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 :DTCCگذاری و تسویه وجوه  ی با عملکرد شرکت سپردهآشنای
 (Depository Trust & Clearing Corporation) وجوه تسویه و گذاری سپرده شرکت

 :شرکت معرفی

 یمال خدمات در حوزه ییکایوجوه آمر هیو تسو یگذار شرکت سپرده کی (DTCC)وجوه   هیو تسو یگذار شرکت سپرده

و فروشندگان اوراق  دارانیخر شرکت به نیدهد. ا یارائه م یمال یو پرداخت وجوه به بازارها هیاز جمله تسو یباشد و خدمات یم

 کارا و امن انجام دهند. ییا وهیدهد که معامالتشان را به ش یامکان را م نیبهادار ا

سالمت بازار  و تیامن یکه برا یندهایخودکار، متمرکز و استاندارد و با ساده کردن فرآ ییا وهیشرکت با ارائه خدمات به ش نیا

ها ارائه نموده است و  نهیهز و سکیبه منظور کاهش ر هیبازار سرما انیبه مشتر یریگ مهم هستند، کمک چشم اریبس هیسرما

 .داده است شیرا افزا هیبازار سرما یاتیعمل ییکارا

امن  انتقال  باشد، که به یبزرگ م اسیکسب و کار پردازش داده در مق کی (DTCC) وجوه هیو تسو یشرکت سپرده گذار

 کند. یدالر در مبادالت روزانه بازار اوراق بهادار کمک م ها ونیلیاوراق بهادار و پرداخت تر تیمالک

مشغول  یجهانی که در صنعت خدمات مال ییها از شرکت یعیوس فیبه ط (DTCC)وجوه  هیو تسو یشرکت سپرده گذار

ها،  تراست تیونیها،  بانک ،یگذاران نهاد هیدالالن، سرما ،یکارگزاری ها شرکت کند. یخدمات ارائه م هستند، تیفعال

 میبه صورت مستق یمال یها واسطه ریسا و  سکیپوشش ر یها صندوق مه،یب یها مشترک، شرکتی گذار هیسرما یها صندوق

خارج از ی به موسسات مال (DTCC)وجوه  هیو تسو یگذار باشند. شرکت سپرده یم شرکت انیبا واسطه از جمله مشتر ای

 سکیکاهش ر (DTCC)وجوه  هیو تسو یگذار شرکت سپرده یهدف اصل .کند یارائه م یهم خدمات مال کایآمر یمال یبازارها

 آن است. یاعضا

تراست سپرده  یها شرکت به با ادغام نگیشرکت هلد کیبعنوان  1333در سال  (DTCC) وجوه هیو تسو یگذار شرکت سپرده

(DTC) یاوراق بهادار مل هیشرکت تسو و (NSCC) وجوه   هیو تسو یگذار سپرده شده است. شرکت لیتشک(DTCC)   از

مرتبط با انواع اوراق بهادار از جمله سهام،  یاطالعات خدمات و پرداخت وجوه و هیتسو ندیخود، فرا تابعه یها شرکت قیطر

مشتقه خارج از  یبازار پول، ابزارها یابزارها ،یو اوراق بهادار رهن یدولت اوراق بهادار ها، یارواق قرضه و اوراق قرضه شهردار

پردازشگر  مهیب یها مشترک و شرکت یگذار هیسرما یها صندوق انیدر مبادالت م نیهمچن موسسه نیکند. ا یبورس را ارائه م

 باشد. یم شرویپ

 131و  کایآمر در ناشر اوراق بهادار ونیلیم 9.3 یرا برا هیخدمات حوزه بازار سرما (DTCC) وجوه هیو تسو یگذار شرکت سپرده

دالر از  ونیلیکوادر 1.1حدود  (DTCC) وجو هیو تسو یگذار شرکت سپرده 2111دهد. در سال  یکشور مختلف جهان انجام م

در حوزه  یگذار شرکت سپرده نیحاضر بزرگتر حالبازار سهام را به خود اختصاص داده است و در یارزش معامالت جهان

  عبارتند از: (DTCC) شرکتی تابعه اصل یها شرکت باشد. یم جهان یمال یبازارها

 یاوراق بهادار مل هیشرکت تسو (NSCC) 

 یشرکت تراست سپرده گذار (DTC) 

 ثابت  یاوراق بهادار با درآمدها هیشرکت تسو(FICC) 

 DTCC Derive/SERV LLC  

 DTCC Solutions LLC  

 European Central Counterparty Limited (EuroCCP) 
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کارمزد  مستقل پردازند و هر کدام به صورت یم تیبه فعال گریکدیشرکت به صورت مستقل از  یها مجموعه ریاز ز کیهر 

 .ندینما یم افتیدر یمربوط به خدمات خود را از مشتر

حجم  عیسر رشد که پس از ینانیو عدم اطم یادار یها یبازبه منظور کاهش حجم کاغذ  (DTC)ی گذار شرکت تراست سپرده

 DTCموسسات  که نی. قبل از اشد سیتاس 1319اتفاق افتاد، در سال  1331متحده در اواخر سال  االتیاوراق بهادار ا مبادالت

ها در دفاتر  اوراق بهادار و ثبت آن یمبادله گواه به اقدام یکیزیشوند، کارگزاران مجبور بودند که به صورت ف جادیا NSCC و

 11حجم مبادالت به حدود  ریگ چشم شیبا افزا 1331 دهه بود. در اواخر نهیکار به شدت ناکارآمد و پرهز نیکه ا ندینما

 یها در شرکت یسهام گاغذ ی. گواهافتی شیبه شدت افزا یکاغذ مبادالت نهیروز در بازار بورس، هز کیسهم در  ونیلیم

شد. در آن زمان  یفرستاده م یگریافراد د یبرا یاشتباه سهام یها برگه یگاه یو حت شود یهم انباشته م یبر رو یکارگزار

 1333در سال  تایشد، لذا نها یمتحده به شدت احساس م االتیو پرداخت وجوه در ا هیتسو یکارا بزرگ ستمیس کیبه  ازین

و نقل و  بهادار  و مبادالت اوراق دیگرد جادیا NSCCو  DTC یها شرکتبا ادغام  (DTCC) وجوه هیو تسو یگذار سپرده شرکت

 .افتی یریگ معامالت کاهش چشم نهیکرد و هز دایانتقال سهام به سرعت بهبود پ

 یها صندوق ،ی/داللیکارگزاری ها ها، شرکت از جمله بانک یتوسط موسسات مال  (DTCC)وجوه هیو تسو یگذار شرکت سپرده

 یدرآمدها و کارمزدها زانیشود. م یاداره م هستند، آن یو اعضا انیکه از مشتر یموسسات مال ریمشترک و سا یگذار هیسرما

 شتریکه درآمد آن ب یگردد و درصورت یم میآن تنظ یها نهیهز زانیم به با توجه  (DTCC)وجوه هیو تسو یگذار شرکت سپرده

که توسط شرکت  یخدمات یشود. تمام یآن بازگردانده م یمازاد اخذ شده به اعضا یمعامالت آن باشد، کارمزد یها نهیاز هز

قرار  (SEC) کایبورس و اوراق بهادار آمر ونیسیگردد، تحت نظارت کم یارائه م  (DTCC)وجوه هیتسو و یگذار سپرده

 باشد. یم کایفدرال رزرو آمر ستمیعضو س  (DTCC)وجوه هیو تسو یشرکت سپرده گذار نیچن همداد.

 

 :(DTCC)وجوه  تسویه و گذاری سپرده شرکت توسط ریسک مدیریت

 یگذار سپرده شرکتی ها تیاز فعالی دیکل یاوراق بهادار بخش یمربوط به معامالت اوراق بهادار و نگهدار یذات سکیر تیریمد

 یریکارگ تر و به دهیچیپ یمالی معامله ابزارها ،یمال یشدن بازارها یدهد. جهان یم لیرا تشک  (DTCC) وجوه هیو تسو

 یها سال یط  (DTCC)وجوه هیو تسو یگذار نموده است. شرکت سپرده ریرا اجتناب ناپذ سکیر تیریمد د،یجد یها یآور فن

 تیریمد  (DTCC)وجوه  به منظور هیو تسو یسپرده گذار شرکت .ابدیمهم دست  نینحوه به ا نیگذشته توانسته است به بهتر

قرار  یموسسه را مورد بررس سکیو ر یاتیعمل سکیر ،یاعتبار سکیبازار، ر سکیر از عوامل مرتبط با یعیوس فیط سکیر

 یها شبکه یریکارگبه: عبارتند از سکیمنظورکاهش ر به  (DTCC)وجوه هیو تسو یگذار سپرده شرکت یدهد. ابزارها یم

 با توجه به انیمشترک، اخذ سپرده از مشتر هیصندوق تسو لیتشک ه،یسرما تیکفا یاستانداردها نییتع مستمر،ی معامالت

مانند تست استرس و  شرفتهیپی کم یلیتحل یها انواع روش یریبه کارگ ،یاتیعمل سکیر یابیها، ارز روز کردن حساببه ندیفرآ

 د.باش یناشران اوراق بهادار م یبر مسائل قانون ژهیتمرکز و

به شرکت  یانفرادی ها را از شرکت (counterparty risks) خطرات مقابل سکیر  (DTCC)وجوه هیو تسو یگذار شرکت سپرده

خطرات مقابل  سکیری ابیو ارز رشیکند. با پذ یم تیریمد یمرکز دگاهید کیرا از  سکیر نیکند و ا یمنتقل م

(counterparty risks) وجوه هیو تسو یگذار شرکت سپرده ش،یاعضا(DTCC)  بازار را،  کیستماتیس سکیر یاصل عواملاز یکی

 دهد. یم کاهششوند را یبزرگ روبرو م یمال یها که بازار با بحران یزمان ژهیبه و
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  (DTCC ): وجوه تسویه و گذاریسپرده شرکت توسط شده ارائه خدمات

 ها شهردارای قرضه اوراق و شرکتی قرضه اوراق سهام، حوزه -1

 و هیشده است، در حوزه تسو سیتاس 1713که در سال  DTCCتابعه  یها از شرکت یکیبه عنوان  NSCCشرکت 

و  یشرکت سهام، اوراق قرضه نهیدر زم گریکدیبا  یکارگزار یها معامالت شرکت نیتضم سک،یر تیریپرداخت وجوه، مد

وجوه  هیکند. تسو یم تیفعال یگذار هیسرما یها تراست تیونیمعامالت ارز و  ،ییکایها، سپرده آمر یاوراق قرضه شهردارا

 عبارتند از: یکل طور  شرکت به نیباشد. خدمات قابل ارائه توسط ا یم T+9 شرکت نیاوراق بهادار توسط ا

 

• Automated Customer Account Transfer Service (ACATS) 

• Continuous Net Settlement (CNS) 

• Custom Index Share Processing 

• Inventory Management System 

• Obligation Warehouse 

• Processing Trade Reporting and Confirmation 

• Real-Time Trade Matching (RTTM) 

• Settlement Services 

• Stock 

 

 دولتی بهادار اوراق حوزه -2

 (DTCC) وجوه هیو تسو یگذار تابعه شرکت سپرده یها از شرکت یکی FICC ( GSO )یدولتبخش اوراق بهادار       

اوراق  یمعامالت یها ساعات معامالت، فراهم کردن شبکه یمعامالت ط قیوجوه، تطب هیتسو سک،یر تیریباشد. مد یم

ارائه ی ها سیسرو لهیکه به وسی بهادار باشد. عمده اوراق یشرکت م نیا یاصل یها تیفعال متحده از جمله االتیبهادار در ا

عبارتند از اسناد خزانه، اوراق قرضه، اوراق خزانه،  رندیگ یمورد معامله قرار م  (GSO)یشده توسط بخش اوراق بهادار دولت

باشند. خدمات قابل ارائه  یو اوراق بهادار منطبق با نرخ تورم م یدولت ی ها اوراق بهادار با کوپن صفر، اوراق بهادار شرکت

 عبارتند از: یشرکت به طور کل نیتوسط ا

 

• Auction Takedown 

• Fail Netting 

• General Collateral Finance Repo Services 

• Government Securities Net Settlement Services 

• Real-Time Trade Matching®/RTTM Web 

• Repo Agreement Processing 

 دارایی بر مبتنی بهادار اوراق حوزه -3

 وجوه هیو تسو یگذار تابعه شرکت سپرده یها از شرکت یکیعنوان  به FICC یی بر دارا یبخش اوراق بهادار مبتن   

(DTCC) ساعات معامالت به طور  یمعامالت در ط قیمعامالت اوراق بهادار، تطب دییتا سک،یر تیریمد نهیدر زم یخدمات

 یها سازمان ،یگذار هیسرما رانیبازارشامل مد نیا یاصل نی. فعالکند یارائه م ییبر دارا یاوراق بهادار مبتن یخودکار به بازارها

 یگذار هیسرما یها صندوق ،ینهاد گذاران هیسرما شده، رفتهیدولت، کارگزاران/دالالن پذ تیموسسات تحت حما ،یرهن
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 یشرکت به طور کل نیارائه توسط ا خدمات قابل.باشند یم یموسسات مال ریو سا مهیب یها شرکت ،یتجار یها مشترک، بانک

 عبارتند از:

 

• Electronic Pool Notification Services Mortgage-Backed Securities Clearing Services 

• Netting Services 

• Real-Time Trade Matching (RTTM) 

 

 

 

 

 اروپا بازارهای در سهام وجوه پرداخت و تسویه حوزه -4

 سال که در (DTCC) وجوه هیو تسو یگذار تابعه شرکت سپردهی ها از شرکت یکیبه عنوان  EuroCCPشرکت      

 3توسط  شرکت نیاروپا برعهده دارد. ا یوجوه سهام و اوراق بهادرا را در بازارها هیشده است، خدمات تسو سیتاس 2111

 شده است. سیدر اروپا تاس یسپرده گذار یشرکت ها ریبه منظور رقابت با سا یبانک جهان
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