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 :نگاه اجمالی  .1

 نام شرکت: بانک پاسارگاد میلیون9.4 حجم مبنا: بازار: اول بورس

 وپاسار نماد شرکت: میلیون ریال 50,400,000  شرکت: ثبت شده سرمایه 29/12 سال مالی:

 ریال 1066قیمت سهم:  ریال میلیارد 53,726ارزش بازار سهم:  صنعت: بانک ها و موسسات اعتباری

 

 :بانکمعرفی  .2

بانک پاسارگاد در زمینه انجام کلیه عملیات پولی، مالی و بانکی طبق چارچوب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

در  17/11/1389در تاریخ میلیارد تومان، فعالیت خود را آغاز نمود و 035با سرمایه  22/06/1384ایران می باشد. این بانک مورخ 

در فهرست بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت. مرکز اصلی این بانک در  25/05/1390از تاریخ بورس اوراق بهادار پذیرفته و 

در شهر مشهد مقدس بطور رسمی گشایش یافت و  1384آذر  23تهران، خیابان میرداماد می باشد. نخستین شعبه بانک در تاریخ 

 به شرح زیر می باشد: رکنان و تعداد کاعداد شعب بانک ت آغاز به ارئه خدمت به هموطنان نمود.

 تعداد شعب

 1394 شرح

 207 شعب استان تهران

 118 شعب سایر استان ها

 2 )کیش و قشم(شعب مناطق آزاد

 327 مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد کارکنان

 1393 1394 شرح

 599 628 دفتر مرکزی و سرپرستی ها

 1،903 2،027 شعب استان تهران

 1،093 1،123 شعب سایر  استان ها

 37 37 شعب مناطق آزاد

 3،632 3،815 مجموع

 %5 درصد افزایش
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 : و ترکیب سهامداران اعضای هیات مدیره .3

توسط موسسین  84در تیرماه  سرمایه گذاری پارس آریانشرکت  1

بانک پاسارگاد بعنوان یک شرکت مادر برای گروه مالی پاسارگاد 

 فعالیت خود را آغاز کرد. 
جذب  ،های مالی و اقتصادی کشور از بزرگترین گروه یکی 2

های مردمی و بخش خصوصی و بکارگیری آنها در  سرمایه

: شرکت عمدهسهامدار -های متنوع و پربازده اقتصادی فعالیت

 تعاونی اعتبار ثامن

 سمت نام عضو هیئت مدیره

 رئیس هیأت مدیره آقای سید کاظم میرولد

 مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره آقای مجید قاسمی

 عضو هیأت مدیره آقای احمد وادی دار

 عضو هیأت مدیره آقای داوود مجتهد

 عضو هیأت مدیره آقای ذبیح اهلل خزایی

 عضو هیأت مدیره آقای کامران اختیار

 عضوعلی البدل هیأت مدیره تفرشیآقای علی اکبر امین 

 عضو هیأت مدیره آقای مصطفی بهشتی روی

 درصد  سهامدار نام شرکت ریف

 9.86 1سرمایه گذاری پارس آریان 1

 4.94 2شرکت سرمایه گذاری سامان مجد 2

 شرکت سام گروه 3
3.75 

 آوران نو گستر میالد 4
3.70 

 3.64 خوارزمی گذاری سرمایه 5

 2.75 پاسارگاد مالی گروه انسانی سرمایه آتیه تامین 6

 2.59 منصوبی ستاره 7

 2.59 ایرانیان پژوه بینش شرکت 8

 2.54 سلین گذاری سرمایه مشاوره 9

 2.54 فرد لعل نیک هادی محمد 10

 2.30 ایرانیان امید سهاب شرکت 11

 2.25 مقدم بازرگانی 12

 پس و کارافتادگی از وظیفه، بازنشستگی، صندوق 13

 2.24 ها بانک کارکنان انداز

 1.88 امید آتیه تامین و رفاه مؤسسه 14

 1.58 کوثر همیاری مؤسسه 15

 1.56 صبا سرمایه مدیریت و توسعه شرکت 16

 1.04 آتیه تامین پوشش ساختمان شرکت 17

 1.03 ونداد بسامان سازان اندیشه شرکت 18

 1.03 ایرانیان امید بارقه شرکت 19

 46.19 سایر 20

 
 

 

 

http://bpi.ir/Personel/info/id/7
http://bpi.ir/Personel/info/id/7
http://bpi.ir/Personel/info/id/9
http://bpi.ir/Personel/info/id/9
http://bpi.ir/Personel/info/id/10
http://bpi.ir/Personel/info/id/10
http://bpi.ir/Personel/info/id/33
http://bpi.ir/Personel/info/id/33
http://bpi.ir/Personel/info/id/47
http://bpi.ir/Personel/info/id/47
http://bpi.ir/Personel/info/id/48
http://bpi.ir/Personel/info/id/48
http://bpi.ir/Personel/info/id/214
http://bpi.ir/Personel/info/id/218
http://bpi.ir/Personel/info/id/218
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 سرمایه: .4

ریال به  اردمیلی 3،500سرمایه شرکت طی چندین مرحله افزایش سرمایه، که در جدول زیر جزئیات آن آورده شده است،  از مبلغ 

 ریال رسیده است. میلیارد  50،400مبلغ 

 محل افزایش سرمایه )میلیون ریال(سرمایه جدید )میلیون ریال(سرمایه قبلی درصد افزایش سرمایه تاریخ ثبت

 مطالبات و آورده نقدی 5،250،000 3,500,000 50% 01/08/1386

 مطالبات و آورده نقدی 7،000،000 5،250،000 33.33% 24/04/1387

 مطالبات و آورده نقدی 7،700،000 7,000،000 10% 18/08/1388

 آورده نقدی 23،100،000 7،700،000 200% 30/08/1389

 مطالبات و آورده نقدی 27،258،000 4،158،000 18% 23/12/1390

 مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته 30،000،000 27،258،000 10.06% 27/12/1391

 مطالبات و آورده نقدی 42،000،000 12،000،000 40% 13/05/1393

 مطالبات و آورده نقدی 50،400،000 42،000،000 20% 1394

 

 پاسارگاد نسبت به سایر بانک ها:مقایسه ارزش اسمی و بازار بانک  .5

بانک بانک پاسارگاد از جهت ارزش اسمی بعد از بانک صادرات و از نظر ارزش بازار بعد از همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید 

 بانک صادرات قرار دارد. ملت و 
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به برای تحلیل بانک ها، آن ها را رت به همین جهتماهیت بانک ها موجب گردیده تا ارزش گذاری سهام بانکی با چالش مواجه گردند. 

بندی می کنند. روش های مختلفی برای رتبه بندی بانک ها وجود دارد، همچون کملز، بازل و ...ولی این روش ها بدلیل نیاز به 

و  و پیش بینی برای چند سال آینده دارایی، بدهی و سرمایه گذاری های بانک ها و در نتیجه برآورد جریانات نقدی آن هاارزشگذاری 

تنها با استفاده از نسبت از طرفی خطای موجود در این روش ها، چندان مورد استقبال قرار نگرفته اند. بدلیل وجود مشکالت مذکور 

قرار و تحلیل ررسی مورد برا آن ها  ،های مالی موجود برای بانک ها، و مقایسه آن ها با یکدیگر و یا مقایسه با استاندارد های موجود

 ما نیز برای بانک پاسارگاد این روش را در پیش گرفته ایم که در ادامه توضیح داده می شود. . دهندمی 

 ریسک های بانک: .6

 عبارتند از: متعددی قرار دارند که  در معرض ریسکهای بانک

 یا تمایل عدم علت به اعتبار گیرنده توسط اعطایی تسهیالت سود و اصل بازپرداخت عدم احتمال معنای به :ریسک اعتباری 

 در کافی، های تضمین اخذ و مشتریان اعتباری سطح ارزیابی مختلف، های فعالیت بین منابع تخصیص نحوه .است مالی ناتوانی

  .است موثر ریسک این کنترل

 و مدت کوتاه تعهدات پوشش منظور به الزم نقدینگی فقدان از ناشی ریسک از عبارت نقدینگی ریسک :ریسک نقدینگی 

 هزینه و سرعت با تواند نمی نباشد، برخوردار کافی ازنقدینگی بانک که مواقعی در. است بانک در وجوه غیرمنتظره های خروجی

 در .گذارد می اثر بانکها سودآوری بر امر این .کند تامین نقد وجه به دارایی تبدیل یا بدهی افزایش ازمحل را الزم منابع معقول،

بانک پاسارگاد با استفاده از ساز و کارهایی . شد خواهد بانک ورشکستگی به منجر حتی کافی نقدینگی نداشتن بحرانی، شرایط

، بازار بین بانکی ریالی، خرید اوراق مشارکت سایر بانک ها و .... ل سپردهاهمچون نگهداری درصدی از دارایی های نقد در قبا

 رد. تالش در کنترل ریسک نقدینگی دا

 عبارت است از خطا در پیش بینی نرخ های مختلف در بازار از قبیل نرخ تورم ، نرخ بهره و ارز. در بررسی ریسک  :ریسک بازار

 موضوع به شرح زیر مورد ارزیابی قرار می گیرند: دوبازار 

نوسانات معکوس در شرایط اطمینانی نسبت به دریافت های مربوط به پرتفوی تجاری بانک که در نتیجه ناریسک ناشی از  .1

 .همچون تغییر قیمت دارایی های بانک، نرخ بهره، نوسانات بازار و نقدینگی بازار ،بازار به وجود می آید

 بررسی عوامل تاثیرگذار اصلی ریسک بازار شامل نرخ بهره، بازدهی سهام و نرخ ارز .2

 در معرض ریسک ارزشاین ریسک با استفاده از 
 محاسبه می گردد. 1

 یا و داخلی های سیستم و افراد ها، روش و فرآیندها کفایت عدم و بودن نامناسب از ناشی زیان بروز احتمال :ریسک عملیاتی 

 .اعتباری موسسه از خارج رویدادهای از ناشی

 :مالیهای صورت  .7

IFRSبانک ها موظف شده اند صورت های مالی خود را بر اساس فرمت جدید بانک مرکزی )
( تهیه و انتشار دهند. در ابتدا توضیح 2

 به تحلیل بانک پاسارگاد خواهیم پرداخت. و سپس  دادهمختصری در مورد تغییرات حاصله 

                                                           
1 Value at risk 

2 International Financial Reporting Standard 
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 وجه تمایز ترازنامه فرمت جدید نسبت به قبلی: 

سرفصلی تحت  ،سمت چپ، بین بدهی و حقوق صاحبان سهام ،همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود در فرمت جدید ترازنامه

سود و  ای سرمایه گذاری مدت دارسپرده هسرفصل 2اضافه شده که شامل  حقوق صاحبان سپرده های سپرده گذاریعنوان 

 دار می باشد. در نهایت جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام محاسبه و درج گردیده است.  پرداختنی سپرده های سرمایه گذاری مدت

 

 

 

 

می باشد. سرفصل های این حساب به شکل زیر  عملکرد سپرده های سرمایه گذاریاز دیگر تفاوت های موجود، اضافه شدن صورت 

 می باشد:
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 فرمت جدید نسبت به قبلی:  صورت سود و زیانوجه تمایز 

در صورتی که این تفکیک و دسته  .دسته مشاع و غیر مشاع تفکیک شده است در فرمت قدیمی صورت سود و زیان، درآمد بانک به دو

 بندی در صورت سود و زیان وجود ندارد و تحت عنوان درآمد عملیاتی بیان می شود.  

در فرمت جدید بجای صورت سود انباشته، صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام قرار داده شده است که محتوای آنها یکی بوده و 

 نها اسم صورت مالی تغییر کرده است. ت

 صورت جریان وجه نقد فرمت جدید همانند فرمت قبلی می باشد. 

 

 تا کنون می پردازیم.  1390در ادامه به مقایسه صورت های مالی شرکت طی سال های 

  :بررسی ترازنامه 

 دارای های بانک:

 تا آخرین صورت مالی ارائه شده در جدول زیر آورده شده است: 90از سال  دارایی های بانکصورت 

 1394 1393 1392 1391 1390 دارایی ها شرح

درصد 

 93تغییرات از 

 94به 

 12.61 61،356،867 54،484،038 1،732،000 758،098 1،111،280 موجودی نقد

 22.55 49،288،170 40،217،749 35،840،108 28،544،993 20،851،525 مطالبات از بانک مرکزی

 )43.83( 16،407،531 29،212،866 72،867،881 51،487،727 35،654،974 مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری

 - - 850،000 8،873،154 11،864،471 5،825،718 اوراق مشارکت

تسهیالت اعطائی و مطالبات از اشخاص غیر 

 24.75 343،208،980 275،119،381 219،191،282 174،789،226 137،326،879 دولتی
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 137.74 23،199،465 9،758،139 11،096،116 6،253،924 1،699،059 سایر حساب های دریافتنی

 )0.90( 17،604،497 17،765،011 14،005،814 11،927،019 11،264،646 سرمایه گذاری  ها

 11.35 9،210،930 8،271،988 7،031،401 6،800،029 4،250،786 دارائی ها ثابت مشهود

 27.46 5،186،589 4،069،100 2،745،478 2،014،266 1،535،809 دارائی های نامشهود

 21.23 9،261،959 7،639،804 3،886،996 2،623،873 2،287،770 سایر دارائی ها

 20.37 534،724،988 444،243،740 377،270،230 297،063،626 221،808،446 جمع دارایی ها

  بانکچند نکته مهم در مورد دارایی های: 

 نشان می دهد: 94نمودار زیر ترکیب دارایی های بانک پاسارگاد را برا سال مالی  .1

 

 
به خود تسهیالت اعطایی و مطالبات به بخش غیر دولتی درصد از دارایی های بانک را  64حدود همانطور که  مالحظه می کنید 

مشاهده را به تفکیک معوق، جاری، سر رسید گذشته و مشکوک الوصول  این سر فصلدر نمودار زیر ترکیب  اختصاص داده است.

درصد مشکوک  4درصد مطالبات معوق و سر رسید گذشته و  2مجموع  این بانک در مالحظه می کنید. همانطور که می کنید

 رکت می باشد.الوصول دارد که این موضوع نشان دهنده پایین بودن ریسک اعتباری ش

 

 موجودی نقد
مطالبات از بانک  12%

 مرکزی
9% 

مطالبات از بانک ها و 
 موسسات اعتباری

3% 

تسهیالت اعطائی و 
مطالبات از اشخاص غیر 

 دولتی
64% 

سایر حساب های 
 دریافتنی

4% 

 سرمایه گذاری  ها
3% 

 دارائی ها ثابت مشهود
2% 

 دارائی های نامشهود
 سایر دارائی ها 1%

2% 

 جاری
94% 

 سررسید گذشته
1% 

 معوق
1% 

 مشکوک الوصول
4% 
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 روند ذخیره مطالبات مشکوک الوصول: 

مشاهده می کنید. همانطور که مالحظه می کنید  94تا  90از سال را  بانک در جدول زیر روند ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

تغییر چشم  93تا  90البات مشکوک الوصول از سال روند درصد ذخیره مطداشته است.  افزایشیاین سرفصل در مجموع روندی 

 5،919،496میلیون ریال، مبلغ  16،661،747درصد افزایش داشته که از مبلغ  0.8حدود  94به  93گیری نداشته است. از سال 
  می باشد. 94میلیون ریال مربوط به سال 

 1394 1393 1392 1391 1390 سال مالی

 16،661،747 10،742،251 7،813،555 6،943،194 5،096،562 مانده پایان سال

 %4.5 %3.7 %3.7 %3.4 %3.5 به کل مطالباتذخیره مطالبات مشکوک الوصول درصد 

 

 همچنین تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی به تفکیک سررسید به شرح زیر می باشد: 

  
 میلیارد ریال 21،000حدود  کهثبت کرده  سایر حساب های دریافتنی میلیارد ریال23،199 مبلغ 94در سال  پاسارگاد بانک .2

  نشان داده شده است:این سرفصل  ترکیب می باشد. در نمودار زیر وابسته و فرعی مطالبات شرکت هایآن مربوط به 

 
سرمایه گذاری سریع . استسرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار: در جدول زیر سرمایه گذاری های بانک به تفکیک بیان شده  .3

 درصدی روبرو بوده است.  10با افزایش  94سال  به 93از سال المعامله بانک 
 

کمتر از یک 
 ماه

26% 

 ماه 3تا  1بین 
25% 

 1ماه تا  3بین 
 سال

44% 

 سال 5تا  1بین 
1% 

 سال 5باالتر از 
4% 

 بدهکاران موقت
3% 
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 قسمت عمده جمع بلند مدت جاری شرح

 4،862،384 4،186،327 676،057 سهام سریع المعامله
 درصد سهامداراست 5.55بانک پاسارگاد گروه مپنا: 

 بانک پاسارگاد را به خود اختصاص داده( بورسی % از پرتفوی16)ت: بانک انصار کوتاه مد

 ارزش آفرینان پاسارگادشرکت  11،692،465 11،692،465 0 سهام گروه مالی پاسارگاد

 صنوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه 1،049،647 1،049،647 0 سایر سهام شرکت ها و موسسات

 
 

  :سرمایه گذاری در سهام گروه مالی پاسارگاد 

 94ارزش فروش در پایان سال  بهای تمام شده درصد زمینه فعالیت شرکتنام 

 3,527,829 3,527,829 98 ارائه خدمات اقتصادی, فنی, مالی و اعتباری ارزش آفرینان پاسارگاد

 198,288 198,288 90 خرید و فروش ارز خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد

 448,900 448,900 67 لیزینگ ساختمانی لیزینگ پاسارگاد

 225,000 225,000 30 خدمات بانک داری الکترونیکی پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 58,800 58,800 49 کارگزار بورس کارگزاری بانک پاسارگاد

 1,216,180 1,216,180 49 فناوری اطالعات و ارتباطات فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان

 2,567,002 2,567,002 43.84 سرمایه گذاری و استخراج معادن مبنای خاورمیانه

 1,261,462 330,926 20 خدمات بیمه ای بیمه پاسارگاد

 6,331,906 2,301,156 9.98 سرمایه گذاری در سهام هلدینگ توسعه معادن خاورمیانه

 54,115 54,115 18 لیزینگ ماشین آالت لیزینگ ماشین آالت و  تجهیزات پاسارگاد

 680,000 980,000 34 ارائه خدمات درمانی نسیم سالمت پاسارگاد

 400 400 40 ارائه خدمات آموزشی مطالعات و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 18,750 18,750 15 ارائه خدمات آموزشمی تاسیس(ف مطالعات و توسعه مالی اقتصادی)در شر

 144,227 64,619 4 ارائه خدمات بیمه ای بیمه اتکایی ایرانیان

 16,733,359 11,692,465 - - مجموع

 درصد  43درصد افزایش ارزش سرمایه گذاری: 
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 ارزیابی دارایی های بانک: .4

 20،درصد 0به ترتیب  ،براساس آیین نامه کفایت سرمایه ومتناسب با مخاطرت احتمالی  نک هابا یها ضریب ریسک انواع دارایی

قرار داده  94درصد دارایی های ریسکی بانک پاسارگاد را برای سال ر جدول زیر موزون می شوند. د درصد 100و  درصد 50،درصد

 درصد از دارایی های بانک پر ریسک می باشد.  50کنید  همانطور که مشاهده می. ایم
  94های سال مالی  به کل داراییدرصد دارایی ریسکی  عنوان دارایی دارایی ضریب

 درصد صفر ریسک ضریب
 موجودی نقد 

 16.64 سپرده قانونی% 

 درصد 20ضریب ریسک 
  درصد 20تعهدات بابت ضمانت نامه های صادر شده مشمول ضریب 

 اعتباری موسسات و بانکها از مطالبات  
8.4% 

 درصد 50 ریسک ضریب

 وام ها و تسهیالت اجاره به شرط تملیک و تسهیالت مسکن 

  درصد 20مشمول ضریب تبدیل تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر شده 

 تعهدات سایر 

18.10% 

 درصد 100 ریسک ضریب

 مطالبات و پرداختی تسهیالت و وامها سایر  

 حساب های دریافتنی 

 گذاری در سهام سرمایه 

 خالص دارایی های ثابت و سرقفلی 

 سایر دارایی ها 

56.84% 

 

 : های سمی شبکه بانکی دارایی .5

در این قسمت تعریف کلی از دارایی های سمی در شبکه بانکی بیان کرده و در ادامه درصد دارایی های سمی بانک پاسارگاد را از 

برگرفته   هفته نامه اقتصادی تجارت فردابیان شده از  برای دارایی های سمی تعریفی که در ادامه. محاسبه کرده ایمکل داراییهای آن 

گیرد. یعنی  گری وجوه صورت می است که از طریق واسطه« خلق پول»ها در یک سیستم اقتصادی،  اصوالً نقش بانکشده است. 

کند، نقدینگی جدیدی در اقتصاد  با تغییر یکی از اجزای پایه پولی خود می« پول پرقدرت»زمانی که بانک مرکزی اقدام به انتشار 

آید. مکانیسم تبدیل پایه پولی به  ها درمی مدت یا بلندمدت نزد بانک های کوتاه هشود که بخش عمده آن، به شکل سپرد ایجاد می

ها و پرداخت تسهیالت( است. بنابراین، نقدینگی به میزان  دریافت سپرده)ها  گری وجوه بانک نقدینگی، ضریب فزاینده پولی و واسطه

ها  هاست. به طور معمول، بانک ها در اختیار بانک سپردهبسیار زیادی )به جز اسکناس و مسکوک موجود در دست افراد( به شکل 

دهند که از این طریق،  های دریافتی خود را به شکل تسهیالت، در اختیار متقاضیان منابع قرار می درصد از سپرده 90تا  80حدود 

ه طریقی حبس شود، در اصطالح ها ب حال، اگر بخشی از منابع بانک .افتد گردش مالی اقتصاد و جریان تامین منابع، به حرکت می

های دریافتی  منابع حاصل از سپرده بعنوان مثال فرض کنید بانک ها .شود که تبدیل به پول سمی یا مسموم شده است گفته می

ار یا های زیرمجموعه و وابسته به خودشان قرار دهند تا آنها با این وجوه در بازارهایی مثل سهام، اوراق بهاد خود را در اختیار شرکت

ها  های بانک تواند باعث شود بخشی از نقدینگی، از چرخه اعتبار خارج شود و دارایی گذاری کنند. این موضوع می بازار ملک، سرمایه

ها اشاره کنیم. در  توانیم این موضوع را تعمیم بیشتری بدهیم و به اعتبارات غیرقابل وصول بانک یا می تبدیل به پول سمی شود.
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شود این وجوه  واحدهایی قرار دهند که منابع را به بانک بازنگردانند، گفته می های خود را در اختیار ها منابع سپرده بانکصورتی که 

ها تسهیالتی را به سوله یا  ها تبدیل به دارایی غیرواقعی شده است. مثالً زمانی که بانک شده و بخشی از دارایی بانک« بلوکه»

یا « مطالبات غیرقابل وصول»ده قرار دهند، حجم  های بزرگ زیان ا کنند یا اینکه آن را در اختیار شرکتای اعط نشده کارخانه ساخته

ها و افزایش ریسک  یابد. در نتیجه، هم خطر ورشکستگی بانک ها افزایش می در ترازنامه بانک« مطالبات معوق»در اصطالح متداول، 

شود. این پول به شکل آب  ها دچار اختالل می مالی با استفاده از منابع سپردهکند، هم چرخه تامین  کل اقتصاد افزایش پیدا می

در حالت کلی دارایی های سمی بانک و به  .دهد آید که به دلیل جریان نداشتن، کارایی خود را در اقتصاد از دست می راکدی درمی

 دسته کلی زیر تقسیم میشوند: 3اصالح منجمد، به 

 طول سالهای گذشته به ملک و ساختمان و سهام و بنگاه تبدیل شده است. دارایی هایی بانک که در  .1

 دارایی های غیر قابل وصول و غیر جاری .2

 بدهی های دولت .3

در واقع بانک ها بدلیل اعطای تسهیالت به شرکتهای زیرمجموعه ای خود و تمرکز بر روی سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ 

شرکتهای کوچک و متوسط، که مبنای خلق اشتغال در اقتصاد می باشند، دارایی های سمی ساختمانی بجای اعطای تسهیالت به 

زیادی را برا ی خود رقم زده اند. در این شرایط دولت نیز قادر به خرید این دارایی ها از بانک ها نخواهد بود که از جمله  دالیل آن 

امه بانک ها و قیمت واقعی این امالک در حال حاضر و رکود بضاعت بودجه دولت، شکاف بین ارزش دارایی های سمی در ترازن

نسبی مسکن می باشد. بنابراین بانک ها باید برای رها شدن از این دارایی ها و تبدیل آن به وجه نقد و قرار دادن آن در چرخه 

رید را محاسبات خود بپذیرد و در اقتصاد، باید فکر سود را کنار گذاشته و حتی احتمال زیان یه معنای فروش با قیمتی کمتر از خ

درصد کل دارایی های بانکی را تشکیل می دهند  50تا  45این سه گروه حدودا نهایت برای تسهیالت دهی از آن ها استفاده کند. 

ه و باعث می شوند با کاهش قدرت تسهیالت دهی، نظام بانکی نتواند متناسب با رشد اقتصادی کشور توسعه یابد، ضمن اینکه پای

درصد  12بدین ترتیب در شرایطی که نسبت کفایت سرمایه بانک ها در دنیا سرمایه بانک ها هم در سطح پایین باقی مانده است. 

 درصد است.  5تا  4می باشد، رقم متوسط کفایت سرمایه بانک ها ی ایران 

 بررسی دارایی های سمی بانک پاسارگاد: 

همانطور که به همراه جزئیات آن، قرار داده شده است.  94و  93در سال  پاسارگاددر جدول زیر جمع دارایی های سمی بانک 

 . درصد می باشد 12 ،95در سال  ودر صد  15حدود  94در سال   یی های سمی بانک به کل دارایی هادرصد دارامشاهده می شود 

)میلیون ریال(  93سال مالی  )میلیون ریال( 94سال مالی    عنوان 

 *طلب از سایر اشخاص 16،766،382 7،357،223

 مانده طلب از شرکت های فرعی 20،997،831 7،471،938

 امالک و پروژه های ساختمانی موجودی کاال 3,442,866 1،529،364

 موجودی کاال و قطعات 5782565 3،256،891

 زمین و ساختمان 9210930 9،288،183

 های ساختمانیسرمایه گذاری در شرکت  3،976،729 5،452،829

 سرمایه گذاری در سهام 17،604،496 18،615،011

 دارایی های سمی مجموع 77,781,799 52,971,439

 مجموع کل دارایی ها 534،724،988 444،243،740

 درصد دارایی های سمی به کل دارایی ها 15% 12%
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عمده طلب مربوط به شرکت های گروه گسترش انرژی از نیروگاه خوی، شریعتی، ارومیه و سایر شرکتهای نفتی و همچنین طلب *

 میانه از پیمانکاران پروژه ها می باشد. هلدینگ معادن و صنایع معدنی خاوراز شرکت های گروه 

 نسبت کفایت سرمایه. 6
نقش بسیار مهمی در ایجاد و استمرار فعالیت  سرمایهمساله کفایت سرمایه هم در امتداد دارایی های سمی بانک ها قرار می گیرد. 

ناشی از فعالیت های بانک و جلوگیری از انتقال آسیب های وارده به اصلی سرمایه، پوشش یا جذب ریسک   بانک دارد. وظیفه

دهد.  بانک اطمینان عموم و اعتباردهندگان را در رابطه با قدرت مالی بانک افزایش می  ست. سرمایهااعتباردهندگان)سپرده گذاران( 

دهد که بانک حتی در شرایط بد اقتصادی نیز قادر  اطمینان اعتباردهندگانعالوه بر این، سرمایه باید به قدر کافی بزرگ باشد تا به 

 باید خود های فعالیت پایداری و ثبات تضمین برای اعتباری موسسات و ها بانک از هریک. های اعتباری پاسخ دهد است به نیاز

د. برای این منظور از نسبت های کفایت سرمایه استفاده می ننمای برقرار خود دارایهای و سرمایه میان را مناسبی همواره نسبت

آن بانک دیگر بانک سالمی نیست. چرا که به صورت شود. وقتی یک بانک تمام عملیات خود را با اتکا به منابع مردم انجام دهد، 

در استانداردهای جهانی مثل قوانین کمیته  اخت می کند، از منابع خودش باشد.اصولی، یک بانک باید نسبتی از تسهیالتی که پرد

 میدرصد باشد که  8طبق الزامات بانک مرکزی این نسبت باید بیشتر از درصد تعیین شده است.  20تا  12بال این نسبت معادل 

 را حدود باالتری نماید اقتضا اعتباری موسسات و ها بانک سالمت حفظ ضرورت یا و المللی بین استانداردهای که مواردی در تواند

 8 از کمتر ها آن سرمایه کفایت نسبت کهها  بانک از دسته آن .نماید تعیین اعتباری موسسات و بانکها از برخی یا تمام برای

 می رسد، ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک تائید به که شده بندی زمان و جامع برنامه یک تدوین با مکلفند باشد، می درصد

برای  این نسبت در ایران .نمایند اقدام مهلت اعالم شده پایان تا حداکثر مقررات مربوطه مفاد با خود وضعیت تطبیق به نسبت

در حالت کلی دو نوع فرمول برای درصد می باشد.  5تا  4این نسبت برای بانک های ایران بین  .بانک های مختلف متفاون است

 نسبت کفایت سرمایه مطرح است: 

های بانک توسط سرمایه را مورد بررسی قرار  در این شاخص توانایی پوشش مجموع دارایی: نسبت سرمایه تقسیم بر دارایی ها  -1

 خواهیم داد.

  دارایی های تعدیل شده بر حسب ریسک نسبت سرمایه تقسیم بر -2

پایین بودن این نسبت ریسک های اعتباری، بازار و عملیاتی را باال می برد و بانک در زمان رویارویی با مشکالت کالن اقتصادی 

هرچقدر این نسبت بیشتر باشد قدرت اعتباردهی، که جزء فعالیت های عملیاتی  توان بازپرداخت بدهی های خود را نخواهد داشت.

 بانک ها می باشد باالتر است. 

 94 93 92 91 90 توضیح

 %7.85 %6.75 %7.95 %10.09 %11.64 نسبت کفایت سرمایه فرمول اول

 %16.10 %17.24 %19.11 %21.47 24.71 نسبت کفایت سرمایه فرمول دوم

همانطور که مشاهده می کنید نسبت کفایت سرمایه برای بانک پاسارگاد مطلوب بوده و از این بابت ریسکی متوجه بانک نمی باشد 

این نسبت بوده به طوری که از مقدار استاندارد آن  ادیکی از مزیت های بانک پاسارگو از قدرت اعتباری کافی برخوردار می باشد. 

  نیز بیشتر می باشد. 
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 :و حقوق صاحبان سهام بانکبدهی های 

 1394 1393 1392 1391 1390 شرح بدهی های شرکت

 28,576,882 13،982،174 12،965،128 4،470،314 6،097،161 ها و سایر موسسات اعتباری بدهی به بانک 

 سپرده های دیداری
 

8،985،693 
17،418،558 16،759،491 9،726،119 10,293,575 

 3,438,195 4،969،700 6،217،296 3،713،887 2،847،463 انداز قرض الحسنه و مشابهسپرده های پس 

 394،662،281 321،163،022 262،627،172 3،713،887 144،461،548 سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

 6،192،506 12،815،322 14،212،326 194،370،304 12،064،443 سایر سپرده ها

 5،402،698 5،118،727 3،704،371 13،080،24 2،790،499 های پرداختنیذخایر و سایر حساب 

 1،553،348 1،358،305 1،273،648 2،042،571 323،741 ذخیره مالیات

 8،462،695 7،029،873 5،872،701 3،513،442 2،753،329 سود پرداختنی به سپرده گذاران

 157،271 145،114 104،530 146،035 152،217 سود سهام پرداختنی

 564،463 407،310 278،189 179،048 118،660 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 459,303,854 376،715،666 324،014،852 248،953،891 180،594،754 جمع بدهی ها

 42،000،000 30،000،000 30،000،000 30،000،000 27،258،000 سرمایه

 8،400،000 12،000،000 - - - علی الحساب افزایش سرمایه

 11،609،849 9،864،759 7،968،35 5،618،030 3،631،045 اندوخته قانونی

 3،869،950 3،288،253 3،656،118 1،872،676 1،210،348 اندوخته احتیاطی

 9،541،335 12،375،063 12،630،906 10،619،029 9،114،299 سود انباشته

 1،796 2،251 1،775 1،604 1،512 ارزش دفتری

 75،421،134 67،528،074 53،255،378 48،109،735 41،213،692 جمع حقوق صاحبان سهام

 534،724،988 444،243،740 377،270،230 297،063،626 221،808،446 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
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 چند نکته در مورد بدهی های بانک: 

 : پاسارگاد در مقابل سپرده های کل سیستم بانکی نشان داده شده استای بانک هدرنمودار زیر سپرده سپرده های بانک:  .1

 
وق توسعه ملی با نوع ارز یورو مبادله ای، دبانک، مربوط به تسهیالت دریافتی از صن حساب های پرداختنیقسمت عمده سایر  .2

 درصد می باشد.  6روپیه هند مبادله ای با نرخ سود  ادله ای، لیر ترکیه مبادله ای ویوان چین مب

 نسبت های اهرمی: .3

 کند. این نسبت معیاری برای سنجش توانایی بانک در جهت  ها مقایسه می ها را با مجموع دارایی سبت بدهی، مجموع بدهین

ای از مصارف بانک از طریق  مدهای است که بخش ع ماهیت فعالیت بانک به گونه .هاست ها برای پوشش بدهی استفاده از دارایی

از آنجایی که این نسبت به تنهایی قابل ارزیابی . است ها نسبتا رقم باالیی شود. این نسبت در بانک ها( تامین می بدهی )سپرده

 94در سال  نمی باشد، در جدول زیر مقایسه ای از نسبت بدهی بانک های ایران قرار داده ایم. همانطور که مشاهده می شود

 بانک پاسارگاد بعد از بانک حکمت، نسبت به بانک های دیگر ریسک کمتری دارد.

 90 91 92 93 94 

 94.90 94.90 95.02 95.33 94.03 ملت

 92 91.50 90.83 95.14 94.57 صادرات

 94.54 93.20 91.36 74 62.14 دی

 93.41 93.5 91.77 94.07 93.69 تجارت

 85.89 84.80 85.88 84.83 77.11 پاسارگاد

 94.45 94.92 93.12 91.30 91.93 پارسیان

 76.99 45.09 66.73 76.82 49.66 حکمت
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 94.36 93.98 94.23 93.97 93.03 انصار

 96.15 95.23 90.28 95.13 97.06 پست بانک

 91.19 90.49 90.33 90.66 87.90 سینا

 97.87 96.14 94.35 93.32 94.13 سمایه

 95.91 94.43 93.32 92.39 92.44 اقتصاد نوین

 88.27 86.74 86.31 84.36 83.05 کارآفرین

 مشخص  و شود محاسبه می  بدهیها بر جمع حقوق صاحبان سهام  از طریق تقسیم جمع نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

پوشش داده   صاحبان سهامدرصدی از بدهیها را که توسط حقوق و ای میان طلبکاران و سهامداران وجود دارد  کند چه رابطه می

در واقع این نسبت نشان می دهد بانک برای تامین مالی دارایی هایش چند برابر حقوق صاحبان سهام  .کند تعیین می شود، می

پایین بودن آن نیز بیانگر بلوکه شدن  .دهد گذاری را افزایش می باال بودن این نسبت ریسک سپردهخود را استقراض نموده است. 

بانک  ،در مقایسه با دیگر بانک های ایران باشد. ها می و یا عدم موفقیت بانک در جذب سپرده  منابع مالی سهامداران بخشی از

 دارد. برای سپرده گذاران از این جهت نسبت به بانک های دیگر ریسک کمتری بعد از بانک حکمت، پاسارگاد 

 90 91 92 93 94 

 19.29 18.78 21.08 22.30 19.76 ملت

 11.70 11.86 10.20 19.21 19.09 صادرات

 17.72 14.93 10.94 5.75 1.64 دی

 14.78 14.40 11.15 15.92 14.86 تجارت

 6.08 5.58 6.17 9.19 4.4 پاسارگاد

 17.02 18.86 13.54 13.88 13.07 پارسیان

 3.35 2 0.67 0.52 0.57 حکمت

 16.72 15.37 16.32 15.55 13.34 انصار

 24.98 19.97 9.27 29.18 21.52 پست بانک

 10.36 9.58 9.34 9.69 7.27 سینا

 45.95 24.81 16.70 13.23 17.76 سمایه

 23.43 16.98 13.97 12.14 12.21 اقتصاد نوین

 7.52 6.53 6.31 5.51 0.83 کارآفرین
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 :بررسی صورت سود و زیان 

 تا کنون بصورت مقایسه ای آورده ایم:  90طی سالهای در فرمت قدیمی بانک، در جدول زیر صورت سود و زیان شرکت را 

 1395پیش بینی  94 1393 1392 1391 1390 شرح

 درآمدهای مشاع

 91،320،251 65،694،317 55،267،615 42،604،305 32،063،460 24،137،335 درآمد  تسهیالت اعطایی

 9،278،968 20،681،770 11،418،651 8،358،764 7،092،945 5،088،007 ها سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری

 100،599،219 86،376،087 66،686،265 50،963،069 39،156،405 29،225،342 جمع درآمد های مشاع

 (87،091،631) (67،100،604) (51،127،931) (35،736،051) (24،882،089) (18،909،399) سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران از درآمد مشاع

 13،507،588 19،275،483 15،558،334 15،227،018 14،274،316 10،147،011 سهم بانک از درآمدهای مشاع

 درآمدهای غیر مشاع

 682،294 506،343 445،941 91،497 31،721 61،245 سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها

 14،534،306 3،945،960 5،486،926 6،075،377 4،843،655 2،335،786 درآمد کارمزد

 164،635 176،913 74،795 13،845 8،572 517،184 نتیجه مبادالت ارزی

 1،358،750 2،510،706 1،343،668 971،215 402،703 231،391 سایر درآمدها

 16،739،985 6،633،579 7،351،331 7،151،934 5،286،651 4،145،606 جمع درآمدهای غیر مشاع

 30،247،573 25،909،062 22،909،665 22،378،952 19،560،967 13،292،617 جمع درآمدها

 (8،293،265) (6،495،158) (4،682،706) (1،709،348) (2،731،396) (2،154،758) هزیه های اداری، عمومی

 (2،949،846) (5،919،496) (2،928،698) (870،360) (1،847،631) (775،944) هزینه مطالبات مشکوک الوصول

 (3،138،012) (901،214) (1،34،780) (1،065،474) (792،800) (202،095) هزینه های مالی

 - (457،001) - - - - هزینه استهالک

 (14،381،123) (13،772،869) (8،957،183) (5،508،663) (5،371،827) (3،132،797) جمع هزینه ها

 15،866،450 12،136،193 13،952،482 16،870،289  14،189،140 10،159،820 سود قبل از کسر مالیات 

 (1،725،953) (502،262) (1،309،786) (1،201،458) (942،572) (323،741) مالیات 
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 14،140،497 11،633،931 12،642،696 15،668،831 13،246،568 9،836،079 سود خالص

 281 231 301 522 442 361 سود هر سهم

 50،400،000 50،400،000 42،000،000 30،000،000 30،000،000 27،258،000 سرمایه

 %47 %45 %55 %70 %68 %74 حاشیه سود خالص

 

  درآمدهای بانک: .1

 درآمدهای بانک ها در حالت کلی به دوسته تقسیم می شوند: 

های مدت دار  آید. دریافت سپرده واسطه مشارکت با افراد به دست میبخشی از درآمد بانک است که به  درآمدهای مشاع: الف(

دار به مشتریان سبب ایجاد درآمدی برای بانک  وکارهای مختلف و ارائه تسهیالت مدت ها در کسب گذاری سپرده از مشتریان، سرمایه

 .ها است گذاری سود حاصل از سرمایه ها و تسهیالت اعطایی و همچنین شود که این درآمد ناشی از اختالف نرخ سود سپرده می

ای دیگر از درآمدهای بانک است که به واسطه دریافت کارمزد خدمات ارائه شده و ارائه  دسته  درآمدهای غیرمشاع:ب( 

 شود. از جمله این درآمدها:  گذاری حاصل می های مالی و سرمایه مشاوره

 خدمات اعتبار اسنادی  –1

 نامه بانکی خدمات ضمانت –2

 خدمات بانکداری الکترونیک  -3

  خدمات ارزی -4

 کارمزد نگهداری اسناد و اوراق بهادار مشتریان -5

  ها و... صدور انواع چک -6 

 ت باالتری نسبت به درآمد مشاع برخوردار است. در ادامه دلیل آن را توضیح خواهیم داد: یمدرآمد های غیر مشاع از اه

های اداری،  های غیرپولی )شامل هزینه هزینه -2 ای بهره یها هزینه -1م اصلی: شده پول از دو آیتبهای تمام همانطور که می دانیم 

های قبل بر سود  ها درآمد خود را مخصوصا در سال با معوق شدن تسهیالتی که بانک پرسنلی و هزینه مطالبات ( تشکیل شده است.

های دیگر تحمیل شده ناشی از این  کند بلکه هزینه ها پوشش الزم پیدا نمی تنها آن هزینه نه ست،ا کسب شده از آنها متمرکز نموده

نماید و از ارزش آن درآمد  ها می گردد، تحمیل بانک معوقات را که در حال حاضر به عنوان بیماری سیستم بانکی محسوب می

درآمدهای غیرمشاع به عنوان یک درآمد نقدی تاثیر بیشتری در نماید، در مقابل  تر می رنگ مشاع( کاسته شده و اهمیت آن را کم)

رقابت درزمینه درآمدهای غیر مشاع، با تبلیغات خدمات متنوع خود ها  ه بانکدهد که باعث شد ها از خود نشان می سودآوری بانک

 . خود را در کسب سهم بیشتر از این نوع درآمد در بازار شروع نمایند

ها که نشان دهنده افزایش درآمدهای غیرمشاع هر سال نسبت به سال قبل آنها  های مالی ارائه شده بانک تبا نگاهی کوتاه به صور

بنابراین برای ایجاد شرایط درآمدزای مطلوب در بانکداری  .باشد دست آوردن این نوع درآمد می ها در به بوده حاکی از تالش بانک

 .ها بیش از پیش ایجاد و تقویت نمود ریزی صحیح و بلندمدت در بانک نامهرا باید با بر )غیرمشاع(امروز این نوع درآمد 
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 محاسبه شده است:  95تا  90طی سال های ،در جدول زیر نسبت درآمد مشاع و غیر مشاع 

 

 درصد درآمد مشاع از کل درآمد بانک درصد درآمد غیر مشاع از کل درآمد بانک سال مالی

90 12% 88% 

91 12% 88% 

92 12% 88% 

93 10% 90% 

94 7% 92% 

 %86 %14 95پیش بینی 

 

افزایش داشته است. قسمت عمده این افزایش، مربوط به  که جزء درآمدهای غیر مشاع می باشد، کارمزد درآمد 95در پیش بینی 

افزایش داشته  95افزایش در کارمزد دریافتی اعتبارات اسنادی و تسهیالت اعطایی می باشد. زیرا تسهیالت اعطایی در بودجه سال 

می باشد. نرخ پیش بینی  افزایش در تسهیالت اعطایی نیز مربوط به مضاربه، مشارکت مدنی و اعتبارات اسنادی قسمت عمدهاست. 

 درصد می باشد.  22شده برای مضاربه و مشارکت مدنی

 مشاع به داراییها:سهم بانک از درآمدهای نسبت  .2

این نسبت نشان دهنده توان ایجاد درآمدهای مشاع بانک در استفاده از داراییهای آن است. باال بودن این نسبت حاکی از کارایی 

 بانک در تخصیص دارایی ها به منظور ایجاد درآمد است. 

 سال اخیر در نمودار زیر نشان داده شده است:  5روند این نسب طی 

 
هم سهم بانک با نوجه به جدول ترازنامه و صورت سود و زیان، این نسبت در حال کاهش می باشد. همانطور که مالحظه می کنید 

مد مشاع غالب بوده و در آدر حال افزایش می باشند ولی افزایش دارایی ها نسبت به در آن از دارایی های مشاع و هم دارایی های

ملکرد نامناسب بانک در تخصیص دارایی ها به منظور ایجاد درآمد این کاهش بیان گر عنهایت این نسبت در حال کاهش می باشد. 

 می باشد.مشاع 
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 نسبت درآمدهای غیر مشاع به دارایی .3

در حال کاهش می باشد. بدین معنی که عملکرد  قبلی،همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود این نسبت نیز همانند نسبت 

 مشاع نامطلوب بوده است. غیربانک در تخصیص دارایی ها به منظور ایجاد درآمد 

 

 روند سودآوری بانک .4

نشان داده شده است. همانطور  1395یش بینی تا پ 1390را از سال  بانک پاسارگاد، صادرات و ملتدر نمودار زیر روند سود خالص 

و در تمامی سال ها از بانک صادرات دو بانک دیگر بهتر عمل کرده بانک پاسارگاد نسبت به  94که مشاهده می کنید در سال 

 این موضوع نشان می د هد بانک پاسارگاد از نظر سودآوری در وضعیت مطلوبی می باشد.  جلوتر بوده است.

 

 مطالبات مشکوک الوصول به کل هزینه بانک: نسبت هزینه .5

این نسبت نشان می دهد چند درصد از کل هزینه های شرکت مربوط به هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک می باشد. این 

نشان از ضعف آن باال بودن  نسبت نشان از توانایی مدیریت در اعتبارسنجی مشتریان و توانایی وصول مطالبات از آنها می باشد.
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هرچه این نسبت کمتر باشد نشان دهنده عملکرد بهتر مدیریت در اعتبارسنجی مشتریان و عدم توانایی وصول مطالبات است، 

روندی افزایشی  94تا  90از سال همانطور که مشاهده می شود این نسبت  مدیریت بانک در مورد هزینه ها می باشد می باشد.

 کت پیش بینی کرده این هزینه کاهش یابد. شر 95در بودجه  و داشته است

 95پیش بینی 94 93 92 91 90 نسبت

 20.5 42.98 32.70 15.8 34.39 24.77 هزینه مطالبات مشکوک الوصول به کل هزینه

 

 :اشیه سود عملیاتی ح .6

نشان می دهد  بدست می آید، بانک از درآمدهای مشاع به کل درآمدهای مشاعکه از تقسیم سهم نسبت حاشیه سود عملیاتی 

چه میزان از کل منابع در اختیار خود )هزینه زا و منابع سهامدار( را و همزمان بانک با چه هزینه ای توانسته سپرده جذب کند 

استفاده نموده و چگونه توانسته از این منابع سود بسازد. توجه به نسبت حاشیه سود عملیاتی در یک بانک درقیاس با صنعت 

 کداری و روند تاریبان

وندی کاهشی داشته و نکته مهم، افت این نسبت برای بانک پاسارگاد ر خی آن، درجه ریسک و کارایی آن بانک را نشان می دهد.

 است.  94نسبت به سال مالی  95محسوس در بودجه 

 95پیش بینی 94 93 92 91 90 نسبت

 %13.43 %22.32 %23.33 %29.88 %36.45 %34.7 حاشیه سود عملیاتی

 

 :1394تا  1390درصد پوشش فصلی طی سال های  .7

 سال اخیر در جدول زیر آورده شده است.  5پوشش های فصلی شرکت برای 

 
EPS  پیش

 بینی

 ماهه 12 ماهه9 ماهه6 ماهه3
 سرمایه

EPS پوشش محقق EPS پوشش محقق EPS پوشش محقق EPS پوشش محقق 

1390 330 73 22% 192 58% 257 78% 361 109% 27،258،000 

1391 338 96 28% 183 54% 284 84% 442 130% 30،000،000 

1392 380 96 25% 323 42% 345 91% 522 137% 30،000،000 

1393 329 81 25% 115 35% 190 58% 301 91% 42،000،000 

1394 285 33 12% 76 27% 128 50% 231 81% 50،400،000 

1395 281 - - - - - - - - 50،400،000 
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  روند تغییرP/E ،EPS ،DPS: 

 95تا پیش بینی  90بانک از سال  P/Eروند سود هر سهم و درصد تقسیم آن بین سهامداران و همچنین روند نسبت در جدول زیر 

را هرساله تقسیم  هر سهمدرصد از سود  63قرار داده شده است. همانطور که مشاهده می کنید بانک پاسارگاد به طور متوسط 

با توجه به پیش بینی که بانک از  95بوده که در بودجه  5سهم نیز به طور متوسط طی این سال ها حدود  P/Eنسبت کرده است. 

 می باشد.  3.7سود هر سهم خود کرده، این نسبت حدود 

 1395پیش بینی  1394 1393 1392 1391 1390 

EPS)281 231 301 522 442 361 )لایر 

DPS)160 200 320 250 230 )لایر - 

 - %69 %66 %61 %57 %64 درصد تقسیم سود بانکی

P/E 5.21 3 5.56 5.87 5.59 3.77 

 

  و اثرات آن بانکینرخ سود کاهش : 

درصد، نرخ سود تسهیالت  18شورای پول و اعتبار بهمن ماه سال گذشته نرخ سود سپرده های یکساله را به م همانطور که می دانی

توافق صورت گرفته بین امروزه زمزمه هایی از ه است و درصد کاهش داد 22درصد و عقود مشارکتی را به  20عقود مبادله ای را به 

 15به  ،95تا پایان سال ها   نرخ سود سپرده در ارتباط با کاهش، و موسسات مالی و اعتباری در شورای عالی کانون بانک ها ها  بانک

حال باید  با توجه به روند نزولی نرخ تورم در سال های اخیر، کاهش سود بانکی امری منطقی می باشد. .به گوش می رسددرصد

 . سهامدران آن ها داردها   چه تاثیری بر عملکرد بانکسود بانکی کاهش دید که 

این است که پول ها به سمت بازار های دیگر  مطرح می باشد بهرهنرخ  در مورد کاهشاز جمله نگرانی هایی که در حال حاضر 

ولی با توجه به رکود انواع بازار ها همچون بازار مسکن و و بانک ها از این بابت با چالش مواجه می شوند.  د یافتنانتقال خواه

بابت خروج سپرده ها از نگرانی از  ،و با توجه به شرایط اقتصادی حاکمسرمایه و همچنین با توجه به ریسک موجود در این بازارها، 

آمار بانک مرکزی در مورد میزان تغییر سپرده ها بعد از کاهش نرخ سود مطالب گفته شده را تصدیق داشت.  بانک ها وجود نخواهد

 می کند.  

و  . با رونق گرفتن کسبمی باشدکسب و کار در کشور  رونق هزینه تولید و در نتیجهکاهش کاهش نرخ بهره، از جمله مزیت های 

کار حجم عملیات بانکی و در نتیجه درآمدهای غیر مشاع بانک افزایش خواهد یافت که این موضوع برای بانک ها نکته مثبتی 

 ی سمی بانک ها نیز کاهش می یابد. اه و در نتیجه داراییاز طرفی مطالبات معوق بانک ها نیز کاهش خواهد یافت خواهد بود. 

اعث افزایش رقابت سالم میان بانک ها خواهد شد. زیرا باعث می شود تمرکز بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده ها بهمچنین 

 گردد. می رقابت روی فعالیت های غیر مشاع که وابستگی به سپردها ندارد، 

این درصد، نتیجه توافق بانک ها بوده و دستوری نبوده است، بانک مرکزی از  15با وجود اینکه تصمیم کاهش نرخ تا همچنین 

بانک مرکزی هدف اصلی این کاهش را ایجاد رئیس کل تصمیم استقبال کرده و نظارت های الزم را در این زمینه خواهد داشت. 

شرایطی هماهنگ در بازار و اصالح بی نظمی های موجود و جلوگیری از جنگ قیمتی در جذب منابع و در نتیجه تسهیل دسترسی 

 عموم مردم به تسهیالت بانکی با نرخ های قابل قبول می باشد. 
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 نتیجه گیری:

 نتیجه گرفت: رد بانک پاسارگاد در موالب گفته شده می توان با توجه به مط

درصد معوق، سر رسید گذشته و  6و تنها درصد از مطالبات جاری  94زیرا ریسک اعتباری بانک پایین می باشد.  .1

 می باشد. مشکوک الوصول 

 نیز بیشتر است. ، 8یعنی بوده که این عدد از استاندارد آن  12کفایت سرمایه بانک حدود  .2

 در شرایط مطلوبی قرار دارد.همچون صادرات و وملت ای بزرگ ایران هسودآوری بانک نسبت به بانک  .3

 می باشد.  درصد می باشد که بعنوان یک سهم بلند مدت کم ریسک 63درصد تقسیم سود به طور متوسط  .4

تا مطلوبی قرار دارد و می تواند به عنوان با توجه به موارد باال و توضیحات مطرح شده، می توان گفت بانک پاسارگاد در شرایط نسب

 یه سهم کم ریسک درآمدی در پرتفوی سهامداران جای داشته باشد. 

 تحلیل تکنیکال:
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 ریال 1110 :2مقاومت ریال                                  980 :2حمایت 

 
پایان الزم به ذکر است تمام توضیحات فوق صرفا اظهارنظر کارشناس بوده و به معنی توصیه جهت خرید و یا فروش سهمدر   

.نمی باشد   


