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 بانکداریصنعت   

 مقدمه -1-1

 در که شده، اخذ ایتالیایی زبان از( Banco) واژه از یا و شرکت معنای به( Bank) آلمانی واژة از بانک، کلمة

 .است بوده ایتالیا در صرافان کسب محل یا دکه معنای به گذشته هایزمان

ای هکنندگان به تقاضا کنندگان منتقل شود. نظام  اندازپسنظام مالی موجباتی را فراهم می آورد تا وجوه از 

مالی مشتمل بر موسساتی است که در چهارچوب بازار مالی با یکدیگر به داد و ستد مطالبات مالی می پردازند. 

، نظام ذاری، برنامه ریزی، سازماندهی و اجراعملیات بانکی، شامل سیاست گ مجموعه ای از فعالیت ها در

 بانکداری نام دارد.

ها موسساتی هستند که خدمات مدیریت تجهیز و تخصیص منابع در بازار پول را بانکداری می گویند. بانک

ترین این خدمات ، جذب سپرده و اعطای تسهیالت کنند که مهممالی مختلفی را به مشتریان خود ارائه می

الزم را در  هایمردم سرمایه  هایها این است که از محل سپرده باشد. در واقع وظیفه سنتی بانکمالی می

 صنعتی ،کشاورزی بازرگانی و اشخاص قرار دهند. هایاختیار صاحبان واحد 

 ی،مال عملیات اعتباری، عملیات اعتبارات، توزیع و تجهیز چون هاییوظیفه که است اقتصادی نهادی، بانک

 بدهی پرداخت مشتریان، سهام سود و اسنادی مطالبات وصول وجوه، انتقال و نقل ارزها، فروش و خرید

 و قیمومیت وظیفه انجام مشتریان، قیمتی اشیای و بهادار اوراق و سهام نگهداری امانات، قبول مشتریان،

 .دارند عهده بر را فروش و خریدها وکالت انجام مشتریان، برای وصایت

 در جهانصنعت بانکداری  -1-2

های جهان پرداخت که در این فهرست حضور پررنگ نشریه بنکر در گزارشی به بررسی بزرگ ترین بانک

 1.135بانک بزرگ جهان بیش از  1000های آمریکایی و چینی کامال محسوس است. در حال حاضر بانک

دارایی این بانک ها در سال برابر بیشتر از رقم ثبت شده برای  10تریلیون دالر سرمایه دارند که این رقم 

  .بوده است 2009

رتبه اول بزرگ ترین بانک های جهان را در اختیار دارند در حالی که بانک های آمریکایی  4انک های چین ب

استفاده شده   الیه یکرتبه های پنجم تا هشتم را در اختیار دارند. در این رده بندی از معیاری به نام سرمایه 

سالمت اقتصادی بانک مورد استفاده قرار می گیرد و مشخص شده که این بانک های چینی  که برای ارزیابی

 40سودآورترین بانک های جهان هستند. با این وجود بانک های آمریکایی در استفاده از سرمایه های خود 
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ی خود ایان چیندرصد کارآمدتر و پیروز تر عمل می کنند بدین معنا که بانک های آمریکایی در مقایسه با همت

 با بازگشت بهتری در زمینه دارایی ها و سرمایه روبرو می شوند.

، چین بزرگ ترین 2019بانک برتر جهان در سال  1000از  The Bankerبر اساس رده بندی اخیر موسسه 

 بانک های جهان را دارد اما کارآمدترین بانک ها متعلق به ایاالت متحده هستند.

انک های بین المللی علیرغم چالش هایی که در زمینه سختگیرانه تر شدن قوانین، نیاز در مقیاس جهانی نیز ب

به سرمایه بیشتر، تشدید رقابت با شرکت های موسوم به فینتک و کاهش نرخ سود در اروپا و ایاالت متحده 

که مشکل اقتصادی داشته اند. بانک های کشورهایی در قاره اروپا  2019داشتند، بهترین شرایط خود را در سال 

با کاهش بدهی های بزرگ خود به اوضاع خود سروسامان نسبی داده  -ایتالیا، یونان، پرتغال و اسپانیا -دارند

اند. در حالی که بانک های یونان و پرتغال به مقدار قابل توجهی از ضررهای خود کاسته اند، بانک های 

 د.اسپانیایی توانسته اند سودآوری خود را بهبود بخشن

  سرمایهرتبه بندی بانک ها بر اساس  -1 جدول 

 دالر( میلیارد)سرمایه کشور بانک 

 338 چین چین بازرگانی و صنعتی بانک 1

 287 چین چین ساز و ساخت بانک 2

 243 چین چین کشاورزی بانک 3

 230 چین چین بانک 4

 209 آمریکا چیس مورگان پی جی 5

 189 آمریکا امریکا بانک 6

 168 آمریکا بانک ولز فارگو 7

 158 آمریکا بانک سیتی گروپ 8

 147 انگلیس سی بی اس اچ 9

 146 ژاپن فایننشیال جی اف یو میتسوبیشی بانک 10

 

 آینده در بانکداری -1-3

 ازارب فعلی نظم کنندهمختل که واردهاییتازه اول. بود خواهد گروه دو اختیار در آینده در بانکداری بازار سهم

 بقیام. است دیجیتال هایسرویس فعالیتشان محور که هستند نوآوری و چابک هایشرکت گروه این. هستند
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 فعالیت مشتریان به رسانیخدمات متعدد هایگزینه برقراری طریق از امروزه که هاییبانک اختیار در بازار

 .است کنند،می

 دهدمی نشان 2050 برای بینیپیش و 2009 سال در رو پیش کشورهای برخی برای بانکی هایدارایی سهم

 رهاییکشو مقابل در و پیداکرده افزایش ترکیه و چین چون کشورهایی بانکی هایدارایی سهم 2050 افق در که

 خواهند اهشک را خود بانکی هایدارایی میزان 2050 تا 2009 حدفاصل در بریتانیا و آمریکا متحدهایاالت چون

 .داد

 2050سهم دارایی بانک ها و پیش بینی سال  -1 نمودار

 

 صنعت بانکداری در ایران: -1-4

 :است شدهارائه زیر در کشور بانکی وضعیت خالصه

 مؤسسات و هابانک این دارد، وجود ایران در اعتباری-مالی نهاد 5 و بانک 36 حدود طبق گزارش بانک مرکزی•

 .کنندمی ایفا ایتوسعه هایبرنامه اعتباری و مالی تأمین در را نقش ترینمهم

 برآوردهای طبق که است، درصد 2.5 حدود کشور ،(GDP)داخلی ناخالص تولید در بانکداری صنعت سهم •

 .داراست( MENA) آفریقا شمال و خاورمیانه منطقه در را نفوذ ضریب دومین شدهانجام
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 .هستند اسالمی شریعت و اصول بر مبتنی ایرانی هایبانک درصد 100 •

 مؤسسات و هابانک این ترکیب. هستند فعالیت حال در اعتباری و مالی موسسه 5 و بانک36 حدود کشور در •

بانک مشترک  1بانک خارجی،  4 موجود، بانک این تعداد از که است شرح بدینطبق گزارش بانک مرکزی 

 بانک 5. دارد قرار خصوصی بخش مالکیت تحت بانک 20 بانک متقاضی دریافت مجوز، 1 ایرانی وخارجی،

 غیرانتفاعی موسسه 2 کشور در همچنین. کنندمی فعالیت دولت مالکیت تحت نیز بازرگانی بانک 3 و تخصصی

 .کنندمی فعالیت اعتباری و مالی موسسه 5 نیز و( الحسنهقرض) 

موسسه اقتصادی از طریق عقود متفاوت اسالمی با مشتریان مشارکت کرده و عنوان یک ها بهدر ایران بانک

کنند. مؤسسات مالی دیگری نیز وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطالح سود کسب می

 هد:دشوند. شکل زیر نهادهای فعال در صنعت بانکداری را نشان میموسسه اعتباری غیر بانکی نامیده می

 

 شوند:دسته تقسیم می 6ها به بانک عموماًدر کشور ما 

 

توان از کنند، بنابراین نمیموقع و مناسب افشا نمیها اطالعات مالی خود را بهکه معموالً بانکبا توجه به این

 های مجاز موجود در فهرست بانک مرکزی استفاده کرد. اطالعات تمامی بانک

 ار ها ازنظر ارزش بازمقایسه بانک -1-5

راق در بورس اورا نسبت به ارزش کل صنعت  )بر اساس اطالعات موجود( هر بانک تقریبی بازار سهمنمودار زیر 

های ملت و تجارت و صادرات بیشترین سهم را از کنید بانکطور که مشاهده میدهد. هماننشان می بهادار

صنعت بانکداری

صرافی ها شرکت های لیزینگ
شرکت های تعاونی 

اعتبار
صندوق های قرض 

الحسنه
موسسات اعتباری بانک ها

بانک ها

ی بانک های مشترک ایران
خارجی-

بانک های خارجی بانک های قرض الحسنه بانک های خصوصی
بانک های تخصصی 

دولتی
بانک های تجاری 

دولتی
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است در مورد نمادهای متوقف از ارزش بازار الزم به ذکر  اند.ارزش کل بازار این صنعت به خود اختصاص داده

 استفاده شده است. آنها تاریخی

 ها از نظر ارزش بازارمقایسه بانک -2 نمودار

 

 ها و مشکالت صنعت بانکداری چالش -1-6

اری توان به ریسک اعتبباشد. از آن جمله میهای مختلفی میصنعت بانکداری همانند سایر صنایع دارای ریسک

نیازهای  أمینتشده، ریسک نقدینگی یا عدم توانایی نقدینگی در وفرع تسهیالت ارائهیا احتمال عدم برگشت اصل

س اشاره کرد. همچنین ریسک نوسان ارز و متقاضیان وام یا دارندگان سپرده و ریسک عملیاتی مانند اختال

وند. رهای مترتب به این صنعت بشمار میریسک نوسان نرخ بهره و ریسک حقوقی نیز ازجمله سایر ریسک

ها تأثیرات منفی در مبادالت تجاری و درنهایت صنعت بانکداری همچنین در کشور ما مشکالتی از قبیل تحریم

اقتصاد نوین

3%

ایران زمین

1% آینده

3%
پارسیان

11%

پاسارگاد

13%

پست بانک

1%

تجارت

12%

خاورمیانه

4%

دی

2%

سامان

3%

سرمایه

0%

سینا

3%

شهر

2%

صادرات

9%

قرض الحسنه رسالت

0%

کارآفرین

3%

گردشگری

2%

ملت

26%
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ی های این صنعت در مقطع فعلترین چالشتکلیفی دولتی مهم هایاستگذاشته که سیاست مالی خارجی و سی

 هستند. 

 

  ایران کشور بانکداری صنعت هایچالش

 هاآن به مختصر صورتبه ادامه در که است مواجه عمده ساختاری چالش چهار با ایران کشور بانکی نظام

 .است شدهپرداخته

 بانکی سیستم به اعتبارات توزیع ازحدبیش وابستگی: اول چالش

 مالی بخش مقایسه. است شده کشور سرمایه بازارهای ماندن متنوع غیر و شدن کوچک به منجر چالش این

 مالً ع بدهی اوراق دهدمی نشان درواقع مقایسه این و است بانکی هایوام سلطه از حاکی کشورها دیگر با ایران

 .نقش کمرنگی دارد ایران اقتصاد در

 اسمی بهره هاینرخ بر ایران مرکزی بانک مستقیم کنترل: دوم چالش

. ندکمی محدود کنند، دریافت هاوام از و پرداخته هاسپرده به توانندمی هابانک که ایبهره ایران مرکزی بانک

 به را خود هایدارایی هابانک که شد باعث وام هاینرخ هایمحدودیت در تعدیل بدون باال تورم 2008 سال در

 نهادپیش هاسپرده به را باالیی بهره هاینرخ هابانک شد باعث باال تورم سپس. دهند سوق امالک بخش سمت

 2014 تا 2012 سال از و گردید صفر زیر به هاسپرده و هاوام بهره نرخ بین فاصله کاهش به منجر این دهند،

 .بود درصد -5/3 فاصله این میانگین طوربه

 معوقه و نقدی غیر هایدارایی زیاد تقریباً نسبت: سوم چالش

 وام و سهام و امالک همچون بانکی غیر هایدارایی ها،بانک به دولت بدهی از اندعبارت نقدی غیر هایدارایی

 جدی نگینقدی هایمحدودیت و سرمایه کفایت بودن ناکافی کلی، نتیجه. اندشده معوق اینک که هاییبنگاه به

 شاخص احتماالً( 3 بازل) سرمایه کفایت المللیبین استانداردهای رعایت با داشت نظر در باید. است سیستم در

 .کرد خواهد پیدا بدتری وضعیت ایران کشور در سرمایه کفایت

 از ریسک فرآیندهای و هازیرساخت لحاظ به ایرانی هایبانک ماندن عقب: چهارم چالش 

 جهانی استانداردهای

 ستفادها حاکمیت و ریسک مدیریت هایروش آخرین از نتوانند هابانک شده باعث بانکی سیستم نسبی جدایی

 مجدد ارتباط ایبر وضعیت این به سریع رسیدگی. بمانند عقب نیز بانکی پیشرفته هایتکنولوژی ازنظر و کنند

 رب قدیمی فرآیندهای همچنین .است ضروری المللیبین هایتراکنش انجام و جهانی پرداخت هایسیستم با

 . گذاردمی اثر نیز هابانک کارایی و سودآوری
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 پاسارگادبانک معرفی  

 تاریخچه  -2-1

صادره توسط بانک مرکزی جمهوری  22/06/1384ه مورخ  /2849به موجب مجوز شماره  پاسارگادبانک 

نزد اداره ثبت شرکت ها  و موسسات غیرتجاری  254300تحت شماره  13/06/1384اسالمی ایران در تاریخ 

در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و با شماره شناسه ملی  17/11/1389تهران ثبت و در تاریخ 

در فهرست بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است. مرکز اصلی  25/05/1390از تاریخ  10102946956

 واقع است. 430شماره  _خیابان میرداماد _خیابان ولیعصر  _بانک در تهران 

 بانکفعالیت اصلی  -2-2

عملیات پولی، مالی و بانکی در چارچوب به طور خالصه  انجام اساسنامه  3بانک طبق ماده فعالیت موضوع 

 باشد.بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران میسط مشخص شده تو

 کارکنانشعب و تعداد تعداد  -2-3

 جدول زیر بوده است: به شرح دو سال اخیربانک طی  شعبتعداد 
 تعداد شعب  -2 جدول

 29/12/1398 29/12/1397 

 میانگین  پایان دوره میانگین  پایان دوره 

 207 207 208 209 شعب استان تهران

 118 118 120 122 هااستانشعب سایر 

 2 2 2 2 شعب مناطق آزاد

 327 327 330 333 جمع

 جدول زیر بوده است: به شرح 1398 و 1397های طی سالهمچنین تعداد کارکنان 
 تعداد کارکنان -3 جدول

 29/12/1398 29/12/1397 
 میانگین  سالپایان  میانگین  سالپایان  

 765 797 829 861 اهدفتر مرکزی و سرپرستی

 1948 1927 1954 1982 شعب استان تهران

 1053 1040 1036 1033 هاشعب سایر استان

 36 36 37 39 شعب مناطق آزاد

 3802 3800 3856 3915 جمع
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 و ترکیب سهامداران سرمایه  -2-4

 10 میلیارد ریال )شامل 10،000 مبلغ به اطالعات مندبر اساس  11/12/1398 تاریخ در شرکت سرمایه

 صورت زیر است :به پایگاه مزبورترکیب سهامداران طبق  .باشدمیریالی(  هزار یک عادی میلیارد سهم
 سرمایه و ترکیب سهامداران -4 جدول

 درصد مالکیت سهامداران

 9.89 عام(شرکت سرمایه گذاری پارس آریان )سهامی 

 6.12 ستاره منصوبی

 4.81 نیک اندیشان سروش فجرشرکت 

 4.64 خاصسهامی  –نوآوران دانش پژوه خاورمیانهشرکت 

 3.75 شرکت سام گروه

 3.7 میالد گستر نوآورانشرکت 

 67.09 سایر

 100 جمع
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 های مالیبررسی صورت -2-5

 :استبه شرح جدول زیر  1398 تا 1394از سال  پاسارگادبانک ترازنامه 

 پاسارگادترازنامه بانک  -5 جدول

 1398 1397 1396 1395 1394 )میلیون ریال(
 186،101،975 161،207،771 73،948،428 46،216،433 61،356،867 موجودی نقد

 123،396،708 90،708،981 71،473،588 60،601،367 56،590،863 مطالبات از بانک مرکزی

 92،610،125 22،317،211 16،748،795 4،728،936 9،104،838 مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری

 - - - 2،557،194 - تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک ها

 1،029،669،480 791،930،236 589،183،411 461،832،266 343،217،757 تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی به غیر از بانک ها

 24،800،732 15،295،564 16،646،262 16،747،549 17،604،497 سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار

 9،975،476 7،896،876 5،413،961 3،090،354 23،199،465 سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

 10،957،297 9،456،466 8،669،925 6،246،723 5،186،589 نامشهوددارایی های 

 23،354،237 13،034،136 12،086،368 12،020،088 9،210،930 دارایی های ثابت مشهود

 62،476،158 71،862،531 58،006،949 35،858،440 36،009،345 سایر دارایی ها

 1,563,342,188 1,183,709,772 852,177,687 649,899,350 561,481,151 هاجمع دارایی

 189،519،351 125،612،883 81،914،674 38،218،784 26،405،649 بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی

 3،030،725 2،558،790 4،646،042 14،279،119 5،953،940 بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری

 55،163،721 34،884،743 17،745،645 12،337،721 10،293،575 سپرده های دیداری و مشابه

 35،041،852 16،752،344 8،724،387 4،667،754 3،438،194 سپرده های پس انداز و مشابه

 1،084،449،829 791،855،737 609،644،082 475،041،686 403،124،976 سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

 18،831،108 30،633،277 10،475،351 5،575،508 6،192،506 سایر سپرده ها

 3،380،294 865،734 416،741 504،715 2،578،348 مالیات پرداختنی

 92،580 128،166 165،040 1،024،921 157،271 سود سهام پرداختنی

 1،708،084 1،261،574 981،300 791،362 564،464 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 66،392،807 98،155،314 55،637،307 37،963،490 28،376،094 سایر بدهی ها

 1,457,610,351 1,102,708,562 790,350,569 590,405,060 487,085,017 هاجمع بدهی

 50،400،000 50،400،000 50،400،000 50،400،000 42،000،000 سرمایه

 - - - - 8،400،000 افزایش سرمایه در جریان

 15،319،442 11،609،848 11،609،848 11،609،848 11،609،849 اندوخته قانونی

 20،227،893 18،991،362 3،869،949 3،869،949 3،869،950 سایر اندوخته ها

 19،784،502 - (4،052،679) (6،385،507) 8،516،335 سود )زیان( انباشته

 105,731,837 81,001,210 61,827,118 59,494,290 74,396,134 جمع حقوق صاحبان سهام

 1,563,342,188 1,183,709,772 852,177,687 649,899,350 561,481,151 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
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 :باشدمیشرح جدول زیر  به 1397تا  1393از سال  پاسارگادصورت سود و زیان بانک 

 بانک پاسارگاد انیصورت سود و ز -6جدول 

ریال()میلیون   1394 1395 1396 1397 1398 

      درآمد های مشاع

  128،041،206  103،069،661  86،538،591  75،143،755  65،694،317 سود و وجه التزام تسهیالت اعطایی

  13،401،659  3،823،590  2،411،244  1،674،877  18،403،239 سود)زیان( حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده ها

  141,442,865  106,893,251  88,949,835  76,818,632  84,097,556 درآمد های مشاعجمع 

 (120،161،695) (87،820،281) (81،047،258) (67،712،513) (65،655،916) سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

 (120،161،695) (87،820،281) (81،047،258) (67،712،513) (65،655،916) سهم سود سپرده گذاران

  21,281,170  19,072,970  7,902,577  9,106,119  18,441,640 سهم بانک از درآمد های مشاع

           درآمد های غیر مشاع

  16،740،829  15،108،707  8،209،308  6،071،224  2،278،531 سود و وجه التزام فعالیت های غیرمشاع

  9،835،617  7،231،312  4،084،550  3،203،554  3،945،960 درآمد کارمزد

  16،446،749  16،956،524  13،682،798 (663،143)  176،913 نتیجه مبادالت ارزی

  1،693،942  962،946  1،198،786  2،557،000  2،510،706 سایر درآمد ها

  44,717,137  40,259,489  27,175,442  11,168,635  8,912,110 جمع درآمد های غیر مشاع

  65,998,307  59,332,459  35,078,019  20,274,754  27,353,750 جمع درآمد ها

 (6،977،806) (5،527،527) (4،393،773) (3،597،993) (3،158،702) هزینه های کارکنان

 (9،217،166) (7،138،854) (5،447،255) (4،170،118) (3،793،549) سایر هزینه های اجرایی

 (10،726،337) (18،780،085) (16،522،253) (11،128،200) (5،919،496) هزینه مطالبات مشکوک الوصول

 (7،379،297) (6،035،557) (4،251،474) (5،897،222) (1،444،688) هزینه های مالی

 (4،002،093) (2،199،937) (2،122،640) (1،979،431) (901،214) هزینه های کارمزد

 (38,302,699) (39,681,960) (32,737,395) (26,772,964) (15,217,649) جمع هزینه ها

  27,695,608  19,650,499  2,340,624 (6,498,210)  12,136,101 سود)زیان(عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

 (2،964،981) (476،407) (7،797) -  (502،262) مالیات بر درآمد

  24,730,627  19,174,092  2,332,827 (6,498,210)  11,633,839 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم 

  24,730,627  19,174,092  2,332,827 (6,498,210)  11,633,839 سود )زیان( خالص

  491  380  46 (129)  277 سود ) زیان(  هر سهم)ریال(

  50،400،000  50،400،000  50،400،000  50،400،000  42،000،000 سرمایه شرکت
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 .کنندمیاستفاده کسب درآمد عملیاتی زیر جهت  منبع اصلی از سه هابانک

 .دنمایمیدریافت  گیرندگانوامکه از  سودیو نرخ  گذارانسپردهپرداختی به  سودشکاف بین نرخ  -

 .نمایدمیارائه  گیرندگانوامو  گذارانسپردهخدماتی که بانک به  الزحمهحقدرآمد ناشی از  -

مالی  مؤسساتمنابع موجود در بازار اوراق بهادار یا سایر  گذاریسپردهو  گذاریسرمایهکه از  درآمدی -

 . آیدمی به دست

 به نمایش درآمده است.  1398تا  1393 هایسالدر بازه  پاسارگادجدول زیر میزان شکاف نرخ بهره بانک 

 بهره شکاف نرخ -7جدول 

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

  128،041،206  103،069،661  86،538،591  75،143،755  65،694،317  55،267،615 سود دریافتی از تسهیالت

  1،029،669،480  791،930،236  589،183،411  464،389،460  343،217،757  275،119،381 تسهیالت

  120،161،695  87،820،281  81،047،258  67،712،513  65،655،916  52،127،360 سود پرداختی

  1،084،449،829  791،855،737  609،644،082  475،041،686  403،124،976  324،753،214 گذاریسپرده سرمایه

 %1.35 %1.92 %1.39 %1.93 %2.85 %4.04 شکاف نرخ بهره

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 تحلیل بانک پاسارگاد )سهامی عام(      

14 Novin.I.B Investment Consulting 

 پیش بینی عملکرد بانک پاسارگاد 

 مفروضات کلی -3-1

شده اقتصادی مورداستفاده در این گزارش برای سنوات آتی در جدول زیر نشان داده متغیرهایمفروضات کلی 

 است:

 مفروضات کلی -8جدول 
 

1397 1398 1399 1400 1401 
 %33.5 %33.5 %34.2 %41.1 %31.2 نرخ تورم

  48،604،331،697  38،797،903،350  30،970،023،695  24،721،500،000  18،828،000،000 ()میلیون ریال نقدینگی

 

 پول المللیبین صندوق توسط شدهارائه گزارش اساس بر 1400 تا 1398 هایسال برای مورداستفاده تورم نرخ

(IMF )همچنین رشد  .است شده برآورد آتی سنوات برای آمریکا و ایران تورم تفاوت اساس بر ارز نرخ. است

 نقدینگی متناسب با رشد تاریخی آن پیش بینی شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 تحلیل بانک پاسارگاد )سهامی عام(      

15 Novin.I.B Investment Consulting 

 درآمد های مشاع -3-2

در این بخش به منظور پیش بینی درآمد های مشاع ابتدا بر اساس سهم تاریخی سپرده های های سرمایه 

سرمایه گذاری و تسهیالت اعطایی برای سنوات آتی به صورت گذاری بانک از کل نقدینگی، مقادیر سپرده های 

 ذیل پیش بینی شده است:

 پیش بینی مقادیر سپرده های سرمایه گذرای و تسهیالت اعطایی -9جدول 

 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 )میلیون ریال(
  2،467،736،428  1،876،156،244  1،426،393،115  1،084،449،829  791،855،737  609،644،082  475،041،686 سپرده های سرمایه گذاری

  2،341،875،536  1،780،467،459  1،353،643،404  1،029،669،480  791،930،236  589،183،411  464،389،460 تسهیالت اعطایی

  

در ادامه با توجه به میانگین نسبت های تاریخی پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری و و سود دریافتی 

 از تسهیالت اعطایی مقادیر مذکور برای سنوات آتی به صورت جدول زیر برآورد شده است: 

 

 پیش بینی درآمد های مشاع -10جدول 

 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 )میلیون ریال(  
 298،005،628 226،565،979 172،252،260 128،041،206 103،069،661 86،538،591 75،143،755 سود و وجه التزام تسهیالت اعطایی

 17،390،827 13،221،797 10،052،190 13،401،659 3،823،590 2،411،244 1،674،877 سود)زیان( حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده ها

 315,396,456 239,787,776 182,304,450 141,442,865 106,893,251 88,949,835 76,818,632 جمع درآمد های مشاع

 (273،559،300) (207،980،068) (158،121،872) (120،161،695) (87،820،281) (81،047،258) (67،712،513) سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

 (273،559،300) (207،980،068) (158،121،872) (120،161،695) (87،820،281) (81،047،258) (67،712،513) سپرده گذارانسهم سود 

 41,837,155 31,807,708 24,182,579 21,281,170 19,072,970 7,902,577 9,106,119 سهم بانک از درآمد های مشاع
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 غیر مشاع درآمد های  -3-3
 جدول زیر پیش بینی می گردد:درآمد های مشاع مطابق 

 پیش بینی درآمد های مشاع -11جدول 

 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 )میلیون ریال( 

 33،084،462 25،995،183 20،424،982 16،740،829 15،108،707 8،209،308 6،071،224 سود و وجه التزام فعالیت های غیرمشاع

 19،829،816 15،580،718 12،242،110 9،835،617 7،231،312 4،084،550 3،203،554 درآمد کارمزد

 31،296،174 23،835،624 19،152،039 16،446،749 16،956،524 13،682،798 (663،143) نتیجه مبادالت ارزی

 3،464،083 2،721،805 2،138،582 1،693،942 962،946 1،198،786 2،557،000 سایر درآمد ها

 87,674,535 68,133,330 53,957,712 44,717,137 40,259,489 27,175,442 11,168,635 جمع درآمد های غیر مشاع

 

مقادیر سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع و درآمد کارمزد برای سنوات آتی بر اساس میانگین نسبت 

تاریخی این اقالم به تسهیالت پیش بینی شده است. همچنین مقدار مبادالت ارزی بر اساس پیش بینی نرخ 

 ارز در سنوات آتی  و نتایج حاصل از تسعیر پیش بینی شده است. 

 هزینه ها -3-4
هزینه ها شامل اقالم هزینه های کارکنان، هزینه های اجرایی، هزینه مطالبات مشکوک الوصول، هزینه های 

رشد دستمزد اعالم  بر اساس نرخ  1399می باشد. هزینه های کارکنان در سال  مالی و هزینه های کارمزد

زینه های اجرایی هم بر اساس ه درصد رشد داده شده است. 20شده در این سال و برای سال های آتی با نرخ 

خایر ذهمچنین به منظور پیش بینی هزینه های مطالبات مشکوک الوصول ابتدا  نرخ تورم رشد داده شده است.

شده  پیش بینی وصول بر اساس نسبت تاریخی ذخایر عمومی و اختصاصی به تسهیالتلمطالبات مشکوک ا

ین همچن ات مشکوک الوصول شناسایی شده است.مطالب عنوان هزینهاست و در ادامه افزایش این ذخایر تحت 

مطابق  .به تسهیالت پیش بینی شده استهزینه های مالی و کارمزد بر اساس نسبت های تاریخی این اقالم 

 توضیحات فوق هزینه ها  برای سنوات آتب به صورت ذیل پیش بینی می شود:

 پیش بینی هزینه ها -12جدول 

میلیون ریال()  1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 

 (12،158،129) (10،131،774) (8،443،145) (6،977،806) (5،527،527) (4،393،773) (3،597،993) هزینه های کارکنان

 (22،045،119) (16،513،198) (12،369،437) (9،217،166) (7،138،854) (5،447،255) (4،170،118) سایر هزینه های اجرایی

 (25،291،564) (14،312،801) (14،003،883) (10،726،337) (18،780،085) (16،522،253) (11،128،200) هزینه مطالبات مشکوک الوصول

 (15،569،303) (12،233،140) (9،611،845) (7،379،297) (6،035،557) (4،251،474) (5،897،222) هزینه های مالی

 (7،710،671) (6،058،442) (4،760،250) (4،002،093) (2،199،937) (2،122،640) (1،979،431) هزینه های کارمزد

 (82,774,787) (59,249,356) (49,188,560) (38,302,699) (39,681,960) (32,737,395) (26,772,964) جمع هزینه ها
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 صورت سود و زیان پیش بینی شده -3-5

 سود و زیان مطابق جدول زیر می باشد:مطابق مطالب پیش گفته پیش بینی صورت 

 پیش بینی صورت سود و زیان -13جدول 

 1401 1400 1399 )میلیون ریال(

       درآمد ها

       درآمد های مشاع

  298،005،628  226،565،979  172،252،260 سود و وجه التزام تسهیالت اعطایی

  17،390،827  13،221،797  10،052،190 گذاری ها و سپرده ها سود)زیان( حاصل از سرمایه

  315,396,456  239,787,776  182,304,450 جمع درآمد های مشاع

 (273،559،300) (207،980،068) (158،121،872) سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

 (273،559،300) (207،980،068) (158،121،872) سهم سود سپرده گذاران

  41,837,155  31,807,708  24,182,579 سهم بانک از درآمد های مشاع

       درآمد های غیر مشاع

  33،084،462  25،995،183  20،424،982 سود و وجه التزام فعالیت های غیرمشاع

  19،829،816  15،580،718  12،242،110 درآمد کارمزد

  31،296،174  23،835،624  19،152،039 نتیجه مبادالت ارزی

  3،464،083  2،721،805  2،138،582 سایر درآمد ها

  87,674,535  68,133,330  53,957,712 جمع درآمد های غیر مشاع

  129,511,690  99,941,038  78,140,290 جمع درآمد ها

 هزینه ها
   

 (12،158،129) (10،131،774) (8،443،145) هزینه های کارکنان

 (22،045،119) (16،513،198) (12،369،437) سایر هزینه های اجرایی

 (25،291،564) (14،312،801) (14،003،883) هزینه مطالبات مشکوک الوصول

 (15،569،303) (12،233،140) (9،611،845) هزینه های مالی

 (7،710،671) (6،058،442) (4،760،250) هزینه های کارمزد

 (82,774,787) (59,249,356) (49,188,560) هزینه هاجمع 

  46,736,903  40,691,682  28,951,730 سود)زیان(عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

 (3،068،278) (2،671،409) (1،900،681) مالیات بر درآمد

  43,668,625  38,020,273  27,051,049 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم 

  43,668,625  38,020,273  27,051,049 سود )زیان( خالص

  866  754  537 سود ) زیان(  هر سهم)ریال(

  50،400،000  50،400،000  50،400،000 سرمایه شرکت



 

 
 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 تحلیل بانک پاسارگاد )سهامی عام(      
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 پاسارگادبانک گذاری ارزش  

 گذاریارزش هاینسبت -4-1
اد به زیان دهی تعدعنایت ی بورسی در دسترس قرار دارد و با هابانک تعدادی از با توجه به آنکه تنها اطالعات

 آخرینوجود دارد.  هابانک، امکان استفاده از ضرایب تعداد محدودی از در یک سال اخیر هابانکاز  توجهیقابل

می باشد، لذا در محاسبه  29/12/1398سال مالی منتهی به مربوط به  پاسارگادصورت مالی در دسترس بانک 

ده به صورت تعدیل شهمچنین ارزش بازار بانک ها  های مالی صنعت این تاریخ مدنظر قرار گرفته است. نسبت

 است. گزارش شده 27/03/1399منتهی به و میانگین سه ماهه 

 :باشدمیصورت جدول زیر بورسی به یهابانک استفاده شده گذاریارزشهای نسبت

 مورد استقاده در ارزش گذاری های نسبت -14جدول 

 قیمت به سود  بانک
(P/E) 

قیمت به ارزش 

 دفتری

(P/BV) 

 ارزش بازار

 )میلیون ریال(

  105،044،107 4.9 12.1 خاورمیانه

  87,840,414       5.2 43.8 سامان

 85,018,750 5.8 49.4 سینا

  88,854,209 5.3 29.2 کارآفرین

  738,632,143 - 29.4 ملت

 - 5.3 29.3 میانگین موزون صنعت
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 جمع بندی 

 گردد:زیر ارزیابی می صورتبه پاسارگادبانک بدین ترتیب، ارزش نهایی هر سهم شرکت 

 ارزش گذاری به روش های نسبی و بنیادی -15جدول 

 سهم )ریال(ارزش هر  ارزش کل )میلیون ریال( مختلف هایروشارزش شرکت بر اساس 

 11،069 557،896،642 صنعت P/Eبر اساس میانگین نسبت 

 15،712 791،898،394 صنعت P/BVبر اساس میانگین نسبت 

 13,391 674,897,518 جمع بندی 

 

هر سهم برابر  به ازایریال و  میلیون 674،897،518عام(  ی)سهام پاسارگادبانک ارزش  مطابق جدول فوق

  .گرددمی برآورد، الیر 13،391

 


