 -9-4تحلیل ارزش در معرض خطر سرمایه گذاری در سهام و سایر سرمایه گذاری های دارای بازار
با توجه به پیش بینی تغییرات قیمت بازار سهام و سرمایه گذاریهای دارای قیمت بازار موجود در پورتفوی دارایی های بانک
با استفاده از روش تاریخی ،میزان ارزش در معرض خطر برای سرمایه گذاری در سهام و سایر سرمایه گذاریهای دارای قیمت
بازار ،برای سال جاری مطابق جدول ذیل می باشد:
جدول تحلیل ارزش در معرض خطر سرمایه گذاری در سهام و سایر سرمایه گذاری های دارای بازار مقطع منتهی به 1398/12/29
1398
نوع سرمایهگذاری

تغییر
مبلغ

احتمالی در

1397
تاثیر در سود و
زیان

قیمت بازار
سرمایه گذاری در سهام سریع المعامله

اوراق بهادار ارزی
اوراق مشارکت بخش دولتی
اوراق مشارکت بخش غیر دولتی
اوراق بهادار دولتی شعب خارج از کشور
اوراق بهادار خصوصی شعب خارج از کشور
جمع

تغییر
مبلغ

احتمالی در
قیمت بازار

تاثیر در سود
و زیان

میلیون ریال

درصد

میلیون ریال

میلیون ریال

درصد

میلیون ریال

100,000

( +70و )-10

30,000

100,000

( +57و )-35

11,000

2,845,800
40,288,443
1,900,998
5,974

-

-

2,374,390
12,117,026
3,099,847
86,562

-

-

45,141,215

......

30,000

17,777,825

......

-

* افق زمانی پیش بینی صورت گرفته  12ماهه بوده و محاسبات در سطح اطمینان  99درصد صورت پذیرفته است

11,000

جدول تحلیل ارزش در معرض خطر نرخ ارز مقطع منتهی به 1398/12/29

وضعیت داراییها و بدهیها و تعهدات ارزی در پایان اسفند  1398به شرح زیر است:

موجودی نقد
مطالبات از بانکها و سایرموسسات اعتباری
مطالبات از دولت

1398/12/29
یادداشت

دالر آمریکا

یورو

ون کره

لیر ترکیه

ین ژاپن

درهم امارات

کرون سوئد

کرون دانمارک

سایر اسعار (میلیون ریال)

معادل ریالی (میلیون ریال)

9
10

173,809,941
45,853,508

913,573,148
698,875,813

18,856,116,156
3,682,847,300,207

439,068,411
488,422,492

1,347,384,738
8,555,215,494

51,568,400
1,816,386,027

1,973,614

-

10,211,921
27,946,994

129,252,361
369,961,320

-

-

-

-

-

-

تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی

12

1,026,593,915

13,358,611,869

29,345,192

-

1,642,461,080

39,134,432

-

-

137,598,672

1,594,975,147

تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی

13

459,161,725

1,793,180,192

252,173,967,709

91,672,694

1,719,841,797

3,612,492,102

-750,415

-

40,867,201

337,213,476

11

-

سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار

14

-

-

مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته

15

-

2,809,090

-

413,700
-

-

-

-

-

سایر حساب های دریافتنی

16

4,186,545

23,009,667

913,382,815

2,002,029

4,686,587

-

750,418

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

دارایی های ثابت مشهود
دارایی های نامشهود
سپرده قانونی
سایر داراییها

20

جمع دارایی های ارزی

27,900,000

-

-

-

-

-

-

2,851,774

-

286,527

61

2,832,212

-

-

-

-

-

-

-

79,698,600

-

-

-

-

-

1,150,819

-19,764,071

-422,578,154

-107,633,658,881

163,684,370

-1,366,042,345

-1,703,860,204

-20,885,536

61,454,996

-5,774,543

-30,456,640

1,689,841,563

16,395,381,624

3,847,186,453,198

1,264,962,296

11,903,547,351

3,815,720,757

18,911,919-

61,454,996

210,850,305

2,408,066,996

135,545,251

296,167,246

تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی

56-1

542,377

11,529

632,818

17,116

8,791

-

-

تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره

56-2

12,548,199

87,741,957

-

541,292

483,480

3,188,879

73,593

-

2,933,013

106,976,938

56-4

94,496,544

342,094,623

-

-

-

-

-

401,024

72,249,371

509,241,561

107,587,121

589,869,624

11,529

1,174,110

500,596

3,197,671

73,593

401,024

210,727,635

912,385,745

1,797,428,683

16,985,251,248

3,847,186,464,727

1,266,136,406

11,904,047,947

3,818,918,427

18,838,326-

61,856,020

421,577,940

3,320,452,741

سایر تعهدات مشتریان
جمع تعهدات ارزی مشتریان

جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان

160,033,044

معادل ریالی جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان-میلیون ریال
بدهی به بانکها و سایرموسسات اعتباری

21

19,094,616

4,072,841,597

3,051,060,914

48,407,061

106,055,682

71,535,560

100,000

-

5,679,867

425,650,514

سپرده های مشتریان
سود سهام پرداختنی
اوراق بدهی
ذخیره مالیات عملکرد
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان

22

87,354,785
-

3,402,887,449,972
-

210,712,276
-

2,807,145,473
-

242,041,226
-

1,052,497
-

-

19,541,356
-

378,086,731
-

-

826,748,957
-

-

-

-

-

-

-

-

سایر ذخایر و بدهی ها

25

826,488,864

5,495,218,517

193,550,732,962

374,941

2,665,699,649

37,397,427

-

165,980,850

818,615,750

حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری

27

372,010,653

1,127,470,646

17,297,024

79,141

9,816,985

752,815,060

-

-

167,451,551

1,304,948,918

11,522,279,717

3,599,506,540,872

259,573,419

5,588,717,789

1,103,789,272

1,152,497

-

191,202,073

1,789,804,546

تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی

56-1

542,377

160,033,044

11,529

632,818

17,116

8,791

-

-

135,545,251

296,167,246

جمع بدهیهای ارزی
تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره
سایر تعهدات بانک

56-2

12,548,199

87,741,957

-

541,292

483,480

3,188,879

73,593

-

2,933,013

106,976,938

56-4

94,496,544

342,094,623

-

-

-

-

-

401,024

72,249,371

509,241,561

107,587,121

589,869,624

11,529

1,174,110

500,596

3,197,671

73,593

401,024

210,727,635

912,385,745

1,412,536,039

12,112,149,341

3,599,506,552,401

260,747,529

5,589,218,385

1,106,986,943

1,226,090

401,024

401,929,708

2,702,190,291

جمع تعهدات ارزی بانک

جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک
معادل ریالی جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک-میلیون ریال
خالص وضعیت باز ارزی برای هر ارز در تاریخ 1398/12/29
خالص وضعیت باز ارزی برای هر ارز در تاریخ  - 1398/12/29میلیون ریال
وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی در تاریخ  - 1398/12/29درصد
وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی* در تاریخ
 - 1398/12/29درصد

62-7

384,892,645

4,873,101,907

247,679,912,326

1,005,388,878

6,314,829,562

2,711,931,485

20,064,416-

61,454,996

19,648,232

618,262,450

5,249,748

360,310,378

13,788,535

7,917,751

4,247,484

62,852

()155,177

680,175

19,648,232

618,262,450

2%

124%

5%

3%

1%

0%

0%

0%

7%

213%

7%

458%

18%

10%

5%

0%

0%

1%

25%

786%

* به یاداشت  62-7مراجعه شود
-62-5-5-1رعایت حدود مقرر بند  2دستورالعمل مربوط به ضوابط نظارتی و کنترل وضعیت باز ارزی موضوع بخشنامه شماره مب  1345مورخ  80/12/27بانک مرکزی مبنی بر حد مجاز وضعیت باز مثبت یا منفی برای هر ارز حداکثر  15درصد و برای مجموع ارزها حد مجاز وضعیت باز مثبت حداکثر به میزان  35درصد و حد مجاز منفی حداکثر  30درصد سرمایه پایه همواره مد نظر بانک بوده است لیکن به دالیلی از
جمله تهاتر بدهی های ارزی بانک از بابت حساب ذخیره ارزی با حساب مطالبات از دولت و بعضاٌ عدم امکان تبادالت با سایر بانکهای بین المللی بدلیل تحریم و محدودیت بانک مرکزی در تبدیل برخی اسعار به یکدیگر ،در برخی مقاطع امکان رعایت حدود را میسر ننموده است.

جدول تحلیل ارزش در معرض خطر نرخ ارز مقطع منتهی به 1397/12/29
1398/12/29

وضعیت داراییها و بدهیها و تعهدات ارزی در پایان اسفند  1397به شرح زیر است:

موجودی نقد
مطالبات از بانکها و سایرموسسات اعتباری

یادداشت

دالر آمریکا

یورو

ون کره

لیر ترکیه

ین ژاپن

درهم امارات

کرون سوئد

کرون دانمارک

سایر اسعار (میلیون ریال)

معادل ریالی (میلیون ریال)

9
10

157,338,606
3,790,542

1,178,802,483
726,178,294

25,260,903,384
3,428,464,487,741

648,846,913
33,082,209

1,350,236,283
8,685,559,998

12,655,206
1,696,507,393

1,973,614

-

11,479,728
25,245,470

135348873.7
304122798

-

-

-

-

-

-

-

-

89,464,566

1237569164

1,801,584,740

3,747,957,413

-

23,289,089

268417155

-

-

-

-

-

-

-

5560799
2431258.175

-

-

89

2027074

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17423846

-

-

2,401,878

13,695,312

1,973,614

-

151,880,820

1,986,596,280

-

142,029,085

260,907,223

-

2,415,384

85,299,189

مطالبات از دولت

11

-

-

-

تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی

12

917,693,508

12,688,138,602

7,400,286,284

تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی

13

532,031,005

1,890,242,010

309,048,081,365

47,485,479

سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار

14

-

27,900,000

-

232,221,397

مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته

15

-

227,567,407

-

-

سایر حساب های دریافتنی

16

4,072,189

27,900,628

311,070,737

32,223

1,415,756

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

246,810,787,147

74,960,000

-

-

-

96,513,741

35,906,249,666

375,185

1,178,452,800

-5,000,000

1,614,925,849

16,863,243,165

4,053,201,866,323

1,037,003,406

14,612,892,662

5,452,120,012

تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی

55-1

8,461,890

1,387,037,682

532,799,686

831,911

23,307,187

6,813,750

-

تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره

55-2

136,601,520

820,245,527

-

582,749

711,596,900

101,418,067

7,849,575

55-2

دارایی های ثابت مشهود
دارایی های نامشهود
سپرده قانونی
سایر داراییها

20

جمع دارایی های ارزی

سایر تعهدات مشتریان
جمع تعهدات ارزی مشتریان

جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان

-

-

1,595,643,086

-

4,390,554,340

3,473,398,068

19,613,470

-

-

-

35,023,227

85,169,259

710,460,169

4,535,617,750

5,680,681,277

552,413,156

1,414,660

734,904,087

108,231,817

7,849,575

35,023,227

229,613,728

1,056,666,581

6,150,543,599

22,543,924,442

4,053,754,279,479

1,038,418,066

15,347,796,749

5,560,351,829

9,823,189

35,023,227

381,494,548

3,043,262,861

-

-

-

معادل ریالی جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان-میلیون ریال
بدهی به بانکها و سایرموسسات اعتباری

21

19,339,921

3,990,203,474

2,944,322,909

90,123,328

189,365,160

102,754,088

100,000

-

1,278,903

345,767,432

سپرده های مشتریان
سود سهام پرداختنی
اوراق بدهی
ذخیره مالیات عملکرد
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان

22

87,956,116
-

1,210,367,611
-

3,452,432,685,578
-

142,681,356
-

3,033,293,205
-

165,917,519
-

1,053,092
-

17
-

28,308,457
-

374,428,384
-

سایر ذخایر و بدهی ها

25

807,267,009

5,678,505,516

373,435,110,487

336,040,681

4,986,323,283

1,699,356,330

20,884,941

-61455013

95,640,145

648,956,188

حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری

27

332,276,660

1,078,709,326

17,053,453

36,779

9,816,985

759,140,479

-

-

-

132,235,110

1,246,839,706

11,957,785,927

3,828,829,172,427

568,882,144

8,218,798,633

2,727,168,416

22,038,033

17

125,227,505

1,501,387,114

تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی

56-1

8,461,890

1,387,037,682

532,799,686

831,911

23,307,187

6,813,750

-

-

142,029,085

260,907,223

تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره

56-2

136,601,520

820,245,527

-

582,749

711,596,900

101,418,067

56-4

4,390,554,340

3,473,398,068

19,613,470

-

-

-

جمع بدهیهای ارزی

سایر تعهدات بانک
جمع تعهدات ارزی بانک

جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک

-

2,415,384

85,299,189

35,023,227

85,169,259

710,460,169

4,535,617,750

5,680,681,277

552,413,156

1,414,660

734,904,087

108,231,817

7,849,575

35,023,227

229,613,728

1,056,666,581

5,782,457,456

17,638,467,204

3,829,381,585,583

570,296,804

8,953,702,720

2,835,400,233

29,887,608

35,023,244

354,841,233

2,558,053,695

7,849,575
-

-

-

معادل ریالی جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک-میلیون ریال
خالص وضعیت باز ارزی برای هر ارز در تاریخ 1397/12/29
خالص وضعیت باز ارزی برای هر ارز در تاریخ  - 1397/12/29میلیون ریال
وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی در تاریخ  - 1397/12/29درصد
وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی در تاریخ
 - 1397/12/29درصد

62-7

368,086,143

4,905,457,238

224,372,693,896

468,121,262

6,394,094,029

2,724,951,597

20,064,419-

17-

26,653,315

485,209,166

8,502,337

351,130,650

12,691,329

4,755,157

4,132,406

4,337,025

()163,095

700,916

13,787,568

399,874,293

5%

191%

7%

3%

2%

2%

0%

0%

8%

218%

11%

446%

16%

6%

5%

6%

0%

1%

18%

508%

* به یاداشت  62-7مراجعه شود
-62-5-5-1رعایت حدود مقرر بند  2دستورالعمل مربوط به ضوابط نظارتی و کنترل وضعیت باز ارزی موضوع بخشنامه شماره مب  1345مورخ  80/12/27بانک مرکزی مبنی بر حد مجاز وضعیت باز مثبت یا منفی برای هر ارز حداکثر  15درصد و برای مجموع ارزها حد مجاز وضعیت باز مثبت حداکثر به میزان  35درصد و حد مجاز منفی حداکثر  30درصد سرمایه پایه همواره مد نظر بانک بوده است لیکن به دالیلی
از جمله تهاتر بدهی های ارزی بانک از بابت حساب ذخیره ارزی با حساب مطالبات از دولت و بعضاٌ عدم امکان تبادالت با سایر بانکهای بین المللی بدلیل تحریم و محدودیت بانک مرکزی در تبدیل برخی اسعار به یکدیگر ،در برخی مقاطع امکان رعایت حدود را میسر ننموده است.

جدول خالصه وضعیت باز ارزی منتهی به 1398/12/29
1398

1397

میلیون ریال

میلیون ریال

وضعیت باز مثبت تمامی ارزها -میلیون ریال

618,262,450

485,209,169

وضعیت باز منفی تمامی ارزها -میلیون ریال

-

-

618,262,450

485,209,169

213

264

786

617

-

-

-

-

وضعیت باز ارزی -میلیون ریال
وضعیت باز مثبت تمامی ارزها نسبت به سرمایه نظارتی -درصد
وضعیت باز مثبت تمامی ارزها نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر
نسبت های احتیاطی نافذ -درصد
وضعیت باز منفی تمامی ارزها نسبت به سرمایه نظارتی -درصد
وضعیت باز منفی تمامی ارزها نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر
نسبت های احتیاطی-درصد

جدول تحلیل ارزش در معرض خطر طال ،نقره و پالتین منتهی به 1398/12/29

1398

1397

میلیون ریال

میلیون ریال

جمع دارایی ها به طال ،نقره و پالتین

1,566,987

619,799

جمع بدهی ها به طال ،نقره و پالتین

-

-

1,566,987

619,799

جمع تعهدات مشتریان به طال ،نقره و پالتین

-

-

جمع تعهدات موسسه اعتباری به طال ،نقره و پالتین

-

-

خالص تعهدات به طال ،نقره و پالتین

-

-

خالص وضعیت باز طال

1,566,987

619,799

خالص وضعیت باز طال (همواره مثبت)

1,566,987

619,799

1.27

1.61

خالص دارایی ها و بدهی ها به طال ،نقره و پالتین

وضعیت باز طال به سرمایه پرداخت شده و اندوخته آزاد (درصد)

4

تحلیل تاثیر ریسک نرخ ارز بر سود و زیان 1398/12/29
بر مبنای روش واریانس و کواریانس و با توجه به تغییرات احتمالی در نرخ ارز ،میزان ارزش در معرض خطر برای خالص
دارایی ها و بدهی های ارزی در جدول زیر ارائه شده است:
جدول تحلیل تاثیر ریسک نرخ ارز بر سود و زیان 1398/12/29
1398
نوع ارز

تغییر
احتمالی در

متوسط تاثیر
سطح باال و پایین تاثیر در سود و زیان

قیمت بازار
درصد

دالر آمریکا

1397

در سود و

نوع ارز

زیان
میلیون ریال

تغییر
احتمالی در

متوسط
سطح باال و پایین تاثیر در سود و زیان

قیمت بازار
درصد

میلیون ریال

تاثیر در
سود و زیان

میلیون ریال

میلیون ریال

(20و )30

 1.713.717الی 2.570.576

2,142,147

دالر آمریکا

(17و )21

 1.319.412الی 1.629.896

1,474,636

(19/2و )29/2

 42.198.389الی 64.176.717

53,187,553

یورو

( 21و )25

 45.616.722الی 54.305.621

49,961,172

پوند

(17/6و )27/4

 13.320الی 20.737

17,028

وون کره

( 17.5و )21.5

 1.138.523الی 1.398.757

1,268,640

فرانک

(20/2و )30/2

 41.991الی 62.779

52,385

لیر ترکیه

( 7و )11

 114.011الی 179.161

146,586

(19/7و )29/7

 478.625الی 721.582

600,103

ین ژاپن

(18و )22

 427.407الی 522.387

474,897

(20و )30

 2.242.421الی 3.363.631

2,803,026

درهم امارات

(17و )21

 2.230.070الی 2.754.793

2,492,431

58,802,242

جمع

یورو

ین ژاپن
درهم امارات
جمع

افق زمانی پیش بینی صورت گرفته  10روزه بوده و محاسبات در سطح اطمینان  99درصد صورت پذیرفته است
نرخ ارز محاسباتی بر مبنای نرخ تسعیر اعالم شده از سوی بانک مرکزی می باشد.
تغییر احتمالی در قیمت بازار بر اساس تحلیل های فاندامنتال و کمی محاسبه شده است.
در سال  98ارزهای پوند و فرانک سهم بیشتری نسبت به دوره مالی قبل داشته و جایگزین وون کره و لیر ترکیه شده است
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55,818,362

