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فوقعمومیمجمعدر1387/1/17تاریخدرایرانبانکپستاساسنامهایران،
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موردبهاداراوراقوبورسسازماندر1389/3/8تاریخازشرکت.استرسیده
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-وزارت اموراقتصادی ودارایی

-معاف ازمالیات
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BFMبازارگردانی.ا.س.صندوق

ایرانبانکپست
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بیمه اجتماعی 

رروستائیان وعشای

2%

صندوق سرمایه گذاری امین 
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1%
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1%

شرکت س اخوزستان 

1%

سایر

30%

سهامداران



محل افزایش سرمایه مبلغ سرمایه جدید مبلغ افزایش 
سرمایه

درصد افزایش 
سرمایه

تاریخ ثبت افزایش سرمایه

اموال منقول و غیر منقول انتقالی از شرکت 
پست

39 38 3850 1383

تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود 324 285 721 1384

اندوخته سرمایه ای 561 237 73 1385

ثابت دارایی های ارزیابی تجدید 3233 2672 476 1393

ثابت دارایی های ارزیابی تجدید 16391 13157 407 1400

:تغییرات سرمایه



1400/12 1401/06

72 71
3 2 %هانسبت بازده دارائی 

4 2 %هاهزینه سود سپرده ها به کل سپرده 
5 4 %غیرجارینسبت تسهیالت 

10 5 %تسهیالتدرآمد تسهیالت اعطایی به کل 

38 38 %هاهزینه سود سپرده ها به کل  هزینه 

58 53 %درآمدهادرآمد تسهیالت اعطایی به کل 

20 17 %هاسهم هزینه های پرسنلی از کل هزینه 

4 0.7 %هاسهم هزینه مطالبات مشکوک الوصول از کل هزینه 

:مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد



1400/12 1401/06

1.9 5 پست بانک

8.2 8.3 وبملت

2.9 3.5 وتجارت

1.2 1.5 وبصادر

10.6 - وکار

156- - وآیند

:نسبت کفایت سرمایه

می شود،بیانددرصحسببرکهنسبتاین.استاعتباریمالیموسساتوبانک هاوضعیتارزیابیبرایکمیمعیارهایازیکیسرمایهکفایتنسبت
حداقلمی،اسالجمهوریمرکزیبانکقوانینبراساس.می آیددستبه«ریسکضرایببهشدهموزوندارایی هایمجموع»به«پایهسرمایه»تقسیماز

ده،نرسیناظرنهادتوسطشدهتعیینمقداربههنوزنسبتاینکهاینوجودبا.استدرصد8معادلایرانیبانک هایبرایمطلوبسرمایهکفایتنسبت
.استیافتهتوجهیقابلبهبودگذشتهبهنسبتآنشرایطولی



درآمد مشاع 

74%

درآمد غیر مشاع

26%

ترکیب درآمد
(میلیارد ریال)درآمد تسهیالت اعطایی

1401/06 1400/12 1400/06 شرح

متوسط مانده تسهیالت اعطایی 172,122 193,387 254,132

درآمد تسهیالت اعطایی 12,549 172,122 19,649

8% 16% 7% متوسط نرخ سود تسهیالت 
اعطایی

درصد 56اعطایی به میزان تسهیالت که درآمد . درصد می باشد75به میزان 1401ماهه سال 6اعطایی و سپرده گذاری ها از کل درآمدهای بانک در تسهیالت سهم درآمد : اعطایی و سپرده گذاری هادرآمد تسهیالت 

استنسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته 



P/E:روند  TTM

.واحدی در حال معامله است4سهم وپست با نسبت قیمت به سود . در حال معامله است4.75در حال حاضر گروه بانک و موسسات اعتباری با نسبت قیمت به سود محقق شده 



01شش ماهه 13991400دوره مالی
عملیات در حال تداوم 

22,538,59239,888,51928065093درامد حاصل از تسهیالت اعطایی 

9907639-14,711,126-9,167,696-سهم سود سپرده گذاران 

13,370,89625,177,39318157454خالص درآمد تسهیالت و سپرده گذاری 
5,411,3279,379,5756318958درامد کارمزد 
7051390-9,935,491-5,889,876-هزینه کارمزد 

732432-555,916-478,549-خالص درآمد کارمزد 
389,134337,3677657حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها ( زیان)سود 

2,208,506578,390407373نتیجه مبادالت ارزی 
1,018,339386403-سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی 

15,489,98726,555,57318226455جمع درآمدهای عملیاتی 
790,377646,4792203727خالص سایر درآمدها و هزینه ها 

6969493-11,622,769-7,870,546-هزینه های عمومی و اداری 

1807341-1,590,547-1,303,701-هزینه مطالبات مشکوک الوصول 
245866-475,877-395,071-هزینه استهالک 

6,711,04613,512,85911407482قبل از کسر مالیات ( زیان)سود 
1238758-1,452,479-100,874-هزینه مالیات بر درآمد سال جاری 

6,610,17212,060,38010168724خالص عملیات در حال تداوم ( زیان)سود 
6,610,17212,060,38010168724خالص ( زیان)سود 

403736620سود هر سهم پس از کسر مالیات 
16,390,83616,390,83616390836سرمایه 

403736620سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه 

:صورت سود و زیان

موفقجاریسالماههششدرایرانبانکپست
نسبتسودآوریدردرصدی138رشدباگردیده

هرازایبهریال620گذشته،سالمشابهدورهبه
مناسبروندبهتوجهباکهنماید،محققسهم

نهگزیازیکیوبودهدارادامهرونداینبنیادی
حساببهسرمایه گذاریجهتمناسبهای

.می آید



:نکات
نسبت به مدت مشابه سال قبل1401ماهه اول سال 6درصدی سرمایه بانک در 407رشد ✓

.درصد درآمد غیر مشاع می باشد که نشان دهنده وضعیت مناسب بنیادی بانک است26درصد درآمد مشاع و 74درآمدهای بانک شامل ✓

نسبت به مدت مشابه سال قبل1401ماهه اول سال 6درصدی کفایت سرمایه بانک در 165رشد ✓

نسبت به مدت مشابه سال قبل1401ماهه اول سال 6درصدی منابع بانک در 59رشد ✓

.است% 71نسبت تسهیالت  اعطایی به سپرده ها ✓

نسبت به مدت مشابه سال قبل1401ماهه اول سال 6درصدی درآمد بانک در 77رشد ✓

نسبت به مدت مشابه سال قبل1401ماهه اول سال 6درصدی سود ناخالص بانک در 142رشد ✓

نسبت به مدت مشابه سال قبل1401ماهه اول سال 6درصدی تعداد تسهیالت  پرداختی بانک در 15درصدی مبلغ تسهیالت  پرداختی و 67رشد ✓

نسبت به مدت مشابه سال قبل1401ماهه اول سال 6درصدی تعداد ضمانت نامه های صادره بانک در 73درصدی مبلغ و 259افزایش ✓

درصد از اموال مازاد خود را طی سه سال از 33قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، بانک موظف است ساالنه 17و16باتوجه به اینکه براساس ماده ✓
.نیز ادامه یابد که به تبع آن درآمد بانک افزایش خواهد یافت1402تاریخ ابالغ  این قانون به فروش رساند پیش بینی می گردد واگذاری اموال مازاد در سال 

.درصدی داشته است120میلیون حواله ارزی توسط شرکت ارائه گردیده که نسبت به مدت مشابه سال  قبل رشد 420در شش ماهه اول سال ✓

اوراق رمایه گذاری درد سافزایش درآمدهای عملیاتی در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مالی مشابه قبل عمدتاً ناشی از افزایش درآمد تسهیالت اعطایی و درآم✓
.بدهی می باشد



:یکالتکنتحلیل

که در صورت از دست دادن حمایت اول این محدوده را می باشد 3،866مقاومت اصلی سهم می باشد ، حمایت دوم سهم 4،343حمایت دارد ، و در ناحیه ی 4،106سهم در محدوده ی 

. کردلمس خواهد 
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