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شیوه نامه رتبه بندی بانک
 .1.1این متدولوژی مناسب بانکهای تجاری محلی است .بدین معنا که عمده فعالیت بانک تجاری بوده و
 .1دامنه كاربرد
حوزه فعالیتش داخل کشور باشد .این بانکها مجوز تجهیز سپردهها و فراهم آوردن ارائه اعتبارات و
 قابللت تسللری بللهتسهیالت را دارند و توسط بانک مرکزی ایران قانونگذاری شدهاند .چارچوب مقررات بر اساس قوانین
بانکهای محلی
و مقررات وضعشده توسط بانک مرکزی ایران است.

-

تحلللظ نتلللار
 .1.2اساس و شاکله این متدولوژی بر پایه درک مدل کسبوکار بانک و ریسکهای ذاتی آن ،استراتژی
بانلللک مركللل ی
مدیریتی ،فضای اقتصاد کالن و توسعههایی که در این صنعت اتفاق میافتد ،می باشد .لذا مشخص
ايران
نمودن موقعیت بانک در مقایسه با رقبایش ،از اهداف اصلی این متدولوژی برای رسیدن به رتبه نهایی
بانک است.
 .1.3اگرچه فرایند رتبهبندی شامل حسابرسی صورتهای مالی بانک نیست ،لیکن محیطی کنترلی بانک
را بررسی نموده تا دریابد تا چه میزان صورتهای مالی بهدرستی عملکرد مالی بانک و صحت ترازنامه

را منعکس میکنند .لذا "پارسکیان" هر جا که الزم باشد ،تعدیالت الزم را جهت بهبود مقایسه اطالعات
مالی بانک با رقبایش انجام می دهد و لذا ایجاد یک گروه همان از بانکهای قابل مقایسه به این کار
کمک میکند.
" .1.4پارسکیان" تحلیلهای الزم برای بانکها را بر اساس عوامل مختلف کمی و کیفی انجام میدهد .مهمترین
این موارد در جدول زیر آمده است .تمامی این عوامل در کنار یکدیگر بررسی میشوند .معموال
اطالعات مالی و عملیاتی بانک و صنعت بانکداری در دوره 3سال گذشته و در صورت وجود اطالعات
تا  5سال گذشته مورد بررسی قرار می گیرد.
عوامت كلیدی رتبه بندی
مالکیت و
حمایت

ریسک
اقتصادی

درآمدها
و عملکرد

ریسک
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تامین
ریسک
مللحللی ل

صنعت

عملیاتی

مشخصا

حاکمیت
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شیوه نامه رتبه بندی بانک
 .2محی عملیاتی
-

تج يلله و تحلیللت  .2.1ريسک اقتصادی :در تحلیل اقتصادی" ،پارسکیان" سیاست های اقتصادی ،نرخ رشد تولید ناخالص
كالن اقتصادی

-

صللللللللللنعظ
بانکداری

-

به منظور شناسایی تأثیر محیط عملیاتی بر شرایط اعتباری یک بنگاه ،عملیات رتبهبندی دربرگیرنده
بررسی کل اقتصاد ،ساختار کلی بانکداری و رقبای موجود و بالقوه بازار میباشد.

جايگاه در بازار

داخلی ،عملکرد بخشهای مهم اقتصاد و نیاز بالقوه به تسهیالت و اعتبارات را ارزیابی می نماید .یکی
از قسمتهای مهم تحلیلهای اقتصادی تعیین موقعیت صنعت بانکداری و ارزیابی تأثیر عوامل ریسک
اقتصادی این صنعت میباشد.
 .2.2ريسک صنعظ :عالوه بر تحلیل محیط کالن اقتصادی "پارسکیان" ساختار و ریسکهای مرتبط با کل
صنعت بانکداری را نیز ارزیابی و مورد سنجش قرار می دهد .این تحلیل از عوامل مختلفی چون
محیط نظارتی و موقعیت رقابتی بازیگران صنعت تشکیل شده و نقش مسئول نظارتی و نظارت آن
روی موسسات ،الزامات گزارشدهی و مقررات خاص مرتبط با موسسات و ابزارهای مالی را بررسی
میکند.
 .2.3موقعیظ نسبی :عالوه بر موارد فوق "پارسکیان" تنوع فعالیتهای بانک از منظر پراکندگی جغرافیایی و
صنایعی که بانک در آنها فعالیت میکند را بررسی میکند .مضاف بر این ،تنوع خدمات و محصوالتی
را که به مشتریانش ارائه داده و توانایی بانک در ایجاد محصوالت جدید را مورد توجه قرار میدهد.
همچنین ،قدرت و عمق نفوذ بانک در بازار و میزان تواناییاش در حفاظت از کسبوکارهای فعلی
خود و ایجاد کسبوکارهای جدید را مورد توجه قرار میدهد.

 .3مشخصلللللللا
بانک
-

سللااتار مالکیللظ
و تعهد حمايظ

-

سلللللااتار اداری
(حامیتی) بانک

-

مللللللللديريظ و
اسللللللللترات ی
كسب و كار

 .3.1مالکیظ و حمايظ :مالکیت بانک و حمایت بالقوهای که می تواند در اختیار بانک قرار گیرد ،نقش
اساسی را در ارزیابی رتبه اعتباری ایفا میکنند" .پارسکیان" ثبات ساختار سهامداران بانک و همچنین
توانایی و تمایل هر یک از صاحبان بانک یا قانون گذاران برای کمک به بانک در مواقع مورد نیاز را نیز
مورد تحلیل قرار میدهیم.
 .3.1.1یکی از عوامل بخصووووص مهمی که در رتبه بندی اعتباری با نک مورد توجه قرار میگیرد،
حضووور (یا احتمال عدم حضووور) قرض دهنده/نجات دهنده به عنوان گزینه آخر اسووت .بخش
مهمی از کار تحلیل ما ارزیابی این م سئله ا ست که درچه شرایطی و تو سط چه ک سانی بانک
مورد حمایت قرار خواهد گرفت .مورد حمایت قرار گرفتن بانک خصوووصووا در مورد بانکهای
بزرگی که ور شک ستگی آنها اثرات مخربی بر کل سی ستم مالی خواهد گذا شت ،ب سیار مهم
است.
 .3.1.2در خ صوص بانکهای کوچک که الزامات ساختار سرمایه تو سط مو س سه تامین می شود،
توانایی و تمایل سوورمایه گذاران نهادی به منظور حمایت از بانک برای رعایت الزامات قانونی
در چارچوب زمانی مشوووخص مورد ارزیابی قرار میگیرد .در چنین مواردی ،حما یت مداوم
بی شتر محتمل ا ست .با این حال ،برای بانک های بزرگ ،حمایت از طرف دولت یا نهاد ناظر
اهمیت بیشتری دارد.
 .3.1.3در مورد بانکهایی که ساختار مالکیت پیچیدهای دارند ،چالشهای خاصی در ارزیابی فرایند
تصمیم گیری ،خط مشیهای سلسله مراتب و تعهدات مالی و بدهیها وجود دارد .در تحلیل
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چنین بانکهایی ،مسوئله اسواسوی درک دالیل و انگیزه های اصولی این پیچیدگی سواختار
میباشد.
 .3.1.4بانکها با سووهامداران محدود/خانوادگی ،اگرچه از یک طرف تمرکز صوواحبان سووهام ممکن
اسووت نشوواندهنده این امر باشوود که دارای منافع قوی در ایجاد ارزش بلندمدت و نظارت
دقیق بر رفتار مدیریت هستند اما از سوی دیگر ،نگرانی بالقوه در مورد چنین بانکهایی این
است که صاحبانش ممکن است به شدت به استخراج وجوه از بانک به عنوان منبع درآمد و
یا تامین منابع برای کسب وکارهای دیگر خود تکیه کنند که به طور ضمنی موجب تضعیف
ثبات مالی بانک میشود.
.3.2

اداره (حاكمیظ)" :پارسکیان" معتقد اسوووت اقدامات کالن در اداره بانک بر وضوووعیت و کیفیت
اعت باری آن تاثیر گذار اسوووت .در این ارز یابی" ،پاارسکیاان" داده ها و اطال عات حاکمیتی را به طور
سیستماتیک بررسی میکند .بررسی کیفی شیوههای اداره یک موسسه به عنوان یکی از مدلهای

حاکمیت "پارسکیان" شووناخته میشووود .تحلیل سوواختار حاکمیت به  4قسوومت تقسوویم میشووود )1 :
ساختار هیئت مدیره  )2مشخصات اعضا  )3اثربخشی هیئت مدیره  )4شفافیت مالی
 .3.2.1جنبههای مهم در ارزیابی کیفیت ساختار حاکمیتی بررسی میشوند به شرح زیر است:
 .1اندازه هیئت مدیره
 .2موقعیت رئیس و مدیر عامل
 .3مدیران مستقل
 .4وابستگی مدیران با شرکت

ساختار هیات مدیره

 .5ترکیب مهارتی اعضا
 .6جبران خدمات اعضای هیات مدیره
 .7کمیتههای فرعی هیات مدیره

مشخصات اعضا

 .1تحصیالت و آموزشهای مدیران
 .2در دسترس بودن وتعهدات افراد
 .3تجارب اعضای هیات مدیره

اثربخشی هیات مدیره

.1
.2
.3
.4

تعداد جلسات هیئت مدیره در سال
حضور اعضا در جلسات
کیفیت مصوبات جلسات هیات مدیره
کیفیت دستور جلسات هیات مدیره

 .1ترکیب کمیته حسابرسی
 .2میزان افشای عمومی

شفافیت مالی

 .3عملکرد حسابرسی داخلی
 .4حسابرس مستقل
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 .3.3كیفیظ مديريظ :مدیریت مؤثر و وجود یک استراتژی مشخص ،از اجزای اصلی یک بانک موفق
می با شند  .به عنوان بخ شی از ارزیابی مدیریت بانک" ،پارسکیان" ساختار سازمانی بانک ،واب ستگی
تیم مدیریت به یک یا چند نفر ،انسجام تیم ،مستقل بودن مدیریت از سهامداران نهادی ،مدرک
مدیریتی از نظر ایجاد ترکیب کسووب و کار جامع ،حفر راندمان عملیاتی و تقویت موقعیت بازار
بانک را برر سی مینماید .همچنین ،کیفیت و اعتبار ا ستراتژی مدیریت و برنامههای آتی بانک و
رشد داخلی و خارجی بانک مورد تحلیل قرار میگیرند .در هنگام سنجش برنامههای آتی ،اعتبار
قابل توجهی به ارائه پیشبینیهای گذشووته و حفر اسووتراتژیها داده میشووود .اگرچه قضوواوت
درباره مدیریت عمدتاً ذهنی اسووت ،لیکن عملکرد مالی طی زمان سوونجش عینیتری را فراهم
میکند.

 .4ملللللللللديريظ
ريسک
-

اقلللداما بلللرای
ملللللللللديريظ
ريسک

-

 NPLو وامهللللای
تحظ نتر

-

ريسلللک بلللازار-
بررسللی سللرمايه
گذاری ها

-

میکند" .پارسکیان" اسووتقالل و اثربخشووی واحد مدیریت ریسووک ،رویهها و محدودیتهایی که اعمال
شودهاند ،ناظری که حدود ریسوک را تعیین می نماید و میزان پیروی از این حدودها را ارزیابی می
نماید" .پارسکیان" میزان ارزیابی درک و مشارکت مدیران ارشد در مسائل مربوط به مدیریت ریسک و
خطوط گزارشگری مناسب ریسک را ارزیابی می نماید.

ريسللک اعتبللاری  .4.2در سووالهای اخیر ،به واسووطه نظارت و کمکهای بانک مرکزی ،پیشوورفتهای مناسووبی در
سویسوتمهای مدیریت ریسوک بانکها ایجاد شوده اسوت و با به کار گیری مقررات بازل  2و ،3
(ارقللات ترازناملله
تالش برای بهبود بیشتر در حال حاضر افزایش یافته است.
ای و ذيللللللللت
ترازنامه)

-

 .4.1این موضووع ،میزان اشوتیاق بانک برای تحمل ریسوک و سوختارهای مدیریت ریسوک را م شخص

ريسللللللللللک
عملیاتی

 .4.3ري سک اعتباری" :پارسکیان" به تمامی جنبههایی که منجر به افزایش ریسوک اعتباری میشووند،
توجه میکند؛ در این بخش عالوه بر فعالیتهایی که بر ترازنامه اثر گذار هستند (شامل وام ،اوراق
بهادار با درآمد ثابت ،سووپردههای بین بانکی و تسووهیالت) و همچنین معامالتی که دارای اثرات
تعهدی خارج از ترازنامه (همانند اعتبارات اسوونادی ،ضوومانتنامهها و  )....دارند نیز بررسووی می
شود.
نسبظهای مهم ريسک اعتباری
• درصد رشد پیشرفت تسهیالت اعطایی
• درصوود وامهای غیر عملکردی به کل تسووهیالت Non - Performing Loans (NPLs) /
)%( Gross Advances
• درصووود کمک هزینه مطالبات مشوووکوک الوصوووول به وامهای غیر عملکردی

Loan Loss

)%( Provision / NPLs
• در صدخالص وامهای غیر عملکردی به خالص حقوق صاحبان سهام
)%( Equity
• حسابهای تحت پایش Watch-list Accounts
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" .4.3.1پارسکیان" سوواختار ترازنامه بانک از جمله نسووبتهای داراییهای مختلف را میسوونجد .معموال،
ارزش وامها و تسووهیالت اعطایی مهمترین بخش از داراییهای بانک اسووت و نیاز به بررسووی
جامع دارد ( حتی اگر بخش عمدهای از ترازنامه را تشکیل ندهد ،قسمت بزرگ ریسک در این
بخش میباشد ).در این زمینه" ،پارسکیان" تقاضای تقسیمبندی وامها به نوع وام ،اندازه ،سررسید،
ارز ،بخش اقتصووادی و حتی جغرافیایی دارد .همچنین" ،پارسکیان" به تمرکز ریسووک اعتباری که
شامل در معرض قرار گرفتن ری سکهای بزرگ (عموما  20تای اول فردی و گروهی) و تمرکز
ریسک اعتباری برای صنایع یا بخشهای مشخص نیز توجه دارد.
 .4.3.2كیفیظ دارايی" :پارسکیان"  ،وام هایی را که تحت عنوان وامهای مسوووئله دار قرار گرفتهاند،
تحلیل میکند؛ وامهایی که ح ساس و یا تحت نظر هستند و معوق و سررسید گذشتهاند یا
مجدداً تمدید شده اند  .در ارزیابی ری سک هر یک از این مطالبات ،کفایت وثیقهها و هرگونه
پوشش وثیقه ای و اوراق در نظر گرفته میشوند .با توجه به اهمیت ذخایر مطالبات مشکوک
الوصووول ،انواع مختلف ذخایر مطالبات از جمله ذخیره عام و خاص ،سوویاسووت کلی بانک در
مورد ذخیره گیری ،سوابق تاریخی وامهای الوصول شده و سیاستهای سوخت نمودن و یا
بازیابی وامهای سوخته شده مورد نظر قرار میگیرند .کیفیت دارایی با ا ستفاده از معیارهای
مطلق و ن سبی اندازه گرفته می شوند و در صورت امکان با سایر بانکهای هم گروه مقای سه
میشوند.
 .4.3.3در خصووووص کیفیت سوووایر دارایی ها ،تحلیل پرتفوی اوراق بهادار با درآمد ثابت از لحاظ
کیفیت کلی اوراق بهادار ،سرر سید نهایی و ارزشگذاری این اوراق انجام می شود .به همین
ترتیب ،تحلیلی از سپردههای بین بانکی و وامهای ارائه شده به بانکها ازنظر اندازه ،سررسید
و تمرکز آنها و همچنین اعتبار آن اشخاص صورت میگیرد.
 .4.3.4تحلیل تعهدات خارج از تراز نامهای با نک هم حائز اهمیت اسوووت .این تعهدات شوووامل
ضوومانتنامهها و اعتبارات اسوونادی و ابزار مشووتقه اسووت .تحلیل ضوومانتنامهها و اعتبارات
اسوونادی مشووابه می باشووند .در تحلیل ابزار مشووتقه" ،پارسکیان" ارزش ناخالص اسوومی و ارزش
من صفانه خالص پرتفوی م شتقه بانک را برر سی مینماید .همچنین ،به انواع ابزار م شتقهای
که بانک اسوتفاده میکند و هدف اسوتفاده از آنها توجه دارد .مادامیکه به ریسوک اعتباری
مربوط می شود ،سیستمهای مورد استفاده بانک برای اندازهگیری ارزش آنها ،سیاستهای
ارزش گذاری و اعتبار طرف مقا بل مورد آزمایش قرار میگیر ند .جدا از ریسوووک اعتباری،
ابزارهای مشتقه ریسکهای قانونی ،بازار و عملیاتی را نیز افزایش داده که می بایست بهطور
جداگانهای مورد بررسی قرار گیرند.
 .4.4ري سک بازار :تجزیه وتحلیل ریسووک بازار ،تمامی ریسووکهای سوواختاری و تجاری را در کل
کسووب و کار بانک پوشووش میدهد ( هم فعالیتهای ترازنامهای و هم خارج ترازنامه)  .در مورد
ریسووکهای سوواختاری اسووتراتژی مدیریت دارایی و بدهی و نقش گرفتن موقعیتهای مختلف،
مصووونسووازی و حسووابداری بررسووی میشووود" .پارسکیان" به سووطوح نرخ بهره ،نرخ تبادل ارز و
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ری سک های مرتبط با سهام در ترازنامه و خارج ترازنامه و چگونگی مقای سه هر یک از این عوامل
با عوامل مختلف ،توجه میکند.
 .4.5در خصوص معامالت اوراق ،استراتژی کلی بانک در مورد فعالیتهای این بخش بررسی میشود.
( بدین مفهوم که آیا بانک خود یک بازیگر اصوولی در معامالت اسووت یا معامالت اوراق مرتبط با
مشتریان یا جهت پوشش ریسک می باشد؟)
.4.6

ريسک عملیاتی  :ریسک عملیاتی به صورت سنتی به هر ریسکی به جز ریسک بازار ،اعتباری و
نقد شوندگی اطالق می شود .در متن مقررات کمیته بازل  ،2تعریف ریسک عملیاتی به این شکل
ا ست " :ری سک ایجاد زیان نا شی از فرایندهای داخلی ناکافی یا غیر موثر ،پر سنل ،سی ستمها و
رخدادهای خارجی" این تعریف دربردارنده ری سک قانونی ا ست ،اما ری سک ا ستراتژیک اعتبار و
خوشنامی را در بر ندارد.

 .4.6.1تحلیل ریسووک عملیاتی موارد مختلفی را دربر می گیرد ) 1 :تعریف بانک از چنین ریسووکی )2
کیفیت ساختار سازمانی بانک  )3فرهنگ ری سک عملیاتی  )4تو سعه روشهای شنا سایی و
ارزیابی ری سکهای کلیدی  )5جمع آوری داده  )6راههای کلی اندازه گیری و مدیریت ری سک
عملیاتی.
.4.7

ساير ري سکها :همان طور که ا شاره شد ،ری سکی که در تعاریف باال د ستهبندی نمی شود،
ریسک اعتبار و خوشنامی است که برای بعضی بانکها اهمیت زیادی دارد ،بویژه بانکهایی که
در بانکداری خصووصوی فعال هسوتند .داشوتن یک نام تجاری خوب ،یک تمایز مهم در عملکرد
بلندمدت در یک صنعت است که به طور فزایندهای در حال تبدیل شدن به کاال است.

 .5مشخصا
-

مالی

كیفیللظ و ابللا
درآمدها

-

سللااتار ه ينللله
ها

 .5.1درآمدها و عملکرد" :پارسکیان" به روند تاریخی عملکرد بانک ،ثبات و کیفیت درآمدها و ظرفیت بانک
برای ایجاد سودآوری و با لحاظ کردن شاخص های برای بانکهای همتراز توجه میکند و در صورت
امکان هرجا که ممکن باشد ،درآمد هر یک از خطوط تجاری بانک را تحلیل میکند.
در این تحلیل به روندهای زیر توجه میشود:
•

درآمد خالص از ارائه ت سهیالت ( سهم خالص بانک از سود م شاع) که شامل درآمد

-

تركیب منابع

سود وامها و ت سهیالت در هر خط ک سب و کار ،روند و حجم وامدهی و هزینههای

-

تنوع سپرده ها

تامین مالی میباشد.

-

مشخصلللللللا

•

نقدينگی
-

ظرفیللظ جللذ و

بانکی بوده که ذاتا نوسان بیشتری دارند ،میباشد.
•

تحمت ريسک

-

هزینهها بغیرازسود سپرده ها به هزینههای کارکنان و سایر هزینهها تقسیم میشود
و مقایسووه سووطی هزینه نه تنها با درآمد کل ،بلکه در صووورت امکان با داراییهای

سللللللللرمايه-
ال اما قانونی

درآمدهای غیر مشوواع که شووامل درآمدهای با ثبات بیشووتر از جمله درآمد خدمات

درآمدزا ،به تعداد شعبات(در حالت بانکداری خرد) و تعداد کارکنان می باشد.
•

سطوح تامین مالی ،به همراه ظرفیت درآمد بانک برای جذب منابع

•

اقالم درآمد و هزینههای استثنائی به همراه وضعیت مالی
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نسبظهای مهم درآمدها و عملکرد
• نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )%( Return on Average Equity
• میانگین نرخ بازده داراییها )%( Return on Average Assets
• درصد عایدات دارایی و درصد هزینه تامین مالی )%( Asset Yield (%) & Cost of Funds
• نسبت هزینه به کل درآمد خالص )%( Cost-to-Total Net Revenue
• نسوووبت هزینه به کل درآمد خالص ( خالص از سوووود سووورمایهای) Cost-to-Total Net
)%( )Revenue (Net of Capital Gains
• سایر درآمدهای عملیاتی به کل درآمد خالص Other Operating Income / Total Net
)%( Revenue
• خالص داراییهای غیر درآمدزا (داراییهای خالص شده از بدهیهای بدون هزینه سود و ) Net
)%( Non-Earning Assets / Assets Net of Non-Interest Bearing Liabilities

" ، .5.1.1پارسکیان" در شرایط ضروری تعدیالتی را درمورد ارقام صورتهای سود و زیان منت شر شده
توسط بانک اعمال میکند تا شاخصهای عملکرد مالی قابل مقایسه با سایر بانکها باشد.
 .5.1.2چشومانداز درآمد بر اسواس بودجه و پیشبینیهایی که بانک انجام داده و در صوورت وجود
طرحهای میان مدتی که پیش رو دارد ،به طور دقیق بررسووی میشووود .عوامل خارجی که
ممکن ا ست بر روند درآمدهای آتی تاثیر بگذارد و همچنین گزارش مدیریت در ارائه بودجه
و پیشبینیهای قابل اعتماد هم مورد توجه قرار میگیرند.
.5.2

نقدشوندگی و تامین مالی:

 .5.2.1قسوومتهای اصوولی تحلیل این بخش ،سوواختار و تنوع پایه تامین مالی بانک ( به ویژه نسووبت
تامین مالی خرد و عمده) از جمله هرگونه تمرکز در سوووپردهها (عموما در خصووووص 20تای
اول)یا وامها ،روندهای مهم در منابع تامین مالی و نقدینگی بانک میباشووند .ریسووک اصوولی
تامین مالی بانک ،قادر نبودن به تجدید و یا جایگزینی بدهیهای سووررسووید شووده در هزینه
معقول اسوووت .یک منبع تامین مالی متنوع و ثا بت و یک گسوووتردگی م ناسوووب بین
تامینکنندگان در هر نوع منبع میتواند این ریسوووک را محدود کند .بنابراین مهم اسوووت که
ترکیب سپرده های بانک و سایر منابع وام بر اساس اندازه ،سررسید ،منبع جغرافیایی و نوع ارز
تحلیل شود.
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نسبظهای مهم نقدشوندگی و تامین مالی
•

درصووود دارایی های نقد شوووونده به سوووپردهها و بدهی ها Liquid Assets /
)%( Deposits and Borrowings

•

درصد تسهیالت به سپردهها )%( Advances / Deposits

•

درصوود تامین تسووهیالت اعطایی به سووپردهها و وامها Finances / Deposits
)%( and Borrowings

•

درصد سرمایهگذاریها به سپردهها )%( Investments / Deposits

•

درصد اوراق بهادار دولت به کل داراییها Government Securities / Total
)%( Assets

•

درصد سپردههای خرد به کل سپردهها Retail Deposits / Total Deposits
()%

•

 20سووپرده اول به کل سووپردههای مشووتریان Top-20 Deposits / Total
)%( Customer Deposits

 .5.2.2در مورد نقدشوووندگی ،هم منابع داخلی نقدشوووندگی بانک (اوراق بهادار قابل معامله در بازار،
وام های سررسید شده) و هم منابع خارجی (دسترسی به بازارهای پولی ،خطوط آماده از سایر
با نک ها و نرخ تنز یل م جدد با نک مرکزی) تحل یل میشوووو ند .در برابر احت مال یک بحران
نقدینگی ،بیشووتر بانکها پرتفویی از اوراق قابل معامله در بازار و هرگونه دارایی دیگر که قابل
تبدیل شدن سریع به وجه نقد دارد ،نگهداری میکنند .البته ،سنجیدن اینکه این پرتفوی در
واقعیت چقدر قابل م عامله در بازار است و در مواقع بحران این اوراق به میزان کافی نقدشونده
ه ستند یا نه ،حائز اهمیت ا ست .بانکها باید یک طرح احتمالی وا ضی دا شته با شند که در
صووورت بروز مشووکالت ،چه کسووی مسووئول مدیریتکردن نقدشوووندگی در بحران اسووت ،چه
اقداماتی باید انجام گیرد و چه توافقهایی با تامین کنندگان نهایی وجوه وجود داشته باشد.
 .5.3سااتار سرمايه:
 .5.3.1حقوق صوواحبان سووهام یک بانک ،حفاظی برای جذب زیان ایجاد کرده و اجازه میدهد تا
بانک دارای شرایط تداوم فعالیت با شد ،بدین لحاظ هم ارزش مطلق( /مبلغ ریالی) حقوق
صاحبان سهام و هم میزان کفایت سرمایه ( میزان سرمایه به نسبت داراییهای موزون شده
به ریسک ) در هنگام تحلیل وضعیت اعتباری بانک مهم هستند.
 .5.3.2در کنار الزامات قانونی سوورمایه" ،پارسکیان" معیارهای کمی خود را برای سوونجیدن سوواختار
سرمایه دارد که یکی از ا صلیترین معیارها ،میزان ارزش سهام عادی ( سهام سرمایه) به
عنوان درصدی از کل داراییها میباشد.
 .5.3.3از آن جا که تحلیل ساختار سرمایه بانک ب سیار مهم ا ست ،کیفیت سرمایه هم باید مورد
بررسی قرار گیرد؛ بدین معنا که چه درصدی از کل حقوق صاحبان سهام عادی (سرمایه)
ا ست و چه میزان از آن به صورت سایر ا شکال شبه حقوق صاحبان سهام (مانند مازاد
تجدید ارزیابی ،درآمدهای تحققنیافته و  ) ...می با شد .همچنین ،سیا ست های مدیریت با
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توجه به اهداف نسبت به حداقل سرمایه ،برنامههای بازخرید سهام و سیاستهای تقسیم
سوود ،توانایی بانک برای جمعآوری سورمایه جدید و ضوریب تولید سورمایه داخلی (سوود
انباشته) مورد توجه قرار میگیرند.
 .5.3.4تحلیل سرمایه آزاد شرکت نیز مهم است؛ به عنوان مثال ،اگر کل سرمایهاش در مشارکت
بلندمدت یا داراییهای ثابت حبس شده با شند ،دیگر سرمایه آزاد و در د ستر سی برای
زیانهای از پیش تعیین نشده وجود نخواهد داشت.
" .5.3.5پارسکیان" همچنین به نسوبتهای سورمایهای قانونی بانک هم برای خود بانک به تنهایی هم
در رابطه با بانکهای همترازش نگاه میکند .عالوه بر این" ،پارسکیان" به نرخ ت شکیل سرمایه
بانک برای ایجاد یک دیدگاه روی توانایی بانک در تقویت ساختار سرمایهاش نگاه میکند.
این رابطه بر اساس سود انباشته بانک پس از کسر تاثیر سود تقسیمی تعیین میشود.
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