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بانک اقتصاد نویننام شرکت

ونویننماد

1380سال تاسیس

4,689قیمت سهم )ریال( )1400/04/23(

EPS TTM645 )ریال(

P/E7.26 گذشته نگر سهم

اطالعات کلی شرکت

728سود برآوردی هر سهم )ریال( سال 1400

P/E6.44 آینده نگر سهم

30تعداد سهم )میلیارد(

27%درصد شناوری

142,666ارزش بازار )میلیارد ریال(

1400/12/29سال مالی منتهی به

بانـــک اقتصـــاد نویـــن بـــه عنـــوان اولیـــن بانـــک خصوصـــی جمهـــوری اســـامی ایـــران بـــا 238 شـــعبه و 4038 نفـــر پرســـنل 
فعالیـــت مـــی کنـــد.

*طی دو سال اخیر بانک اقتصاد نوین در جذب سپرده، عملکرد مناسبی داشته است.

12,533,900,00015,299,800,00018,828,900,00024,721,500,00034,430,220,00036,010,000,000حجم نقدینگی

4.5%39.2%31.3%23%22%23.2%نرخ رشد نقدینگی

12,140,600,00014,857,100,00018,281,400,00024,110,100,00028,359,300,00029,660,524,766حجم سپرده های نظام بانکی

82%82%98%97%97%97%نسبت سپرده های بانکی به نقدینگی

306,852,279309,573,424292,993,518339,938,207441,117,011852,474,427حجم سپرده های بانک اقتصاد نوین

%2.9%1.6%1.4%1.6%2.1%2.5سهم بانک اقتصاد نوین از کل سپرده های ریالی نظام بانکی

3ماهه 1400 13951396139713981399شرح

نمایی از وضعیت بانک اقتصاد نوین
واحد )میلیون ریال(
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ـــاد آور  ـــت. ی ـــاهده اس ـــل مش ـــدول قاب ـــد در ج ـــرده ان ـــر ک ـــود را منتش ـــی خ ـــای مال ـــورت ه ـــه ص ـــی ک ـــای بورس ـــک ه ـــهیات بان ـــا و تس ـــپرده ه ـــن س میانگی
ـــی مثبـــت  ـــراز عملیات ـــه مصـــارف ت ـــد مزیـــت تلقـــی شـــود. مگـــر آنکـــه مدیریـــت بهین مـــی شـــود، حجـــم ســـپرده هـــای ســـرمایه گـــذاری بانـــک هـــا نمـــی توان

ـــه همـــراه داشـــته باشـــد.  بانـــک هـــا را ب

ترکیب سهامداران بانک اقتصاد نوین در تاریخ 1400/04/16:

%52.77%833,1401,741,7241,578,92947.83ملت

45.94%40.29%604,1531,499,5171,315,037تجارت

%77.36%485,748994,604627,94048.84بانک پارسیان

24.31%21.70%402,4371,854,6911,655,780صادرات

%59.64%215,190418,355360,81451.44بانک گردشگری

133.11%104.16%149,400143,437112,238خاورمیانه

%24.99%142,666535,954570,95926.62اقتصاد نوین

86.39%61.56%139,060225,895160,967اعتباری ملل

%70.49%130,982206,675185,82563.38کارآفرین

25.00%35.62%106,134297,975424,531سامان

40.96%40.68%80,365197,568196,205سینا

%62.50%78,12074,507125,001104.85پست بانک

%117.92%43,468390,61636,86311.13بانک ایران زمین

ارزش بازار)میلیارد ریال(نام بانک

1400/04/231399/12/291399/12/291399/12/291399/12/29

میانگین سپرده های 
سرمایه گذاری 

میانگین تسهیالت 
اعطایی

نسبت ارزش بازار به 
میانگین سپرده ها

نسبت ارزش بازار به 
میانگین تسهیالت اعطایی

»ونوین« در بازار سرمایه

ترکیب سهامداران
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%42
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بررسی وضعیت عملیاتی بانک نوین

منابـــع بانـــک بطـــور کلـــی از دو بخـــش ســـپرده هـــای مشـــتریان و منابـــع ســـهامداران تشـــکیل شـــده اســـت. ســـپرده هـــای 
مشـــتریان نیـــز عمدتـــًا بـــه دو نـــوع ســـپرده هـــای هزینـــه زا )ســـپرده هـــای ســـرمایه گـــذاری کوتـــاه مـــدت و بلنـــد مـــدت( و 

ســـپرده هـــای بـــدون هزینـــه )حســـاب هـــای جـــاری( تقســـیم مـــی شـــود.

در نمـــودار زیـــر نشـــان داده شـــده کـــه در ســـنوات گذشـــته، چنـــد درصـــد از مصـــارف بانـــک از محـــل ســـپرده های ســـرمایه گـــذاری )هزینـــه زا( تامیـــن شـــده اســـت. 
کاهـــش ایـــن نســـبت حاکـــی از افزایـــش اخـــذ ســـپرده هـــای بـــدون هزینـــه )ســـپرده هـــای جـــاری( از ســـوی بانـــک اســـت کـــه مـــی توانـــد در عملکـــرد حائـــز اهمیـــت 

ـــه بـــه خوبـــی نشـــان داده شـــده اســـت. ـــر هزین ـــع پ باشـــد. در نمـــودار بهبـــود مدیریـــت بانـــک در کاهـــش اســـتفاده از مناب
با توجه به عملکرد سه ماهه ابتدای 1400 فرض شده، نسبت سپرده های هزینه زا در سال جاری، حدود 70 درصد مصارف بانک باشد.

سپرده های هزینه زا

سپرده های سرمایه گذاری 
کوتاه مدت

حساب های 
جاری

1395

%97.6
%99.3 %97.3

%102.9

%95.9

%77.4

1396 1397 1398 1399 کارشناسی 1400

سپرده های سرمایه گذاری 
بلند مدت

سپرده های بدون هزینه
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 نرخ سپرده پرداختی به سپرده های هزینه زا 
)با در نظر گرفتن نرخ سپرده قانونی(:

مصارف بانک

منابـــع بانـــک بطـــور کلـــی از دو بخـــش ســـپرده هـــای مشـــتریان و منابـــع ســـهامداران تشـــکیل شـــده اســـت. ســـپرده هـــای 
مشـــتریان نیـــز عمدتـــًا بـــه دو نـــوع ســـپرده هـــای هزینـــه زا )ســـپرده هـــای ســـرمایه گـــذاری کوتـــاه مـــدت و بلنـــد مـــدت( و 

ســـپرده هـــای بـــدون هزینـــه )حســـاب هـــای جـــاری( تقســـیم مـــی شـــود.

ترکیـــب مصـــارف بانـــک اقتصـــاد نویـــن طـــی ســـال 99 در راســـتای کاهـــش ســـرمایه گـــذاری اســـت کـــه در صـــورت رعایـــت 
الزامـــات قانونـــی در پرداخـــت تســـهیات، مـــی توانـــد اقدامـــی مثبـــت تلقـــی شـــود. از اینـــرو در ســـال جـــاری نیـــز مبلـــغ 
ـــک  ـــارف بان ـــهم آن در مص ـــش س ـــه کاه ـــر ب ـــر منج ـــن ام ـــه ای ـــده ک ـــه ش ـــر گرفت ـــر در نظ ـــدون تغیی ـــک ب ـــذاری بان ـــرمایه گ س

ـــود. ـــی ش م

1395 1396 1397 1398 1399 کارشناسی 1400
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%15.5
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%12.8 %12.8
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13961395 1397 1398 1399 کارشناسی 1400
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مبالغـــی مصرفـــی در ســـپرده هـــای بانکـــی و اوراق مشـــارکت مشـــابه ســـال 99 در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت. الزم بـــه ذکـــر 
ـــا توجـــه بـــه نـــرخ هـــای فعلـــی در صـــورت افزایـــش ســـهم آن در مصـــارف بانـــک، مـــی توانـــد ســـود قابـــل توجهـــی  اســـت ب
بـــرای بانـــک ایجـــاد کنـــد.  میانگیـــن نـــرخ ســـود تســـهیات اعطایـــی در ســـال 1399 در حـــدود 15 درصـــد اســـت کـــه همیـــن 

نـــرخ بـــرای ســـال جـــاری در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.

1395

%19.4

%16.9

%17.4

%19.4

%16.3
%16.9

%15.5
%14.6 %14.8

%12.2 %12.8 %12.8

%15.5 %15.5

%14.6

%12.2

%15.5 %15.5

1396 1397 1398 1399 کارشناسی 1400

)Spread( اسپرد
ــره  ــپرد بانکـــی مـــی شـــود. اختـــاف نـــرخ بهـ ــر بـــه اسـ تمـــام اقدامـــات بانـــک در زمینـــه مدیریـــت منابـــع و مصـــارف منجـ
میانگیـــن مصـــارف بـــا نـــرخ ســـود میانگیـــن ســـپرده هـــای هزینـــه زا )ســـپرده هـــای کوتـــاه مـــدت و بلنـــد مـــدت(، اســـپرد 
ســـرمایه گـــذاری مـــی نامنـــد. ایـــن شـــاخص عملکـــرد بانـــک را صرفـــا در خصـــوص اختصـــاص بهتـــر مصـــارف نســـبت بـــه 

منابـــع اخـــذ شـــده را بررســـی مـــی کنـــد. 
اســـپرد کل، اختـــاف نـــرخ بهـــره میانگیـــن مصـــارف بـــا نـــرخ ســـود میانگیـــن کل منابـــع بانـــک )ســـپرده هـــای هزینـــه زا، 
ـــی  ـــای عموم ـــه ه ـــن هزین ـــر گرفت ـــدون در نظ ـــاخص ب ـــن ش ـــت ای ـــر اس ـــه ذک ـــت. الزم ب ـــهامداران(، اس ـــه و س ـــدون هزین ب

ــت. و اداری اسـ

1396

هزینه نرخ سود تسهیات اعطایی
هزینه جذب منابع مشاع )هزینه دار( توسط بانک )بدون نرخ ذخیره قانونی(

1395 1397 1398 1399 کارشناسی 1400
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1396

اسپرد ) کل منابع(
اسپرد ) سپرده های سرمایه گذاری(

1395

%0.5

-0.9%
-1.5%

-2.1%

%2

%4

1397 1398

1399 کارشناسی 1400

 اختاف اسپرد کل منابع و اسپرد سپرده های سرمایه گذاری در نمودار نشان داده شده است.

درآمد های غیر مشاع
ــات  ــود عملیـ ــم بهبـ ــت. علیرغـ ــادالت ارزی اسـ ــتریان و مبـ ــه مشـ ــده بـ ــه شـ ــات ارائـ ــزد خدمـ ــای کارمـ ــد هـ ــامل درآمـ شـ
بانکـــداری در بانـــک اقتصـــاد نویـــن، درآمـــد کارمـــزد هـــای بانـــک مطابـــق ســـال گذشـــته در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.

69%رشد میانگین سپرده های هزینه زا

13%نرخ میانگین سود پرداختی سپرده های سرمایه گذاری 

71%سهم سپرده های هزینه زا از منابع

92%رشد میانگین تسهیالت اعطایی

2%نرخ حق الوکاله

27%رشد هزینه های عمومی و اداری

16%نرخ میانگین سود تسهیالت اعطایی

سال 1400عملیات بانک در یک نگاه
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براورد سود و زیان

در جدول زیر، تحلیل حساسیت سودآوری بانک با افزایش جذب سپرده و حفظ اسپرد موجود نشان داده شده است.

تحلیل حساسیت سود

جمع مصارف مشاع )تسهیات، سرمایه گذاری، سپرده گذاری 
277,934,160262,459,284293,180,431606,528,8771,142,731,583و اوراق مشارکت(

6,262,16312,331,28246,212,953 -3,826,582 -2,477,676 -سهم بانک از درآمد مشاع )شامل حق الوکاله(

334,190319,180377,812545,8541,079,788جایزه سپرده قانونی 

کسری )مازاد( سود )علی الحساب نسبت به قطعی( پرداختی 
10,474,170309,9120 -8,497,579 -7,980,620 -به سپرده های سرمایه گذاری

5,884,35112,567,22447,292,741 -3,507,402 -2,143,486 -سهم بانک از درآمدهای مشاع

47,520,70240,346,11836,243,2223,827,9900سود و وجه التزام دریافتی

3,103,8583,056,8283,749,0858,464,4468,464,446درآمد کارمزد

1,386,711772,3073,058,5228,140,9311,559,932سایر درآمدها

3,706,2005,650,8358,251,08412,767,1168,889,678نتیجه مبادالت ارزی

 2,572,7704,534,4987,171,6272,483,216سود حاصل از سرمایه گذاری ها سپرده گذاری 

58,290,24154,360,58658,473,54035,683,69918,914,056درآمدهای غیرمشاع

5,826,3306,868,4618,364,80412,103,30915,371,202عمومی و اداری

3,442,8942,598,5492,759,80913,343,67324,592,737مطالبات مشکوک الوصول

1,099920,682136,1101,340,0671,340,067هزینه مالی

218,224223,691224,393286,313286,313سایر هزینه ها

9,488,54710,611,38311,485,11627,073,36241,590,319جمع هزینه های بانک

24,616,478 21,177,561 1,959,909605,200 -1,728,292 -سود قبل از کسر مالیات

2,461,648 -1,538,672 -0  مالیات

605,20019,638,88922,154,830)1,959,909()1,728,292(سود خالص پس از کسر مالیات

14946645728 -132 -سود هر سهم

13,131,000,00013,131,000,00013,131,000,00030,425,734,00030,425,734,000تعداد سهام

46645728)149()132(سود هر سهم پس از کسر درآمدهای غیر مکرر

13961397139813991400صورت سود و زیان )میلیون ریال(
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 سایر موارد با اهمیت
ــط  ــلیم شـــده توسـ ــای تسـ ــال از محـــل دارایی  هـ ــارد ریـ ــغ 9.890 میلیـ ــه مبلـ ــتراتوس بـ ــروه اسـ ــرکت های گـ ــات از شـ *مانـــده مطالبـ
گـــروه اســـتراتوس شـــامل ســـهام بانـــک اقتصـــاد نویـــن بـــه تعـــداد 559.043.492 ســـهم معـــادل مبلـــغ 2.375 میلیـــارد ریـــال، 
ـــه  ـــران ب ـــاختمان ای ـــرمایه گذاری س ـــرکت س ـــهام ش ـــال، س ـــارد ری ـــغ 224 میلی ـــه مبل ـــن ب ـــاد نوی ـــرمایه گذاری اقتص ـــرکت س ـــهام ش س
مبلـــغ 3.661 میلیـــارد ریـــال ، بـــورس انـــرژی بـــه مبلـــغ 1 میلیـــارد ریـــال و 67.5 درصـــد از ملـــک وردآورد کـــرج بـــه ارزش کارشناســـی 
ـــور  ـــه منظ ـــهام خزان ـــده در س ـــام ش ـــای تم ـــه به ـــن ب ـــاد نوی ـــک اقتص ـــهام بان ـــن س ـــد. همچنی ـــر ش ـــال تهات ـــارد ری ـــادل 3.679 میلی مع

گردیـــد و بانـــک برنامـــه فـــروش ســـهام خزانـــه را دارد.
ـــور  ـــه منظ ـــن ب ـــه نوی ـــن و بیم ـــاد نوی ـــرمایه گذاری اقتص ـــرکت س ـــود را در ش ـــهام خ ـــی 1399، س ـــال مال ـــن در س ـــاد نوی ـــک اقتص **بان
ـــی 1399 ،  ـــه قیمـــت کارشناســـی ســـال مال ـــا فـــرض فـــروش ســـهام شـــرکتهای مربوطـــه ب ـــداری نداشـــت. ب ـــی خری ـــرد ول فـــروش آگهـــی ک

بانـــک می توانـــد 1.800 میلیـــارد تومـــان ســـود از ایـــن محـــل شناســـایی کنـــد.

*** باتوجـــه بـــه ثبـــت افزایـــش ســـرمایه از محـــل تجدیـــد ارزیابـــی دارایی هـــای ثابـــت )زمیـــن( ســـرمایه بانـــک در تاریـــخ 1399/04/18 
بـــه مبلـــغ 30.426 میلیـــارد ریـــال افزایـــش یافـــت. همچنیـــن، در راســـتای بهبـــود ســـرمایه نظارتـــی و نســـبت کفایـــت ســـرمایه بانـــک 
ـــال از محـــل آورده نقـــدی پـــس از  ـــارد ری ـــه مبلـــغ 30.574 میلی ـــی بانـــک مرکـــزی افزایـــش ســـرمایه بانـــک ب و رعایـــت الزامـــات نظارت
تصویـــب پیشـــنهاد هیئـــت مدیـــره بـــه مجمـــع عمومـــی فـــوق العـــاده و ارائـــه گـــزارش بـــازرس قانونـــی، در مرحلـــه اخـــذ مجـــوز از بانـــک 

مرکـــزی و ســـازمان بـــورس اوراق بهـــادار بـــه منظـــور برگـــزاری مجمـــع عمومـــی فـــوق العـــاده اســـت.
ـــی  ـــال مال ـــود در س ـــراورد می ش ـــت و ب ـــن اس ـــرمایه نوی ـــن س ـــهام تامی ـــود س ـــل س ـــک از مح ـــرمایه گذاری بان ـــود س ـــترین س ****بیش

ـــد. ـــایی کن ـــرمایه گذاری شناس ـــود س ـــان س ـــارد توم ـــل 16 میلی ـــن مح 1400 از ای

582,181,48758.221,530,98811,643,63010,112,642سرمایه گذاری اقتصاد نوین
522,082,28119.89298,5008,875,3998,576,899بیمه نوین

18,689,541    سود حاصل از فروش

ارزش دفتریدرصد مالکیتتعداد سهامدارایی های آماده برای فروش
میلیون ریال

ارزش کارشناسی
میلیون ریال

سود فروش 
میلیون ریال
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توضیح مهم:
کنیـــد، تحلیـــل آخریـــن  گـــزارش مطالعـــه مـــی  آنچـــه در ایـــن 
گذاری  وضعیـــت شـــرکت اســـت و بـــرای اتخاذ تصمیم ســـرمایه 
گـــزارش ســـعی دارد فرهنـــگ تحلیـــل را  کافـــی نیســـت. ایـــن 
در ســـطح بـــازار ســـرمایه افزایـــش دهـــد و همچنیـــن بـــه هیـــچ 
وجـــه توصیـــه ای بـــرای خریـــد و فـــروش سهـــــــــــــــــــــــام نیســـت.


