
 نلماآ بانك يچهدو در ختصاصيا اریبانكد

ن لماآطح ـسدر ك ـگترين بانربزان ين بانك به عنوو امي باشد رت نكفوايچه بانك شهر فردوصلي امركز 

ر كشو 47ن در وـكنو است ده ابو 0010سامبر د 11تا رو يون تريليو 1/609ود حدآن در يي داراست. ا

 07/74به  0010ل اـسدر ك ـين بانامد دد. درآبر ميگر 1740ل به ساآن فعاليت مي كند. سابقه تاسيس 

بر ابر 0010ل سان آن در كناركااد سيد. تعدرو ريورد ميليا 0/ 110به د آن سوان ميزرو و يورد ميليا

 ست.ده انفر بو 100090

 

 

 

 

 بانكر ساختا

 از:تند ركه عبادصلي تقسيم مي شواين بانك به سه قسمت اصلي ر اساختا

 شركتي بانك اری ويه گذبخش سرما(CIB) 

  ختصاصيی امشترو يي دارابخش مديريت (PCAM) 

 شركتياری سرمايه گذ (CI) 



تقسيم وترـديريت ثـقسمت مدو به  (CIB) شركتي بانكاری وبخش سرمايه گذی ين تقسيم بنددر اكه 

ير زتحت  (AWM )اختصاصي يي دارا PWM))ختصاصي وت امديريت ثراری و دـسمت بانكـكه قد مي شو

 .سته اشدی تقسيم بند PWM مجموعه

 

 

 

 مددرآكل از ختصاصي اری اسهم بانكد

 :سته ائه شدارا 0010تا  0009ل سااز ختصاصي اری ابخش بانكددر يچه بانك ی دومدهادرآير ول زجددر 

 

 

 

 

 

د مان درآميز، دمي باشرو يورد ميليا 74/07بر اكه بر 0010ل سار دمد كل بانك درآنظر گرفتن  با در

 % مي باشد.11بر امد كل بانك بردرآختصاصي به اری ابانكد

 تمحصوالت و خدما



ت و شكالـمدارای وني ـكنزار اـبی در ين مطلب كه تشكيل پرتفوابا توجه به وره ای: مشات خدما .1

ه را رـ خبور شاـك مـيده از تفاـسی و اگيرراـبكوم زـلع ين موضوامي باشد د خوص خای سختي ها

وره ای از مشات ئه خدمااراسپس به ی و مشتری تحليل پرتفوو سي رين بانك به براميكند. مشخص 

  .دازدمي پری ضعف مشترت و قوط نقان بيای و مد نظر مشتری پرتفوروی بر ارش ئه گزاراقبيل 

ن صاحبال غير منقول و منقوال موض دادن ابه قرام قداين بانك اهي: و وام دهي ض دقرت خدما .0

 .ايدمينموت ثر

تمند وثری مانهازاساد و فرای ارـبه شدی يزربرنامه ی هديه هاو  ح هايچه طردوبانك وت: ثری رح هاط .1

ش اله تـباين بانك همچنين  ت .سه ايدارک دنها تدش آنگيزر امنظوبه و ماني زمقاطع مختلف در 

 .ستاخته داپره يندل و آحان مادر زيي ها داراهي دجهت ای بر

ف ـمختلاد رـفای ارـنشستگي بزبای ها طرحاع نوائه ارابه ام قدايچه دوبانك نشستگي: زبای ح هاطر .7

 .ستده انمو

ن هايشاادخانوی ايي هداراه ـند كدارزاتمند نيوثری هااده خانوری از سياها: باده خانووره مشات خدما .7

 .دازدها مي پر ادهن خانويای ايي ها بردارابه مديريت ام قداين بانك د، اديريت شوموثر مرا و كار به طو

ستانه با دوبشری اـت هفعالياری در ه سرمايه گذـبام دـقاك ن بانـيی: اهنر وستانه دوبشری فعاليتها .9

ی تخفيف هااز د نابتون اشتريكه مد ين عمل باعث مي شواكه زد، دامي پری مشترز توجه به نيا

 ستاخته داهنر پررد موت در ائه خدماراهمچنين بانك به  كنند.ده ستفاه ائه شدت اراخدمادر مالياتي 

 از:تند ركه عبا

 ای بری رهنر ثاز ی آمستندسااری و قيمت گذ، تحليلو زيه هنر: تجرد مووره ای درمشات خدما

 شامل :د عالقمند كه خواد رفا

  د وئه سو، اراقيمتيی هاوره مشازار، تحليل باو تجزيه وش: فرو خريد....  

 یهنری شياض دادن اقر 

 زنيارد موی هااری گذره ارزش باوره ای درمشات ئه خدماارا. 



 اریسرمايهگذی حلهاراه

در نها از آايي ـكه نمونه ه، ستاخته دامختلف پرت خدمات و محصوالاری در به سرمايه گذام قداين بانك ا

 .سته اشدره شااپايين 

ات فلزو ا ـنبهارگا ت زـفلز و اـگ، ليه مثل: نفتم اوخااد مواری در ليه: سرمايه گذم و اوخات محصوال -1

 ....ورزی وكشات محصوالو صنعتي 

ت بخش ـد ثابـمدرآا ـبت ساـموس، اوراق ارانذـسرمايه گری از بسياای : برمد ثابتدرآبا ت محصوال -0

به روزد ثابت ـمدرآا ـباری ذـسرمايه گزار ينكه بااهد. با توجه به دتشكيل مي را نها ی آپرتفواز ثابتي 

به ام قداين بانك ا. دوـي شـمس ساـحزار اين باامديريت درک وبه ز نياوست ن اشده پيچيدل حاروزدر

 د.دازمينه ميپرزينت دراخدمااع نوا ئهارا

 يسكرپوشش ل و جهت كنتروره ای در مشات خدمازم و الی های تژاسترائه ارا -1

ايل كه تم،دـي باشـني مارابه سرمايهگذط مربواری سرمايه گذع ين نوص: اخام سهااری در سرمايه گذ -7

را باال ه ا مخاطرـبی اـهم هاـساری در ند كه سرمايه گذدارباالتر زده باو بيشتر د سوآوردن به بدست 

 .دشامل مي شو

مي  صخار به طوزار باع نواری در دو به سرمايه گذام قداين بانك امختلف: ی هازاربااری در سرمايه گذ -7

 كند:

 هتوسعه يافتی هاركشوی هازار بام سهای در ارسرمايه گذ -

 ست.اخته داتوسعه پرل حا ی درهاركشوم سهااری در ذگرمايه س -

 منبع:

http://www.asrebank.ir/ 

www.en-bank.com/utils/getFile.aspx?Idn=1014 


