
 سوئیس UBSبانک  در اختصاصی بانکداری

فعالیت بانکی خود را   UBS  ،HSBC  ،CITIBANK  ،ROYAL BANK در حال حاضر بانک های معتبر دنیا مانند

( در حال ارائه خدمت به نوع بانکداری ) اختصاصی و شرکتی با منطبق نمودن سازمان خود با دیدگاه این دو

دنیا بوده و بیشترین سهم درآمدهای بانک های مورد اشاره از خدمات این مشتریان در شعب خود در سرتاسر 

اختصاصی این است که  بانکداران عملکرد شاخص مهمترین .نوع بانکداری است و بویژه درآمدهای کارمزدی

 گیرند. می نظر در را بانکی هر اختصاصی بانکداری مدیریت تحت های دارایی حجم و میزان

 درانواع گذاری سرمایه و رسانی خدمات به اقدام دنیا کشور 04 از بیشدر  سوئیس UBSبانک در این میان، 

 این. گردد برمی 4580سال به بانک این تاسیس سابقه. نماید می...  و قرضه اوراق سهام، جمله از بهادار اوراق

 نظر از دنیا بزرگ بانک دومین عنوان به و باشد می جهان سطح در کارمند نفر 00444از بیش دارای بانک

 دارای اس بی یو بانک در اختصاصی بانکداری. باشد می اختصاصی بانکداری قسمت در کنترل تحت سرمایه

. شود می شامل را شده گذاری سرمایه دارایی حجم از اعظمی قسمت واقع در و باشد می باالیی بسیار حجم

 این از که باشد می سویس فرانک میلیارد 2482 برابر بانک این در شده گذاری سرمایه های دارایی کل میزان

 در رقمی واقع در. باشد می آن ثروت بخش و اختصاصی بانکداری واحد به مربوط آن میلیارد 4851 مبلغ میزان

 یو بانک. باشد می مذکور بخش به مربوط بانک این در شده گذاری سرمایه های دارایی کل از درصد 40 حدود

 عبارت    که پردازد می مختلف خدمات و محصوالت ارائه و گذاری سرمایه به تخصصی حوزه هفت در اس بی

 :از ندا



 

        https://www.ubs.com/global/en/about_ubs/investor_relations/faq/about.html 
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بانک در زیر عنوان بهترین  24تعداد مطالعات نشان می دهند که در ذیل اطالعات ارایه شده در بانکهای جهانی، 

 بانک که دهد می نشان 2441 سال در یورومانی مطالعات و ها بررسی بانکهای اختصاصی جهان قرار می گیرند.

UBS خود به جهان سراسر در را مدیریت تحت دارایی حجم بیشترین دالر میلیارد هفتصد و هزار از بیش با 

 بانکداری جوایز سایت طرف از نیز، عملکردی شاخصهای همه مجموع در سوئیسی بانک این. است داده اختصاص

 .است شده 2441 سال در دنیا اختصاصی بانکدار بهترین نیز اختصاصی

Source: http://www.euromoney.com/ 


