ریسک بازار79
 -1-9سیاستها و رویههای ریسک باسار
رٍیکزد کلی باًک هسکي در سهیٌِ ریسک باسار ،هقابلِ با بحزاى ّای احتوالی ّوچَى ،سیاى ًاضی اس تغییزات ًزخ ارس ،تغییزات ًزخ
سْام ٍ  ...هیباضذ.
 -2-9روش سنجص ریسک باسار
پزتفَی هعاهالتی باًک اس دٍ بخص تطکیل ضذُ است.
* سْام
*ٍضعیتّای باس ارسی
بزای ارسیابی ریسک باسار سْام  ،ارسش در هعزض خطز کل پزتفَی سْام با سطح اطویٌاى  99درصذ هحاسبِ هیضَد .بز اساس
هقزرات بال  ٍ 2هستٌذ باًک هزکشی ج.ا.ا در خصَظ ریسک باسار ارسٍ ،ضعیت باس ارسی بزای کل پزتفَی ٍ ّوچٌیي هیشاى ٍضعیت
باس هثبت  /هٌفی ّزیک اس ارسّا ٍ ارسش در هعزض خطز پزتفَی ارسی اس رٍیکزد ضبیِساسی تاریخی استفادُ هیضَد.
 -3-9میشان سزمایه مورد نیاس بزای پوضص ریسک باسار
ریسک سْام
رٍش اًذاسُگیزی ارسش در هعزض خطز سزهایِ هَرد ًیاس
رٍش استاًذارد

-

ریسک ارس
ارسش در هعزض خطز سزهایِ هَرد ًیاس
-

-

248424559

هجوَع سزهایِ هَرد ًیاس
بزای پَضص ریسک باسار
248424559

 -4-9میشان اقالم در معزض ریسک باسار به تفکیک ارس و سهام
بِ هٌظَر هحاسبِ ارسش در هعزض خطز داراییّای ارسی باًک ،ابتذا دادُّای رٍساًِ  500رٍس هعاهالتی هزبَط بِ پزتفَی ارسی ٍ
سْام باًک هٌتْی بِ  97/12/29استخزاج ٍ پاالیص گزدیذ .اس آًجا کِ در دادُّای ارسی ٍ سْام ،فاکتَر ریسکًَ ،ساى قیوت
هیباضذ ،بٌابزایي درصذ تغییز ارسش ّز دارایی ًسبت بِ رٍس قبل فقط تابغ قیوت سْام ٍ ارس هیباضذ ٍ لذا باسدُ دارایی را بزابز با
درصذ تغییز قیوت در ًظز گزفتِاین .بزای هحاسبِ ارسش در هعزض خطز پزتفَیّای هذکَر اس رٍش هذلساسی ضبیِساسی
تاریخی استفادُ ضذُ است ٍ سطح اطویٌاى  ٍ %99افق سهاًی 10رٍسُ در ًظز گزفتِ ضذُ است.

1391
نوع سزمایه گذاری

سزهایِگذاری در سایز
سْام

تغییز احتمالی در قیمت
باسار

1391
تأثیز در سود و سیان

تغییز احتمالی در قیمت
باسار

تأثیز در سود و سیان

درصذ

هیلیَى ریال

درصذ

هیلیَى ریال

()-0.485 ٍ 0.495

4454434

()-0.377 ٍ 0.381

2974034

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توجه  :آمار فوق با استناد به اطالعات زمان افشا تهیه شده و تغییر احتمالی در مقاطع آتی براساس ضوابط ذیربط و السامات ابالغی
متصور می باشد .

1391
تغییز احتمالی در
نوع ارس

قیمت باسار

1391
تأثیز در سود و سیان

تغییز احتمالی در
قیمت باسار

تأثیز در سود و سیان

درصذ

هیلیَى ریال

درصذ

هیلیَى ریال

دالر آهزیکا

( ( -0.01 , 0.25

200

)( -0.01 , 0.23

959

یَرٍ

( ( -0.98 , 1.09

373،700

) ( -1.01 , 1.15

349,282

پًَذ اًگلستاى

( ( -1.29 , 1.45

()980

) ( -1.62 , 1.71

()14164

درّن اهارات

( ( -0.03 , 0.24

()25،877

) ( -0.04 , 0.23

()424037

یي صاپي

( ( -0.86 , 1.13

()92،388

) ( -1.50 , 1.66

()1384124

فزاًک سَئیس

( ( -1 , 1.07

()92

) ( -1 , 1.30

()87

ٍٍى کزُ جٌَبی

( ( -1.08 , 1.07

()46،197

) ( -1.22 , 1.16

()534854

یَاى چیي

( ( -0.64 , 1.09

()62،132

) ( -0.49 , 0.67

()194433

لیز تزکیِ

( ( -3.65 , 3.26

()105،545

) ( -2.31 , 1.97

()494150

دالر کاًادا

( ( -1.12 , 1.51

( )9

) ( -1.12 , 1.26

()8

رٍپیِ ٌّذٍستاى

( ( -0.84 , 1.04

1

) ( -0.57 , 0.76

1

ریال قطز

( ( -1.78 , 2

1

) ( -1.78 , 2

0.50

