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கருலி  பந்பத திப்பீட்டு 

ததாபக (LKR Mn) 
  நபைபபம 

திப்பீட்டு ததாபக 

(LKR Mn) 

      திப்பீட்டு     தசல் 

லறங்குனாின் திப்பீடு N/A N/A Revised to (SL)B - (Negative) 
from (SL)B-(Stable) 

 

திப்பீட்டு நைலடிக்பக 

படிஸ் இன்தலஸ்ைர்ஸ் சசபலின் குழு நிரலனான ஐ.சி.ஆர்.ஏ லிிதைட் நிரலனத்தின் துபை 

நிரலனான ஐ.சி.ஆர்.ஏ யங்கா லிிதைட், ல்டி பபனான்ஸ் பி.எல்.சி. இனால் லறங்கப்படும் 

திப்பீடுகபர எதிர்பம கண்சைாட்ைத்துைன் சநாக்கி ீரதிப்பீடு தசய்கின்மது. 

 

காைிகள் 

MFP இன் திப்பீட்டு திருத்த காைிகரான பயதனம், லருலாய் ற்ரம் நீட்டிக்கப்பட்ை பைப்புறக்க 

சுலிலம் ஆகிலற்மில் ததாைர்ந்து பயவீனபைந்த நிபயில் காைப்படுகின்மது. ார்ச் -2019 

நியலப்படி நிரலனத்தின் பக்கி பயதனம் டுபசு 0.72 பில்லினாக காைப்பட்ைசதாடு, இது 

ழுங்குபபம குபமந்தபட்ச பயதனத் சதபலக்கும் (ஜனலாி 2019 பதல் LKR 1.5 பில்லின்) குபமலாகசல 

இருந்தது. ஏதனனில் இந்த காயகட்ைத்தில் நிரலனம் பயதனத்பத திட்ை படிாபச ஆகும். 

நிரலனத்தின் தாய் நிரலனான , ஃசபர்சல ச ால்டிங்ஸ் (பிபசலட்) லிிதைட் உைன் ரு தனிார் 

சலபயலாய்ப்பு லறிாக LKR 200 ில்லினுக்கான பயதன திட்டும் திட்ைபம் எதிர்பார்த்தபடி 

தசல்பைலில்பய, சலும் 2019 நிதிாண்டில், எம்.எப்.பிின் நட்ைம் LKR 63 ில்லினாக லிாிலபைந்தது 

(FY 2018 இல் நட்ைம் LKR 17 ில்லின்) இபல அதன் பயதன தரத்பத சலும் அாிப்புக்கு தகாண்டு 

தசல்கின்மது. நிரலனானது ழுங்குபபம பயதனத் சதபலப பூர்த்தி தசய்த் தலமிபால் 

இயங்பக த்தி லங்கி (சிபிஎஸ்எல்) நிரலனத்தின் ீது கைன் ற்ரம் பலப்புத் தபைகபர லிதிக்க 

லறிலகுத்தது. சிபிஎஸ்எல் ச -2019 இல் LKR 1.3 பில்லின் கைனாகவும் ற்ரம் ஜூன் -2019 இல் LKR 600 

ில்லின் பலப்புத்ததாபகாகவும் காைப்பை சலண்டும் என லிதித்துள்ரது. (ஆம்பத்தில் ார்ச் -2019 

இல் லிதிக்கப்பட்ை LKR 800 ில்லினில் இருந்து இரக்கப்பட்ைது). சிபிஎஸ்எல் இனால் லிதித்த 

கட்டுப்பாடுகள் எம்.எப்.பிின் நிதி தநகிழ்வுத்தன்பப கைிசாகக் கட்டுப்படுத்தும் என்ர 

எதிர்பார்க்கப்படுகிமது. ார்ச் -19 நியலப்படி, எம்.எப்.பிின் கைன் புத்தகம் ற்ரம் பலப்புத் தரம் 

பபமச LKR 1.2 பில்லின் ற்ரம் LKR 661 ில்லினாக இருந்தது. 

 



MFP இன் இக்குனர் சபபானது தற்சபாது சதபலான குபமந்தபட்ச சுாதீன இக்குநர்களுைன் 

இைங்கலில்பய, இது ழுங்குபபம ப்புதல்கபரப் தபற்ம பிமகு புதி நினங்களுைன் நிரலனத்பத 

இங்கபலக்க படிபெம் என்ர எதிர்பார்க்கப்படுகிமது. நிரலனானது நிதி நிரலனங்களுக்கான தில 

தசாத்துக்கரின் சதபலப்பாட்டுைனும் டிசம்பர்-2018 பதல் இைங்கலில்பய, ஆனால் ஜூபய -2019 இல் 

இந்நிபயப  சாி தசய்ப்பட்ைது. நிரலனத்தின் தசமிவூட்ைப்பட்ை லர சுலிலம் ற்ரம் 

பலப்புத்ததாபககளுக்கு லிதிக்கப்பட்ை கட்டுப்பாடு ஆகிலற்மினால் எம்.எப்.பிின் பைத்தில நிபய 

ிகவும் குபமலாக காைப்பட்ைசதாடு, இதனால் எந்த தபாி நிரலனத்தினதும் காசுப்பாய்ச்சல் ஆனது 

பாதிப்புக்குள்ராகும். 

 

MFP இன் திப்பீட்டு காைிகரான ிதான அரவு ற்ரம் அதன் கிபரகள், பயவீனான தசாத்து த 

குமிகாட்டிகபர (ார்ச் 2019 நியலப்படி தாத்த NPA லிகிதம் 13.1%) ததாைர்ச்சிாக  தகாண்டுள்ரது. 

பந்பத லிாிலான காைிகள் தசப்ைம்பர் 28, 2018 இல் இருந்தபடிானது. 

கண்சைாட்ைம்: எதிர்பம 

எதிர்பம கண்சைாட்ைம் MFP  இன் அதிகாித்த இைர் சுலிலத்பதபெம் அதிகாிக்கும் 

பலப்புத்ததாபககபரப் தபரலதற்கான கட்டுப்பாடுகபரபெம், பல்சலர நிதி ற்ரம் தசாத்து த 

குமிகாட்டிகரில் ததாைர்ந்து பயவீனத்பதபெம் பிதிபலிக்கிமது. குரகி காயத்தில் சாிான சநத்தில் 

ழுங்குபபம சதபலப பூர்த்தி தசய் பயதனத்பத திட்டுலதற்கான MFP இன் திமன்,; ரு பக்கி 

திப்பீட்டு உைர்திமன் ஆகும். பன்சனாக்கி தசல்லும்சபாது எம்.எப்.பிின் பயதனம், பைப்புறக்கம் 

ற்ரம் தசாத்து த சுலிலங்கள் ஆகிலற்மில் பன்சனற்மம் ஏற்பட்ைால் அதன் கண்சைாட்ைத்தின்படி 

“நிபயானது" என்ர திருத்தப்பையாம். எம்.எஃப்.பி ஆனது நடுத்த காயத்தில் ழுங்குபபம பயதனத் 

சதபலப பூர்த்தி தசய்த் தலமினால் ற்ரம் கைன் ற்ரம் பலப்பு பயப்தபாருட்களுக்கான 

ததாைர்ச்சிான கட்டுப்பாடுகள் இருந்தால் அதன் திப்பீடு திமக்கப்பையாம். 

 

பகுப்பாய்வு அணுகுபபம 

திப்பீடுகளுக்கு லருலதற்கு ஐ.சி.ஆர்.ஏ யங்கா அதன் திப்பீட்டு பபமகபர கீசற 

குமிப்பிட்டுள்ரபடி பன்படுத்திபெள்ரது 

தபாருந்தக்கூடி அரவுசகால்களுக்கான இபைப்புகள்: 

லங்கி சாா நிதி நிரலனங்களுக்கான ஐ.சி.ஆர்.ஏ இயங்பகின் கைன் திப்பீட்டு பபம 

 

நிரலனம் பற்மி: 

 



கம்பனி பற்மி: 

ல்டி பபனான்ஸ் பி.எல்.சி (எம்.எப்.பி) என்பது உாிம் தபற்ம நிதி நிரலனாகும். இது 

குத்தபக, லாைபக தகாள்பதல், லைிக கைன்கள், ல்டி டிாப்ட், எஸ்.எம்.இ நிதி, பாலனிங், 

பக்சா நிதி ற்ரம் லர்த்தக நிதிபெதலி சபான்ம தாாிப்புகபர லறங்குகிமது. 1974 க்சைாபர் 

14 ஆம் திகதி  ரு லபரக்கப்பட்ை தபாரப்பு நிரலனாக கண்டிில் கூட்டிபைக்கப்பட்ைது. 

நிரலனத்தின் சாதாை பங்குகள் 2011 இல் தகாழும்பு பங்குச் சந்பதில் பட்டிலிைப்பட்ைன. 

2017  பிப்லாி இல், பன்பகப்படுத்தப்பட்ை கூட்டு நிரலனான சபர்சல ச ால்டிங்ஸ் 

(பிபசலட்) லிிதைட்  ஆனது எம்.எப்.பி இன் 65% ஆன பங்பக தகாள்லனவு தசய்தது.  

2019 ார்ச் 31, உைன் படிலபைந்த ஆண்டில், எம்.எப்.பி ஆனது 1.5 பில்லின் தாத்த தசாத்பத 

அடிப்பபைாகக் தகாண்டு சதமி நட்ைாக டுபசு 63 ில்லிபன பதிவு தசய்தது. இது பந்பத 

நிதிாண்டில் டுபசு 1.6 பில்லின் தாத்த தசாத்துத் தரத்தில் டுபசு 16.9 ில்லினின் சதமி 

நட்ைத்துைன் ப்பிடும்சபாது அதிகான நட்ைத்பத காட்டுகின்மது. 

 

பக்கி நிதி குமிக்காட்டிகள் (கைக்கிைப்பட்ைது) 

ததாபக ரூபா 

ில்லினில் 

FY2017 FY2018 FY2019 

சதமி லட்டி லருானம் 77 139 171 

லாிக்கு பின்னான 

இயாபம் 

(40) (17) 

(63) 

சதமி 

திப்பு(திருத்தப்பட்ைது) 

824 806 718 

கைன் ற்ரம் பற்பைம் 595 1,197 1,181 

தாத்த தசாத்துக்கள் 1,302 1,634 1,485 

பயதனத்தின் ீதான 

லருலாய் 

-7.1% -2.1% -8.3% 

தசாத்துக்கரின் ீதான 

லருலாய் 

-3.4 -1.2% -4.0% 

தாத்த NPA 7.7% 9.9% 13.1% 

சதமி NPA 2.0% 5.6% 4.5% 

Capital Adequacy 

Ratio 

148.9% 66.4% 40.0%* 

Gearing (Times) 0.5 0.9 1.0 

 

2018 ஜீபய பதல் நபைபபமக்கு லந்த சபாதுான பயதனத்தின் புதி கைக்தகடுப்பிபன 

அடிப்பபைாகக் தகாண்ைது.   

 



கைந்த 3 ஆண்டுகளுக்கான  திப்பு காய லாிபச: 

கருலி  தற்சபாபத திப்பு (FY2020) கைந்த 3 ஆண்டுகளுக்கான திப்பீட்டு 

லயாற்மின் காயலாிபச 

லபக திப்பு 

ததாபக 
(LKR Mn) 

 

திகதி ற்ரம் 

திப்பு 

ஆடி - 19 

திகதி ற்ரம் 

திப்பு 

புட்ைாசி - 18 

திகதி 

ற்ரம் 

திப்பு 
FY 2018 

திகதி 

ற்ரம் 

திப்பு 
FY 2017 

லறங்குனாின் 

திப்பீடு 

N/A N/A (SL)B- 

நிபயானது 

N/A  N/A N/A 

 

பகுப்பாய்வு ததாைர்புகளுக்கு: 

திரு. லிது சலயதந்ாி   திரு. தசித் தபர்னான்டு 

+9411 4339907     +94 11 4339907 

vidura@icralanka.com                                   dasith@icralanka.com 

 

திரு. எ.எம். கார்த்திக்  

+9144 45964308  

a.karthik@icralanka.com 

 

 

உமவுாீதிான ததாைர்புகளுக்கு 

திரு. ைபிள்பெ. ததான் பார்னபாஸ் 

+94 11 4339907 

wdbarnabas@icralanka.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vidura@icralanka.com
mailto:dasith@icralanka.com
mailto:a.karthik@icralanka.com
mailto:wdbarnabas@icralanka.com


 

 

 

Subsidiary of 

 

ICRA Limited  
A Group Company of Moody’s Investors Service 

 

 

CORPORATE OFFICE  
Level 10, East Tower, World Trade Center, Colombo 01, Sri Lanka 

Tel: +94 11 4339907; Fax: +94 11 2333307 
Email: info@icralanka.com; Website: www.icralanka.com 

 

 

© Copyright, 2019 ICRA Lanka Limited. All Rights Reserved.   

 ஐ.சி.ஆர்.ஏ யங்காலிற்கு உாி லிைங்கபர  அதன் அனுதிபெைன சுதந்திாக பன்படுத்தப்பையாம்  

 

ஐ.சி.ஆர்.ஏ யங்கா திப்பீடுகள் திப்பிைப்பட்ை கைன் கருலிகபர லாங்க, லிற்க அல்யது பலத்திருக்க 

பாிந்துபாக கருதக்கூைாது. ஐ.சி.ஆர்.ஏ யங்கா திப்பீடுகள் கண்காைிப்பு தசல்பபமக்கு 

உட்பட்ைபல. இது திப்பீடுகரில் திருத்தத்திற்கு லறிலகுக்கும். ஐ.சி.ஆர்.ஏ. ஐ.சி.ஆர்.ஏ யங்கா 

திப்பீடுகள் நிலுபலில் உள்ர சீபத்தி தகலல்களுக்கு தவுதசய்து எங்கள் லபயத்தரான 

www.icralanka.com ஐப் பார்பலிைவும் அல்யது ஐ.சி.ஆர்.ஏ யங்காலின் அலுலயகத்பதத் ததாைர்பு 

தகாள்ரவும். இதில் உள்ர அபனத்து தகலல்களும் ஐ.சி.ஆர்.ஏ யங்காலால் திப்பிைப்பட்ை லறங்குநர் 

உட்பை துல்லிான ற்ரம் நம்பகானபல என்ர நம்பப்படும் பயங்கரிலிருந்து 

தபமப்பட்டுள்ரன.இருப்பினும், ஐ.சி.ஆர்.ஏ யங்கா திப்பிைப்பட்ை லறங்குநருக்கான  எந்ததலாரு  

கைக்காய்வு நைலடிக்பகசா  அல்யது தகலல் லறங்கும் தசற்பாட்பைசா சற்தகாள்ரலில்பய. 

இங்குள்ர தகலல்கள் உண்ப என்பபத உரதிப்படுத்த நிாான அக்கபம எடுத்துக் 

தகாள்ரப்பட்ைாலும், அத்தபக தகலல்கள் எந்ததலாரு உத்தலாதபம் இல்யால் 'இருப்பது சபாயசல' 

லறங்கப்படுகின்மன, குமிப்பாக ஐ.சி.ஆர்.ஏ யங்கா,ஆனது அதனால் லறங்கப்பட்ை தகலயகரின் 

உண்பத்தன்ப, சநம் தலமாப ற்ரம் அதன் பழுபத்தன்ப என்பலற்ரக்கு 

தலரிப்பபைாகசலா அல்லது பமபகாகசலா எந்ததலாரு பிதிநிதித்துலத்பதபெம் 

உத்தலாதத்பதபெம் லறங்கலில்பய. சலும்இ ஐ.சி.ஆர்.ஏ யங்கா அல்யது அதன் குழு நிரலனங்கள் 

ஏசதனும் திப்பிைப்பட்ை லறங்குநருக்கு திப்பீட்பைத் தலி சலர சசபலகபர லறங்கிிருக்கயாம். 
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இங்கு உள்ர அபனத்து தகலல்களும் கருத்து அமிக்பககராக ட்டுச கருதப்பை சலண்டும். சலும் 

இந்த தலரிபட்டின் எந்ததலாரு பன்பாட்டிலிருந்சதா அல்யது அதன் உள்ரைக்கங்கரிலிருந்சதா 

பனர்களுக்கு ஏற்படும் இறப்புகளுக்கு ஐ.சி.ஆர்.ஏ யங்கா தபாரப்சபற்காது. 

 

 

 

 

 


