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திப்பீட்டு நெலடிக்பக 

படிஸ் இன்சலஸ்ெர்ஸ் சசபலின் குழு நிரலனான ஐ.சி.ஆர்.ஏ லிிசெட் நிரலனத்தின் 

துபை நிரலனான ஐ.சி.ஆர்.ஏ யங்கா லிிசெட், ல்டி பபனான்ஸ் பி.எல்.சி. இனால் 

லறங்கப்படும் திப்பீடுகபர எதிர்பம கண்சைாட்ெத்துென் சநாக்கி ீரதிப்பீடு 

சசய்கின்மது. 

காைிகள்  

MFP இன் சாதாை அரவுகள் ற்ரம் உாிம் ீதான திப்பீட்டின் சபாது அதன் சுலிபானது 

பயவீனான சசாத்து த குமிகாட்டிகள் ற்ரம் லருானத்தின் சாசான தன்பிபன 

காட்டிது. நிரலனத்தின் லரங்கரானது, சபரும்பாலும் நிபயான பலப்புகபரக் 

சகாண்டுள்ரது என்ர ஐ.சி.ஆர்.ஏ யங்கா குமிப்பிடுகிமது. அலற்மில் அதிகானபல ரு சிய 

பலப்பாரர்களுபெனலாகசல காைப்பட்ெது. (2018 ார்ச் இல் சாத்த பலப்புகரில் சுார் 

30% குமிப்பிட்ெ 10 கைக்குகரின் பலப்பாரர்களுபெதாக காட்டிது). உாிம் சபற்ம நிதி 

நிரலனங்களுக்கான (எல்.எப்.சி) பக்கி பயதனத்தின் சதபலப்பாடு குபமந்தபட்சம் LKR 1 

பில்லினாக காைப்பெ சலண்டும்.  ஆனால் எம்.எப்.பிின் பயதனம் 2018 ஜூன் இல் LKR 0.8 

பில்லினாக காைப்பட்ெது. இருப்பினும் இந்நிரலனத்தின் பயதன சதபலப்பாொனது ரு 

தெபல ட்டுச குபமலான தன்பப காட்டிது. நிரலனானது குரகி காயத்தில் அதன் 

பயதனத்திபன சபர்சல ச ால்டிங்ஸ் (பிபசலட்) லிிசெட் (ஃசபர்சல) இன் உதலிபெென் LKR 

200  ில்லினால்; அதிகாிப்பதற்கு பற்சிகபர சற்சகாண்ெபத ஐ.சி.ஆர்.ஏ யங்கா 

கலனத்தில் சகாள்கிமது. குமித்த சபர்சல ச ால்டிங்ஸ் (பிபசலட்) லிிசெட் ஆனது தற்சபாது 

சுார் 65% பங்குகபர சகாண்டுள்ரது. சலும் அதன் உள்ரக சசற்பாடுகள் சிமந்த பபமில் 

நபெசபரலதற்கு கைிசான சலரிக பயதனத்திபன உட்சகாண்டு லருதல் (FY2019-FY2021 

காயப்பகுதிக்குள் LKR 1.5-1.6 பில்லின் அரலில்) சதபலாக உள்ரது என்பபதபெம்  ஐ.சி.ஆர்.ஏ 

யங்கா குமிப்பிடுகிமது. இருப்பினும் பன்சனாக்கி சசல்லும் குமிப்பிட்ெ பயத சதபலப்பாட்பெ 

பூர்த்தி சசய்லதற்கு குமிப்பிட்ெ சநத்தில் பயதனத்பத அதிகாிப்பது ிக பக்கிானதாக 

அபபெம்.  

 

கண்சைாட்ெம்: நிபயானது 



ழுங்குபபமான சதபலப்பாட்பெ பூர்த்தி சசய்லதற்காக குரகி காயத்தில் சாிான 

சநத்தில் பயதனத்பத திட்டுலதற்கான நிரலனத்தின் ஆற்மசய திப்பீட்டு உைர்திமன் 

ஆகும். எம்.எப்.பி ின் அதன் கென் லறங்குதல் ற்ரம் அதன் லருலாப லிருத்தி சசய்தல் 

ற்ரம் சசாத்து த குமிக்காட்டிகபர  அதிகாித்து அதன் பயதன லிபங்கபர 

ஆசாக்கிானதாக பாாிக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் அதபன அடிப்பபொக சகாண்டு  அதன் 

கண்சைாட்ெம் “சநர்பம" என்ர திருத்தப்பெயாம். எம்.எப்.பி ஆனது பயதனத் சதபலப 

உாி சநத்தில் பூர்த்தி சசய் தலமிலிட்ொல் அல்யது அதன் ட்டுசாத்த நிதி இெர் 

சுலிலத்தில் குமிப்பிெத்தக்க சாிவு ஏற்பட்ொல், அதன் கண்சைாட்ெம் “எதிர்பம" என்ர 

திருத்தப்பெயாம். 

 

பக்கி திப்பீட்டு இக்கிகள் 

 

கென் பயம் 

 

சபர்சல குழுலின் ஆதவு: சபப்லாி -2017 இல், தற்சபாபத சம்படுத்தாரான சபர்சல 

ச ால்டிங்ஸ் (பிபசலட்) லிிசெட் அதன் தனிார் லாய்ப்புக்களுக்கு சந்தா சசலுத்துலதன் 

பயம் எம்.எப்.பிில்  கட்டுப்படுத்தும் பங்குகபர லாங்கிது. சபர்சல குழு 2003 ஆம் ஆண்டில் 

நிரலப்பட்ெது. அது ாில் எஸ்செட் ற்ரம் சசாத்து சம்பாடு, புதுப்பிக்கத்தக்க எாிசக்தி 

திட்ெங்கள், உற்பத்தி ற்ரம் லர்த்தக நெலடிக்பககள், நிதி சசபலகள், ருந்தகங்கள் ற்ரம் 

பை ழுங்கு ற்ரம் ஒய்வு துபமில் லைிக ஆர்லங்கபரக் சகாண்டுள்ரது. சபர்சல 

குழுலானது தற்சபாது நிதி இெர் சுலிலத்பத சகாண்டுள்ரதாக ஐ.சி.ஆர்.ஏ யங்கா கலனத்தில் 

சகாள்கிமது. இருப்பினும் எம்.எப்.பி பயதன சுலிலத்பத அதிகாிக்க புதி 

பதலீட்ொரர்கபரக் சகாண்டுலருலதற்கான  குழு எடுத்துள்ர பற்சிகபரபெம் கலனத்தில் 

சகாள்கிமது. 

 

கென் சலால்கள் 

சிமி அரலியான சசல்பாடுகள் ற்ரம் சுாான சபாட்டி நிபய: எம்.எப்.பி ஆனது 

என்.பி.எப்.ஐ துபமில்  ப்பீட்ெரலிய கென் லறங்கும் சசற்பாட்டில் ஒரலில் சிமப்பாக 

சசற்படுகின்மது. சுார் LKR 1.5 பில்லின் சதாபகப கெனாக லறங்கிபெள்ரது.  2018 ஜூன் 

நியலப்படி சாத்த கென்சதாபகில் சுார் 18% பதல் 10 கென் லாங்குபலர்கபர 

சலரிப்படுத்திதுென் நிரலனம் ரு சசமிலான கென் லறங்கும் சசற்பாட்பெ 

சகாண்டுள்ரது. கென்கள், குத்தபக ற்ரம் லாெபகக்சகாள்லனவு, அெகு ற்ரம் நுண்கென் 

ஆகிலற்பமக் கென்லறங்கும் துபமகராக சகாண்டுள்ரதுென் இது 2018 ஜூன் நியலப்படி 



லப பபமச 58%, 30%, 11% ற்ரம் 1% ஆகும். கென் பிாிலில் SME பிாிலானது சபரும்பாலும் 

பங்குகள் (சாத்த சபார்ட்ஃசபாலிசாலில் சுார் 22%, சசாத்துக்கள் (சுார் 17%) ற்ரம் 

லாகனங்கள் (சுார் 11%) சபான்ம சசற்படு பயதன நிதிப அடிப்பபொக சகாண்செ 

காைப்படுகின்மது. 2018 ஜூன் இல் குத்தபக சபார்ட்ஃசபாலிசா ஆனது பக்கிாக 

பைிகள் லாகனங்களுக்கு (கார்கள், சலன்கள், ஜீப்புகள்) சாத்த சபார்ட்சபாலிசாலில் சுார் 

25% பங்பகபெம் ற்ரம் நடுத்த அரலியான யாாிகளுக்கு சாத்த சபார்ட்ஃசபாலிசாலில் 5% 

பங்பகபெம்  கென் லறங்குலபதக் சகாண்டுள்ரது. எம்.எப்.பி ஆனது FY2021 க்குள் LKR 7.7 

பில்லின் சாத்த சபார்ட்ஃசபாலிசாபல அபெ எதிர்பார்க்கிமது. இலற்மில் குத்தபகக்கு 

60% ற்ரம் கென்கள் ற்ரம் அெகுகளுக்கு சதாெர்ந்து பபமச 30% ற்ரம் 10%ஐ அபெ 

எதிர்பார்க்கினமது. . 

 

ழுங்குபபம பயதன சதபலப பூர்த்தி சசய் சதபலான சலரிப்பும பயதனம்: 

எம்.எப்.பிின் சதபலான பக்கி பயதன லிகிதம் ஜூபய -2018 நியலப்படி 45% ஆகவும், 

அது ஜூன் -2018 இல் இருந்தபத லிெ 1.0 ெங்கு அதிகாகவும் இருந்தது. இருப்பினும், 

எம்.எப்.பிின் பக்கி பயதனம் ஜூன் -2018 இல்  LKR 0.8 பில்லினாக காைப்பட்ெசதாடு இது 

ஆம்ப நிபயில் காைப்பட்ெ டுபசு 1 பில்லிபன குபமலாகசல காைப்படுகின்மது.  

நிரலனத்தின் பக்கி பயதனம் ஜனலாி 2018 க்குள் 1.0 பில்லினாக உர்த்தப்பெ சலண்டும் 

எனவும் அதன்பின் ஜனலாி 2021 LKR 2.5 பில்லின் லப அபெபெம் லப    ; வ்சலாரு 

ஆண்டும் டுபசு 500 ில்லினால்  அதிகாிக்கவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிமது. நிரலனத்தின் 

பன்சாறிப்பட்ெ LKR 200 ில்லினுக்கான நிதி திட்டும் திட்ெத்பதபெம், சபற்சமார் 

நிரலனான ஃசபர்சல ச ால்டிங் (பிபசலட்) லிிசெட் லறங்கி உரதிப்பாட்பெபெம் 

ஐ.சி.ஆர்.ஏ யங்கா கருத்தில் சகாள்கிமது. எவ்லாமாினும், நிரலனத்தின் அடுத்தடுத்த 

சதபலகபரப் பூர்த்தி சசய்லதற்காக FY2019-FY2021 காயகட்ெத்தில் LKR 1.5-1.6 பில்லின் லப 

சலரிக பயதன ஆதவு நிரலனத்திற்கு சதபலப்படும் என்ர ஐ.சி.ஆர்.ஏ யங்கா 

திப்பிடுகிமது. பன்சனாக்கி சசல்லும் சபாது  சாிான சநத்தில் பயதனத்பத திட்டுலதற்கான 

எம்.எப்.பிின் திமன் ரு பக்கி திப்பீொகும். 

 

பயவீனான சசாத்து த குமிகாட்டிகள்: SME லாடிக்பகாரர்களுக்கு பங்குகள், நிபயான 

ற்ரம் நகக்கூடி சசாத்துக்கரின் அடிப்பபொகக்சகாண்ெ சசல்படும் பயதனத்திபன 

சகாண்டு நிதிபெதலிக்காக லறங்கப்பட்ெ லைிகக் கென்கரின் அதிக எண்ைிக்பக காைாக, 

ஜூன் -2018 இல் அதிக சாத்த என்.பி.ஏ லிகிதம் 10.5% ஐ (ார்ச் -18 இல் 9.8%) எம்.எப்.பி பதிவு 

சசய்தது. லைிக கென்கள் சபார்ட்ஃசபாலிசா (ஜூன் -2018 இல் சாத்த 

சபார்ட்சபாலிசாலில் சுார் 20%) சாத்த NPA லிகிதத்பத 42.1% ஆக பதிவு சசய்தது. ஏசனனில் 

சக்சா-சபாருராதா சலால்கள் ற்ரம் லசூலிப்பதில் ஏற்பட்ெ சிம் காைாக பக்கிாக 

SME பிாிலில் பாாி சாிபல  சந்தித்தது.   



ஜூன் -2018 நியலப்படி பதல் 20 NPA கைக்குகள் சாத்த NPA கரில் 70% ஆகும். நிரலனம் 

அதன் உர்ந்த NPA கபர ீட்செடுப்பதன் பயம் சாத்த NPA லிகிதத்பத 5% க்கும் குபமலாகக் 

சகாண்டுல திட்ெிட்டுள்ரது. சலும் நிரலனத்தின் சாிவுகபர குபமப்பதற்கு  தற்சபாபத 

NPA கபர ீட்செடுக்கும் திமன் நிரலனத்தின் பக்கி திப்பீொக காைப்படுகின்மது.  

 

லபரக்கப்பட்ெ நிதி பன்பகத்தன்ப: MFP இன் சாத்த கென் சுார் LKR 800 Mn ஆகவும், 

அதில் ஜூன் -2018 இல்  90% ஆனபல நிபயான பலப்புத்சதாபகாகவும் இருந்தது, அசத 

சநத்தில் ிதானபல லங்கிகரிெிருந்து கென் சபற்மதாகும். அசதசலபர ார்ச் 2018 இன்படி 

பதல் 10 பலப்புத்சதாபககள் சாத்த பலப்புத்சதாபககரில் சுார் 30% ஆகும், இது 

நிரலனத்தின்  சசமிவூட்ெப்பட்ெ பலப்பு சுலிலத்பதக் குமிக்கிமது. பன்சனாக்கி 

சசல்லும்சபாது நிரலனத்தின் லர சுலிலத்பத பல்லபகப்படுத்தும் திமன் லைிக லரர்ச்சிக்கு 

பக்கிானதாக இருக்கும். 

 

 

பயவீனான யாபக் குமிகாட்டிகள்:MFP ஆனது 2016 நிதிாண்டு பதல் சதமி நட்ெத்பத பதிவு 

சசய்து லருகின்மது.  எவ்லாமாினும், குFY2018 இல் நடுநிபயான நட்ெத்பதச பதிவு 

சசய்தது. அதாலது FY2017 இல் ெLKR 40 ில்லினாக நட்ெத்பத பதிவு சசய்தசதாடு FY2018 இல் 

17 ில்லினாக அதன் நட்ெம் குபமலபெந்தது. Q1FY2019 இன் சதமி நட்ெம் LKR 1.2 

ில்லினாக இருந்தது. FY2018 இல் கென் லசூயானது  11.0% NIM உென் சுார் 17% ஆக 

இருந்தது. நிரலனத்தின் லருலாய் லிபானது உர் இக்க சசயவு லிகிதாக (சாசாி சாத்த 

சசாத்துக்களுக்கான இக்க சசயவு) 2018 ார்ச் இல் 10.8% ஆகவும் ற்ரம் 2018 ஜீன் இல் 12.1% 

ஆகவும் லபகப்படுத்தப்படுகிமது. MFP இன் அதிகாித்த சாிவுகளுக்கான சசயவுகள் 

உர்லபெந்தபால் அதன் கென் சசயவு FY2018 இல் 3.15% ஆக அதிகாித்தது. அசதசலபர 

2018 ஜீன் இல் 0.87%  ஆக நடுநிபயில் காைப்பட்ெது. எம்.எப்.பி அதன் லைிக லிருத்திக்காக 

சசற்படும் சபாது சசயாற்ரம் திமன் ற்ரம் கென் சசயவுகபர கட்டுப்பாட்டுக்குள் 

பலத்திருப்பதற்கான  ஆற்மபய சம்படுத்துலது பன்சனாக்கிச் சசல்லதற்கு  ிக 

பக்கிானதாகும். 

 

பகுப்பாய்வு அணுகுபபம: திப்பீடுகளுக்கு லருலதற்குஇ ஐ.சி.ஆர்.ஏ யங்கா அதன் திப்பீட்டு 

பபமகபர கீசற குமிப்பிட்டுள்ரபடி பன்படுத்திபெள்ரது 

 

சபாருந்தக்கூடி அரவுசகால்களுக்கான இபைப்புகள்: 



லங்கி சாா நிதி நிரலனங்களுக்கான ஐ.சி.ஆர்.ஏ யங்காலின் கென் திப்பீட்டு பபம 

 

நிரலனம் பற்மி: 

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

குத்தபக, லாெபக சகாள்பதல், லைிக கென்கள், ல்டி டிாப்ட், எஸ்.எம்.இ நிதி, பாலனிங், 

பக்சா நிதி ற்ரம் லர்த்தக நிதிபெதலி சபான்ம தாாிப்புகபர லறங்குகிமது. 1974 க்சொபர் 

14 ஆம் திகதி  ரு லபரக்கப்பட்ெ சபாரப்பு நிரலனாக கண்டிில் 

கூட்டிபைக்கப்பட்ெது. நிரலனத்தின் சாதாை பங்குகள் 2011 இல் சகாழும்பு பங்குச் 

சந்பதில் பட்டிலிெப்பட்ென. 2017  பிப்லாி இல், பன்பகப்படுத்தப்பட்ெ கூட்டு நிரலனான 

சபர்சல ச ால்டிங்ஸ் (பிபசலட்) லிிசெட்  ஆனது எம்.எப்.பி இன் 65% ஆன பங்பக 

சகாள்லனவு சசய்தது. 

  

2018 ார்ச் 31, உென் படிலபெந்த ஆண்டில், எம்.எப்.பி ஆனது 1.6 பில்லின் சாத்த சசாத்பத 

அடிப்பபொகக் சகாண்டு சதமி நட்ொக LKR 17 ில்லிபன பதிவு சசய்தது. இது பந்பத 

நிதிாண்டில் LKR 1.3 பில்லின் சாத்த சசாத்துத் தரத்தில் LKR 40.2 ில்லினின் சதமி 

நட்ெத்துென் ப்பிடும்சபாது குபமலான நட்ெத்பத காட்டுகின்மது. 

  

2018 ஜீன் 30, உென் படிலபெந்த 3 ாதத்திற்கு LKR 1.7 பில்லின் சாத்த சசாத்துத் தரத்தில் 

LKR 1.2 ில்லினுக்கும் (கைக்காய்வுக்கு உட்பொதது) சதமி நட்ெத்பத எம்.எப்.பி 

சதாிலித்துள்ரது. 

பக்கி நிதி குமிக்காட்டிகள் (கைக்கிெப்பட்ெது) 

சதாபக ரூபா 

ில்லினில் 

FY2017 FY2018 3MFY2019 

சதமி லட்டி லருானம் 77 139 47 

லாிக்கு பின்னான 

இயாபம் 

(40) (17) (1) 

சதமி 

திப்பு(திருத்தப்பட்ெது) 

824 806 805 

கென் ற்ரம் பற்பைம் 595 1,197 1,428 

சாத்த சசாத்துக்கள் 1,302 1,634 1,715 

பயதனத்தின் ீதான 

லருலாய் 

-7.1% -2.1% -0.6% 

சசாத்துக்கரின் ீதான 

லருலாய் 

-3.4 -1.2% -0.3% 



சாத்த NPA 7.7% 9.9% 10.5% 

சதமி NPA 2.0% 5.6% 4.9% 

Capital Adequacy 

Ratio 

148.9% 66.4% 56.6%* 

Gearing (Times) 0.5 0.9 1.0 

*கைக்கிெப்பொதது 

2018 ஜீபய பதல் நபெபபமக்கு லந்த சபாதுான பயதனத்தின் புதி கைக்சகடுப்பிபன 

அடிப்பபொகக் சகாண்ெது.   

 

கெந்த 3 ஆண்டுகளுக்கான திப்பு காய லாிபச: 

கருலி  தற்சபாபத திப்பு  (FY2020) கெந்த 3 ஆண்டுகளுக்கான 

திப்பீட்டு லயாற்மின் காயலாிபச 

லபக திப்பு 

சதாபக 
(LKR Mn) 

 

திகதி 

ற்ரம் 

திப்பு 

ஆடி - 19 

திகதி ற்ரம் 

திப்பு 

புட்ொசி - 18 

திகதி 

ற்ரம் 

திப்பு 
FY 2018 

திகதி 

ற்ரம் 

திப்பு 
FY 2017 

லறங்குனாின் 

திப்பீடு 

N/A N/A (SL)B-

எதிர்பம 

(SL)B- 

நிபயானது 

N/A N/A 

 

பகுப்பாய்வு சதாெர்புகளுக்கு: 

 

திரு. லிது சலயதந்ாி   திரு. தசித் சபர்னான்டு 

+9411 4339907     +94 11 4339907 

vidura@icralanka.com                                   dasith@icralanka.com 

 

 

திரு. எ.எம். கார்த்திக்  

+9144 45964308  

a.karthik@icralanka.com 

 

 

உமவுாீதிான சதாெர்புகளுக்கு 

திரு. ெபிள்பெ. சதான் பார்னபாஸ் 

+94 11 4339907 

wdbarnabas@icralanka.com 

mailto:vidura@icralanka.com
mailto:dasith@icralanka.com
mailto:a.karthik@icralanka.com
mailto:wdbarnabas@icralanka.com
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ஐ.சி.ஆர்.ஏ யங்காலால் திப்பிெப்பட்ெ லறங்குநர் உட்பெ துல்லிான ற்ரம் நம்பகானபல 
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லறங்கும் சசற்பாட்பெசா சற்சகாள்ரலில்பய. இங்குள்ர தகலல்கள் உண்ப என்பபத 
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தலமாப ற்ரம் அதன் பழுபத்தன்ப என்பலற்ரக்கு சலரிப்பபொகசலா அல்லது 

பமபகாகசலா எந்தசலாரு பிதிநிதித்துலத்பதபெம் உத்தலாதத்பதபெம் லறங்கலில்பய. 
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