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הרווח הנקי בשנת  1,134 :2015מיליון ₪

לעומת  1,092מיליון  ₪בשנת 2014

ההון העצמי 11,847 :מיליון ₪
לעומת  10,797מיליון  ₪בתקופה המקבילה אשתקד
גידול של 9.7%
התשואה להון בשנת 10.0% :2015
על רקע הגידול בהון העצמי כאמור
לעומת תשואה להון של  10.6%ב2014-
הכנסות מימון מפעילות שוטפת 3,809 :מיליון ₪
לעומת  3,462מיליון  ₪בשנת 2014
עליה של 10.0%
האשראי לציבור נכון לסוף  159,204 :2015מיליון ₪
לעומת  147,569מיליון  ₪בתקופה המקבילה אשתקד
גידול של 7.9%

יחס הון רובד  1בסוף שנת 9.50% :2015
יחולק דיבידנד של  36מיליון  ₪בגין רווחי הרבעון הרביעי

עליה נוספת בחלקה היחסי של קבוצת מזרחי-טפחות
מזרחי-טפחות רשם בשנת  2015צמיחה בכל סעיפי המאזן :סך כל המאזן הסתכם בקצת
למעלה מ 209-מיליארד  – ₪גידול של  5.4%בהשוואה ל ;2014-האשראי לציבור הגיע לכ-
 159.2מיליארד  – ₪גידול של  7.9%וכלל פיקדונות הציבור הסתכמו בכ 162.4-מיליארד - ₪
עליה של  6.6%לעומת התקופה המקבילה.
כתוצאה מכך ,חלה עליה נוספת בחלקה של קבוצת מזרחי-טפחות בתוך חמש הקבוצות
הבנקאיות הגדולות .על-פי נתוני הרבעון השלישי של  ,2015הגיע חלקה של קבוצת הבנק
בפיקדונות הציבור (ללא פיקדונות מגופים מוסדיים) לכ ,13.5%-ובאשראי לציבור מחזיקה
קבוצת מזרחי-טפחות בכ 17.8%-מהפעילות בתחום.
כמו בשנים קודמות ,גם השנה שמר הבנק על יחס יעילות ( )COST-INCOME RATIOאיכותי.
זה עמד ב 2015-על שיעור של .59.8%

חדשנות והובלה בתחום הנפקות האג"ח
בשנת  2015היה מזרחי-טפחות מנפיק האג"ח הגדול ביותר בשוק ההון .הבנק יצא בשנה זו
למספר הנפקות שבהן גייס סכום שיא של קרוב ל 7.1-מיליארד שקל ,תוך ניצול סביבת הריבית
הנמוכה ורמת ביקושים גבוהה במיוחד.
בסוף  2015ביצע הבנק ,לראשונה במערכת הבנקאית בישראל ,הנפקה פרטית למשקיעים
מוסדיים של כתבי התחייבות נדחים מותנים ,הכוללים מנגנון לספיגת הפסדים (,)CoCo
המוכרים על ידי המפקחת על הבנקים כהון רובד  .2במהלך זה גייס מזרחי-טפחות בסך הכול
 600מיליון  183 – ₪מיליון מתוכם בחודש ינואר  .2016סכום זה אמור לספק את צרכי הבנק
בנושא הון רובד  2לפחות עד לסוף שנת .2017

העמקת שיתוף הפעולה עם גורמים מוסדיים
מזרחי-טפחות חיזק והעמיק ב 2015-את שיתוף הפעולה עם גורמים מוסדיים ,הן באמצעות
הלוואות סינדיקטיביות – מהלך ששיפר משמעותית את יכולתו של הבנק להוביל עסקאות מימון
גדולות במיוחד ,והן בדרך של מכירת חלקים מתיק האשראי של הבנק בתחומי פעילות שונים.
גם בנושא זה רשם מזרחי-טפחות תקדים ,כאשר היה לבנק הראשון בישראל שמוכר נתח מתיק
המשכנתאות שלו ,בעסקת "מכר אמיתי" ,לגורם מוסדי.
שיתוף הפעולה עם הגורמים המוסדיים יסייע לבנק להמשיך ולצמוח באשראי ,על-פי יעדי
התוכנית האסטרטגית שלו.

אלדד פרשר :התוצאות הכספיות לשנת  2015משקפות את המשך תנופת
הצמיחה של הבנק תוך גידול בהכנסות ,ברווח הנקי ובנתחי השוק שלו
"ההצלחה של מזרחי-טפחות להמשיך ולגדול בשנת  2015בהכנסות ,ברווח הנקי ובנתחי
השוק שלו ,על רקע תנאי מאקרו מורכבים של צמיחה ממותנת ,ריבית בנק ישראל על סף
 0%וירידה מצטברת של  0.9%במדד המחירים לצרכן ("הידוע") ,מעידה על עוצמתו של
הבנק ועל איכותם של עובדיו ומנהליו .הכנסות שיא של כ 5.4-מיליארד ( ₪מפעילות מימון,
מעמלות ומהכנסות אחרות) ,ורווח שנתי נקי של למעלה מ 1.13-מיליארד  – ₪תוך הצגת
תשואה להון דו-ספרתית ,בד בבד עם גידול של  1.05מיליארד  ₪בבסיס ההון של הבנק –
מהווים הישג ראוי לציון ,ויכולים לשמש אינדיקציה כיצד ייראו תוצאות הבנק בסביבה כלכלית
ומוניטרית נורמלית.
אסטרטגיית הצמיחה של מזרחי-טפחות באה לביטוי גם ב ,2015-בין השאר בהמשך
הרחבת הפריסה הסניפית – תוך פתיחתם של שני סניפים חדשים במגזר הערבי ,בגיוס
עשרות אלפי לקוחות חדשים – משקי בית ועסקים ,בהגדלת כוח-האדם מוטה השירות
בסניפים ובמרכז הבנקאות ,בצמיחה בהיקפי הפעילות מול סקטור העסקים הבינוניים
והקטנים ,בשימור מעמדו המוביל של הבנק בשוק המשכנתאות ,ובפיתוח כלים ואמצעים
מתקדמים לשדרוג חוויית השירות של לקוחות הבנק.
כתוצאה מכך חלה עליה בכל סעיפי המאזן :כך ,לדוגמה ,צמח תיק האשראי של הבנק בשנת
 2015ב 7.9%-לכ 159.2-מיליארד  ,₪כאשר בולט במיוחד האשראי לתחום העסקים
הקטנים ,שזינק השנה ב .9.5%-פיקדונות הציבור הסתכמו ב 2015-בקרוב ל162.4-
מיליארד  ₪לעומת כ 152.4-מיליארד  ₪בשנה הקודמת – גידול של  .6.6%הודות לכך
הצליח הבנק לשפר משמעותית את יחס כיסוי הנזילות ( )LCRולהעמידו בסוף  2015על
שיעור של  – 96%מעל היחס הנדרש על-ידי בנק ישראל ( )80%בשנת .2016
לצד הגידול המתמשך בהכנסות ממשיך מזרחי-טפחות להפגין שליטה בהוצאות .הוצאות
השכר הסתכמו בשנת  2015בכ 1.94-מיליארד  ,₪עליה של  4.2%בהשוואה לסכום של כ-
 1.87מיליארד  ₪בשנת  ,2014ובהתאם לתוואי התוכנית האסטרטגית.
הגידול ברווח הנקי והעלייה בהון רובד  1לשיעור של  9.50%בסוף  ,2015מאפשרים לבנק
לחלק דיבידנד בגין רווחי הרבעון הרביעי .על-פי מדיניות הדיבידנד של הבנק ,יחולק לבעלי
המניות דיבידנד של  36מיליון  15% - ₪מהרווח הנקי ברבעון זה .בכך ,יגיע הדיבידנד
המצטבר בגין רווחי  2015לסכום של כ 122-מיליון  ,"₪אמר מנכ"ל הבנק ,אלדד פרשר.

מזרחי טפחות בע"מ
נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים
ליום  31בדצמבר  - 2015במיליוני שקלים חדשים
סעיפי מאזן עיקריים

אשראי לציבור ,נטו
פיקדונות הציבור
הון עצמי (המיוחס לבעלי מניות הבנק)
סך כל המאזן

 31בדצמבר
2015

2014

שיעור שינוי
ב%-

159,204
162,380
11,847
209,158

147,569
152,379
10,797
198,513

7.9
6.6
9.7
5.4

רווח ורווחיות

סך הכנסות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי
עמלות והכנסות אחרות
סך הכנסות
הוצאות בגין הפסדי אשראי
הוצאות תפעוליות ואחרות
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק
תשואת הרווח הנקי על ההון

שנת
2015

2014

3,892
1,500
5,392
211
3,226
1,134
10.0%

3,548
1,439
4,987
173
3,039
1,092
10.6%

יחסים פיננסיים (באחוזים)
 31בדצמבר
2015

2014

אשראי לציבור לסך המאזן
פיקדונות הציבור לסך המאזן
פיקדונות הציבור לאשראי לציבור ,נטו
הון עצמי לסך המאזן

76
78
102
5.7

74
77
103
5.4

הוצאות בגין הפסדי אשראי מתוך האשראי לציבור נטו( ,במונחים
שנתיים)

0.13

0.12

Cost Income Ratio

59.8

60.9

יחס הון עצמי רובד  1לרכיבי סיכון
יחס הון כולל לרכיבי סיכון
יחס כיסוי הנזילות
ממוצע לרבעון הרביעי
ליום  31בדצמבר
יחס המינוף

9.50
13.29

9.05
12.97

91
96
5.33

-

שיעור שינוי
ב%-
9.7
4.2
8.1
22.0
6.2
3.8

