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מזרחי-טפחות :תוצאות עסקיות לרבעון השני של 2017

הרווח הנקי ברבעון השני 400 :מיליון ₪
לעומת  340מיליון  ₪ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 17.6%
התשואה על ההון העצמי ברבעון השני12.7% :
הכנסות המימון מפעילות שוטפת 1,071 :מיליון ₪
לעומת  946מיליון  ₪ברבעון השני של 2016
גידול של 13.2%
האשראי לציבור לסוף הרבעון :כ 177.1-מיליארד ₪
גידול של  7.0%בהשוואה ל30.6.2016-
פיקדונות הציבור לסוף הרבעון :כ 180.7-מיליארד ₪
גידול של  6.5%בהשוואה ל30.6.2016-
יחס היעילות לרבעון השני (56.3% :)Cost-income ratio
יחס הון עצמי רובד  1לרכיבי סיכון בתום הרבעון10.15% :
יחולק דיבידנד של  120מיליון  ₪בגין רווחי הרבעון השני

תשואה להון של  12.7%תוך המשך הגידול בהון העצמי
כמו ברבעונים הקודמים ,גם ברבעון השני של  2017נמשכה מגמת ההתרחבות בבסיס ההון
של הבנק .ההון העצמי של מזרחי-טפחות הסתכם בסוף הרבעון בכ 13.3-מיליארד  - ₪גידול
של  7.2%בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ,כאשר במקביל יחס הון רובד  1לרכיבי סיכון
עלה ל.10.15%-
לאור זאת ,ועל רקע תנאי מאקרו מאתגרים ובהם הריבית האפסית ,מהווה התשואה להון
שמציג הבנק ברבעון השני –  ,12.7%הישג ראוי לציון.

צמיחה באשראי למשקי בית ועסקים בינוניים ,קטנים וזעירים
מגמת הצמיחה באשראי לציבור נמשכה ברבעון השני של  ,2017כאשר סך כל האשראי
בבנק טיפס ב ,7.0%-בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
בלטו במיוחד ,עם גידול דו-ספרתי ,האשראי למשקי בית שלא למטרות דיור והאשראי
לעסקים בינוניים ,קטנים וזעירים ,שעומד בליבת התוכנית האסטרטגית של הבנק ויהווה אחד
ממנועי הצמיחה המרכזיים של מזרחי-טפחות בשנים הקרובות.
האשראי הקמעונאי ,שלא לדיור ,עמד בסוף הרבעון על כ 19.8-מיליארד  - ₪גידול של
 12.9%בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד .האשראי למטרות דיור הגיע בסוף הרבעון
השני של השנה לכ 117.6-מיליארד  - ₪עליה של  6.9%לעומת סוף הרבעון המקביל ב-
.2016
היקף האשראי לעסקים בינוניים ,קטנים וזעירים הסתכם ב 30-ביוני  2017בכ 21.8-מיליארד
 ,₪כאשר בהשוואה לסוף הרבעון השני של  2016האשראי לעסקים קטנים וזעירים רשם
עליה של  ,11.1%והאשראי לעסקים בינוניים זינק בשיעור של .19.0%

גיוס הון והמשך שיתוף פעולה עם גורמים מוסדיים
האמון הרב ממנו נהנה מזרחי-טפחות בשוק ההון מאפשר לו גישה נוחה וזמינות מרבית
למקורות מימון לטווחים השונים ,על-פי צרכי הבנק.
במהלך הרבעון השני יצא הבנק להנפקת אג"ח ,באמצעות הרחבה של שתי סדרות קיימות.
בסך הכול ,גויס בהנפקה סכום של כ 2.7-מיליארד  ,₪בריביות אטרקטיביות ותוך קבלת
ביקושים ערים ,משורה ארוכה של גורמים מוסדיים.
שיתוף הפעולה עם הגופים המוסדיים בא לביטוי גם בהמשך שיתופם בהלוואות סינדיקציה –
מהלך שמאפשר לבנק להוביל עסקאות מימון גדולות במיוחד ,וגם בדרך של מכירת נתחים או
חלק מהסיכונים מתיק האשראי של הבנק ,בתחומי פעילות שונים.

אלדד פרשר :רווח שיא של  400מיליון  ₪ברבעון השני של השנה
משקף את המשך הצמיחה של מזרחי-טפחות במגוון תחומי הפעילות
"זינוק מרשים של  17.6%ברווחי הבנק ברבעון השני ,לשיא של  400מיליון  ,₪משקף
את העובדה שמזרחי-טפחות ממשיך להפגין צמיחה במגוון תחומי הפעילות שלו ,בהיקפי
האשראי וההכנסות ,תוך גידול עקבי במצבת הלקוחות והעמקת החשיפה לקהלים
חדשים .התשואה להון שהבנק מציג ברבעון השני –  ,12.7%על רקע הרחבה נוספת של
בסיס ההון ב 7.2%-בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ,בולטת לטובה כשלעצמה
ובמיוחד לנוכח סביבת הריבית ,והשלכות צעדי החקיקה והרגולציה.
ההתרחבות בעסקי הבנק באה לביטוי הן בגידול של  13.2%בהכנסות המימון מפעילות
שוטפת ,שהגיעו ברבעון השני ל 1,071-מיליון  ,₪בהשוואה ל 946-מיליון  ₪ברבעון
המקביל של השנה שעברה ,והן בצמיחה המרשימה במרבית סעיפי המאזן.
כלל הכנסות הבנק עלו ברבעון השני ב 7.8%-והסתכמו בכ 1.56-מיליארד  ,₪בהשוואה
לכ 1.45-מיליארד ברבעון המקביל אשתקד ,לעומת גידול של  4.9%בהיקף ההוצאות ,מ-
 836מיליון  ₪ברבעון השני של  2016ל 877-מיליון  ₪ברבעון השני השנה – טוב יותר
מתוואי התוכנית האסטרטגית.
בד בבד ,ממשיך הבנק להתייעל באמצעות רה-ארגון בנכסים שמשמשים את הסניפים
ואת יחידות המטה .במסגרת זו נמכרו ונשכרו מחדש הקומות שבהן ממוקמת הנהלת
הבנק בר"ג ,ובמקביל מתחיל הבנק לנקוט פעולות לקראת העברת מטה ההנהלה ללוד.
הודות לכך ,ממשיך מזרחי-טפחות להציג יחס יעילות ( )Cost-income ratioאיכותי ,גם
במונחים בינ"ל ,שעמד על  56.3%ברבעון השני של  – 2017שיפור נוסף אל מול הרבעון
השני אשתקד ,שבו הגיע יחס היעילות ל.57.8%-
מזכר ההבנות שנחתם עם נציגות העובדים הופך ,לראשונה ,את כל העובדים והמנהלים
לשותפים מלאים להצלחה ומבטיח את המשך הירתמותם ומחויבותם לאתגרים שעל
הפרק ולהגשמת התוכנית הרב-שנתית ,על בסיס האסטרטגיה האנושית והמבודלת שלנו.
הגדלת רווחי הבנק לצד עליה נוספת ביחס הון רובד  1ל 10.15%-בסוף הרבעון השני,
מאפשרות לנו להמשיך וליישם את מדיניות הדיבידנד של הבנק ,ולשתף את כלל בעלי
המניות ברווחים .על-פי החלטת הדירקטוריון ,יחלק הבנק דיבידנד של  120מיליון – ₪
 30%מרווחי הרבעון השני .זאת ,בנוסף לדיבידנד של  96.3מיליון  ₪שחולק בגין רווחי
הרבעון הראשון של השנה" ,אומר מנכ"ל הבנק ,אלדד פרשר.

מזרחי טפחות בע"מ
נתונים עיקריים מתמצית הדוחות הכספיים
ליום  30ביוני  - 2017במיליוני שקלים חדשים
סעיפי מאזן עיקריים

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

 30ביוני
2017

2016

שיעור שינוי
ב%-

177,133
180,680
13,276
235,056

165,515
169,621
12,384
217,758

7.0
6.5
7.2
7.9

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

רבעון שני
2017

2016

שיעור שינוי
ב%-

1,194
365
1,559
42
877
400

1,083
363
1,446
57
836
340

10.2
0.6
7.8
4.9
17.6

יחסים פיננסיים עיקריים (באחוזים)
 30ביוני
2017
מדדי ביצוע עיקריים
תשואת הרווח הנקי:
לרבעון השני
לשישה חודשים
פיקדונות הציבור לאשראי לציבור ,נטו
יחס הון עצמי רובד  1לרכיבי סיכון
יחס הון כולל רכיבי סיכון
יחס המינוף
יחס כיסוי הנזילות (רבעוני)
הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות (:)Cost income ratio
לרבעון השני
לשישה חודשים

2016

12.7
11.4
102.0
10.15
13.42
5.42
122

11.6
10.6
102.5
9.72
13.23
5.33
99

56.3
57.5

57.8
59.2

מדדי איכות אשראי עיקריים
שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מתוך האשראי לציבור
שיעור חובות פגומים או חובות בפיגור של  90ימים או יותר
מתוך האשראי לציבור
הוצאות בגין הפסדי אשראי לרבעון לסך האשראי לציבור ,נטו

0.82

0.84

0.89
0.09

1.11
0.14

נתונים נוספים
מחיר מניה (בשקלים חדשים) ליום  30ביוני
דיבידנד למניה (באגורות)  -לרבעון

63.50
41.5

44.40
18.6

