הרווח הנקי בשנת  1,266 :2016מיליון ₪
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לעומת  1,134מיליון  ₪בשנת 2015

גידול של 11.6%

ההון העצמי 12,714 :מיליון ₪
לעומת  11,847מיליון  ₪בתקופה המקבילה אשתקד
גידול של 7.3%
יחס הון עצמי רובד  1בסוף שנת 10.1% :2016
בהשוואה ל 9.5%-בסוף השנה הקודמת
התשואה להון בשנת 10.2% :2016
על רקע הגידול בהון העצמי כאמור
לעומת תשואה להון של  10.0%ב2015-
הכנסות מימון מפעילות שוטפת 3,876 :מיליון ₪
לעומת  3,510מיליון  ₪בשנת 2015
עליה של 10.4%
יחס יעילות )58.5% :(Cost-Income Ratio
לעומת  59.8%בשנה הקודמת
יחולק דיבידנד של  39.8מיליון  ₪בגין רווחי הרבעון הרביעי

עליה נוספת בחלקה היחסי של קבוצת מזרחי-טפחות
מזרחי-טפחות רשם בשנת  2016צמיחה בכל סעיפי המאזן העיקריים :סך כל המאזן הסתכם
בקצת למעלה מ 230-מיליארד  – ₪גידול של  10.2%בהשוואה ל ;2015-האשראי לציבור הגיע
לכ 171.3-מיליארד  – ₪גידול של  7.6%וכלל פיקדונות הציבור הסתכמו בכ 178.3-מיליארד ₪
 עליה של  9.8%לעומת התקופה המקבילה.כתוצאה מכך ,חלה עליה נוספת בחלקה של קבוצת מזרחי-טפחות בתוך חמש הקבוצות
הבנקאיות הגדולות .על-פי נתוני הרבעון השלישי של  ,2016הגיע חלקה של קבוצת הבנק
בפיקדונות הציבור לכ ,15.7%-ובאשראי לציבור מחזיקה קבוצת מזרחי-טפחות בכ18.2%-
מהפעילות בתחום.

ניהול פרו-אקטיבי של הון הבנק
בשנת  2016נקט מזרחי-טפחות גישה פרו-אקטיבית בניהול ההון שלו ,תוך שיתוף פעולה הדוק
עם הגופים המוסדיים.
במסגרת זו ביצע הבנק מספר עסקאות למכירת הלוואות לגורמים בשוק ההון .בין השאר
נחתמו ,בחודשים יוני וספטמבר  ,2016עסקאות עם גופים מוסדיים שרכשו  80%משני תיקי
משכנתאות ,בהיקף כספי כולל של קרוב ל 1.8-מיליארד  .₪בשני המקרים ממשיך הבנק לנהל
ולתפעל את התיק עבור הרוכשים.
בנוסף ,רכש הבנק בחודש דצמבר  2016פוליסת ביטוח לחשיפות אשראי בגין ערבויות חוק
מכר .הפוליסה מכסה  80%מתוך ערבויות בהיקף של כ 15.5-מיליארד .₪
צעד זה ,כמו-גם שיתופי הפעולה עם הגורמים המוסדיים ,הקטינו במיליארדי שקלים את מצבת
נכסי הסיכון של הבנק ,מהלך שיאפשר לו לפנות הון לצמיחה ולהרחבת הפעילות העסקית.

התרחבות וצמיחה מתמשכת בראיה רב-שנתית
התוצאות הכספיות שמציג הבנק ב 2016-משקפות צמיחה והתרחבות לא רק בהשוואה לשנה
הקודמת אלא גם בראיה רב-שנתית.
בין השנים  2012ל 2016-נרשם בסך כל המאזן גידול שנתי ממוצע של  ,9.2%האשראי לציבור
עלה בממוצע ב 7.4%-ופיקדונות הציבור צמחו בממוצע שנתי של .8.6%
למרות עליה של  46%בבסיס ההון של הבנק :מ 8.7-מיליארד  ₪ב 2012-לכ 12.7-מיליארד ₪
ב – 2016-גידול שנתי ממוצע של  ,9.9%הצליח הבנק להציג לכל אורך חמש השנים האחרונות
תשואה דו-ספרתית על ההון .הדיבידנד המצטבר בשנים אלו הגיע ל 347.3-מיליון .₪

אלדד פרשר :התוצאות הכספיות לשנת  2016משקפות את המשך תנופת
הצמיחה של הבנק תוך גידול בהכנסות ,ברווח הנקי ובנתחי השוק שלו
"ההצלחה של מזרחי-טפחות להמשיך ולגדול בשנת  2016בהכנסות ,ברווח הנקי ובנתחי
השוק שלו ,על רקע תנאי מאקרו מורכבים של ריבית אפסית וירידה שנתית של  0.3%במדד
המחירים לצרכן )"הידוע"( ,מעידה על עוצמתו של הבנק ועל איכותם של עובדיו ומנהליו.
ההכנסות )מפעילות מימון ,מעמלות ומהכנסות אחרות( הסתכמו ביותר מ 5.6-מיליארד ₪
והרווח הנקי טיפס לשיא שנתי של כ 1.27-מיליארד  – ₪תוך הצגת תשואה דו-ספרתית על
ההון גבוהה מזו שנרשמה ב .2015-זאת ,חרף גידול של כ 7.3%-בבסיס ההון של הבנק.
אסטרטגיית הצמיחה של מזרחי-טפחות באה לביטוי גם ב ,2016-בין השאר בהמשך
הרחבת הפריסה הסניפית מ 177-ל 184-סניפים ושלוחות – כשגם השנה נפתחו שני סניפים
חדשים במגזר הערבי ,בגיוס עשרות אלפי לקוחות חדשים – משקי בית ועסקים ,בהגדלת
כוח-האדם מוטה השירות בסניפים ובמרכז הבנקאות ,בהגדלת נתחי השוק של הקבוצה
באשראי ובפיקדונות ,בשימור מעמדו המוביל של הבנק בשוק המשכנתאות ,ובפיתוח כלים
ואמצעים מתקדמים לשדרוג חוויית השירות ללקוחות הבנק.
כתוצאה מכך חלה עליה בכל סעיפי המאזן העיקריים :כך ,לדוגמה ,הסתכמו פיקדונות
הציבור ב 2016-בכ 178.3-מיליארד  ₪לעומת כ 162.4-מיליארד  ₪ב – 2015-זינוק של
 .9.8%תיק האשראי של הבנק צמח ב 7.6%-כאשר בלטו במיוחד תחום האשראי לעסקים
קטנים וזעירים שעלה ב 8.7%-והאשראי למשקי בית )ללא דיור( שקפץ ב .12.4%-יחס הון
רובד  1הגיע בסוף השנה ל 10.1%-ובכך עבר הבנק את היעדים הרגולטוריים בשלושת
המדדים :יחס הון רובד  ,1יחס המינוף ויחס כיסוי הנזילות ).(LCR
לצד הגידול המתמשך בהכנסות ממשיך מזרחי-טפחות להפגין שליטה בהוצאות .ההוצאות
התפעוליות והאחרות הסתכמו ב 2016-בכ 3.3-מיליארד  ,₪לעומת קצת למעלה מ3.2-
מיליארד  - ₪עליה מתונה של  .2.3%הודות לכך נרשם שיפור ביחס היעילות שהגיע בסוף
השנה ל - 58.5%-יחס טוב ואיכותי גם בסטנדרטים בינלאומיים.
הודות לגידול ברווח הנקי ולעלייה ביחס הון רובד  1יחלק הבנק לבעלי המניות דיבידנד של
 39.8מיליון  15% - ₪מהרווח הנקי ברבעון הרביעי .בכך ,יסתכם הדיבידנד שחולק בשנת
 2016ב 186.2-מיליון  .₪על-פי אישור בנק ישראל יוכל הבנק ,החל מהרבעון הראשון של
שנת  ,2017להגדיל עד ל 30%-את שיעור הדיבידנד מהרווח הנקי" ,אמר מנכ"ל הבנק,
אלדד פרשר.

מזרחי טפחות בע"מ
נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים
ליום  31בדצמבר  - 2016במיליוני שקלים חדשים
סעיפי מאזן עיקריים

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

 31בדצמבר
2016

2015

שיעור שינוי
ב%-

171,341

159,204

7.6

178,252

162,380

9.8

12,714

11,847

7.3

230,455

209,158

10.2

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

שנת
2016

2015

שיעור שינוי
ב%-

4,073

3,892

4.7

1,567

1,500

4.5

5,640

5,392

4.6

200

211

)(5.2

3,299

3,226

2.3

1,266

1,134

11.6

 31בדצמבר
2016

2015

10.2
104.0
10.10
13.80
5.27
117
58.5

10.0
102.0
9.50
13.29
5.32
91
59.8

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

0.83

0.87

0.98

1.14

נתונים נוספים
מחיר מניה )בשקלים חדשים( ליום  31בדצמבר
דיבידנד למניה )באגורות(

56.35
80

46.50
37

יחסים פיננסיים עיקריים )באחוזים(

מדדי ביצוע עיקריים
תשואת הרווח הנקי
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

