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הרווח הנקי ברבעון הראשון  241 :מיליון ₪
לעומת  172מיליון  ₪ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 40.1%
התשואה על ההון העצמי14.5% :
לעומת  10.8%בתקופה המקבילה אשתקד
ו 11.7%-בשנת  2010כולה
הרווח מפעילות מימון 752 :מיליון ₪
לעומת  630מיליון  ₪ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 19.4%
ההכנסות מעמלות תפעוליות 348 :מיליון ₪
לעומת  329מיליון  ₪ברבעון המקביל אשתקד
גידול של כ5.8%-
האשראי לציבור לסוף הרבעון 109,391 :מיליון ₪
גידול של  12.7%בהשוואה ל31.3.2010-
פיקדונות הציבור לסוף הרבעון 109,029 :מיליון ₪
גידול של  12.8%בהשוואה ל31.3.2010-
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון13.61% :
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גרף :התפתחות הרווח הנקי והתשואה להון

התפתחות הרווח הנקי
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המשך הרחבת הרשת הסניפית
מזרחי-טפחות פועל באופן מתמשך להרחיב את הרשת הסניפית שלו ,במגמה לשפר את
הזמינות ללקוחות קיימים וללקוחות פוטנציאליים.
זאת כמובן ,לצד המשך השדרוג של ערוצי הבנקאות הישירה ופיתוח פיתרונות חדשניים
ואלטרנטיביים ,דוגמת סניפי  LIVEהייחודיים ,שהוא מעמיד לרשות לקוחותיו ,על מנת שיוכלו
ליהנות ממגוון השירותים והמוצרים של הבנק ,גם שלא באמצעות הסניפים המסורתיים.
הגדלת הנוכחות הפיסית כוללת פתיחת סניפים חדשים ,הקמת נציגויות למשכנתאות בסניפים
מסחריים קיימים ובכלל זה בסניפי בנק יהב ,והפעלת פעילות מסחרית בסניפי משכנתאות.
מאז אפריל  2010ועד לתום הרבעון הראשון של  ,2011פתח הבנק  15סניפים ונקודות
מכירה בתחומי הפעילות השונים ,בשורה ארוכה של יישובים ובפריסה גיאוגרפית נרחבת.

גיוון והרחבה של מקורות הבנק
האמון הרב ממנו נהנה מזרחי-טפחות בשוק ההון מאפשר לו גישה נוחה וזמינה למקורות
כספיים ,למימון מגוון השימושים והצרכים המימוניים של הבנק.
בחודשים פברואר-אפריל  2011ביצע הבנק שתי הנפקות של אגרות חוב ,באמצעות חברת
טפחות הנפקות.
בסך הכול גויס בשני המהלכים סכום של כ 1.4-מיליארד  ₪בריביות אטרקטיביות ,תוך ניצול
תנאי השוק ורמת הביקושים הגבוהה שאפיינה את ההנפקות.
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אלי יונס :הגידול ברווחיות בכל מגזרי הפעילות והשליטה בהוצאות
מאפשרים לנו להציג תוצאות רבעוניות מצוינות על-פי תוכניות הבנק
"תוצאות הרבעון הראשון של השנה ,ובראשן רווח נקי של  241מיליון  - ₪גידול של
למעלה מ 40%-בהשוואה לרבעון המקביל ,ותשואה להון של  14.5%הן המשך ישיר
לתוצאות המצוינות של הבנק בשנה החולפת ,ומהוות הישג בולט לבנק ולעובדיו.
הגידול ברווחים בא לביטוי בכל מגזרי הפעילות ,דבר המצביע על הצלחתו של הבנק
לצמוח ולהתרחב בכל קשת התחומים ,תוך גיוון מקורות הרווח שלו באופן מאוזן ומושכל.
תמונה חיובית זו משתקפת בכל סעיפי ההכנסה .רווחי המימון ברבעון הראשון הסתכמו
ב 752-מיליון  ,₪גידול של  19.4%ביחס לרבעון המקביל אשתקד .בסך ההכנסות
המימוניות והתפעוליות נרשמה עלייה של  14.4%בהשוואה לתקופה המקבילה ב.2010-
במקביל ,ממשיך הבנק לשמור על שליטה בהוצאות .כך ,בין השאר ,ההוצאות התפעוליות
והאחרות ,בנטרול השפעת הרישום החשבונאי של אופציות לעובדים ושל התאמת
הפרשות בשכר גדלו ב 3.3%-בלבד ,שיעור נמוך מיעד ההוצאות שנקבע בתוכנית
האסטרטגית של הבנק.
מזרחי טפחות ממשיך להוביל את תחום ההלוואות לדיור ,תוך התבססות על גישה
שמרנית והגבלת הסיכון הספציפי בכל הלוואה באמצעות בחינה של מאפיינים שונים
ובהם :שיעור המימון ,שיעור ההחזר ביחס להכנסה הקבועה של הלווה ,ויכולת הלווה
לעמוד בהחזרים השוטפים גם בתרחישים של שינוי בריבית.
בשנתיים האחרונות ,בעקבות הצעדים שנקט הבנק לריסון הסיכון בתיק המשכנתאות ,ירד
בהדרגה שיעור ההלוואות שניתנו בשיעור מימון גבוה מסך תיק האשראי לדיור של הבנק,
עד ל 10.7%-באשראי שניתן ברבעון הראשון של שנת .2011
בתקופה זו ,שבה הונהגה במשק ריבית נמוכה ,פעל הבנק לצמצם את היקף האשראי
שניתן בריבית צמודת פריים :משיעור של  47%מתוך האשראי שניתן לפני שנה ועד
שנתיים ,עד לכ 34%-בלבד באשראי שניתן ברבעון הראשון השנה ,כשחלקו מגובה
בביטוח אשראי.
לאחר תקופה ממושכת שבה השקיע בנק יהב מאמצים ואמצעים ,כדי לבלום את האיומים
עליו מצד גורמים מתחרים ובה-בעת פעל להרחיב את רישיונו ולשדרג את התשתיות
ומגוון השירותים ללקוחות ,הציג בנק יהב ברבעון הראשון של השנה תוצאות כספיות
ראויות לציון ,עם תשואה להון של  9.2%לעומת כ 4.1%-בלבד ,בתקופה המקבילה
בשנת  ,"2010אומר מנכ"ל הבנק אלי יונס.
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סעיפי מאזן עיקריים

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

 31במרץ
2011

2010

שיעור שינוי
ב%-

109,391

97,029

12.7

109,029

96,648

12.8

6,967

6,718

3.7

136,154

120,072

13.4

רווח ורווחיות

רווח מפעילות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי
הכנסות תפעוליות ואחרות
סך הכנסות מימוניות ותפעוליות
הוצאות בגין הפסדי אשראי
הוצאות תפעוליות ואחרות
הוצאות תפעוליות ואחרות בנטרול השפעות חשבונאיות
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי
תשואת הרווח הנקי על ההון

 31במרץ
2011

2010

שיעור שינוי
ב%-

752

630

19.4

358

340

5.3

1,110

970

14.4

54

57

)(5.3

669

630

6.2

651

630

3.3

241

172

14.5%

10.8%

יחסים פיננסיים
 31במרץ
אשראי לציבור לסך המאזן
פיקדונות הציבור לסך המאזן
הון עצמי לסך המאזן
הוצאות בגין הפסדי אשראי מתוך האשראי לציבור נטו
) Cost Income Ratioללא בנק יהב(
יחס הון לרכיבי סיכון  -רובד 1
יחס הון כולל לרכיבי סיכון

2011

2010

80%

81%

80%

81%

5.12%

5.59%

0.20%

0.24%

57.1%

62.6%

7.70%

8.00%

13.61%

14.14%

40.1

