י' באייר ,תשע"ו
 18במאי2016 ,

הרווח הנקי ברבעון הראשון 288 :מיליון ₪
לעומת  248מיליון  ₪ברבעון המקביל אשתקד

גידול של 16.1%
התשואה על ההון העצמי10.0% :

הכנסות מימון מפעילות שוטפת 922 :מיליון ₪
לעומת  846מיליון  ₪ברבעון המקביל ב2015-
גידול של 9.0%
סך כל המאזן לסוף הרבעון :כ 216.8-מיליארד ₪
גידול של  7.9%בהשוואה ל31.3.2015-
האשראי לציבור לסוף הרבעון :כ 162.1-מיליארד ₪
גידול של  7.6%בהשוואה ל31.3.2015-
פיקדונות הציבור לסוף הרבעון :כ 165.0-מיליארד ₪
גידול של  7.8%בהשוואה ל31.3.2015-

יחולק דיבידנד של  43.2מיליון ₪

המשך הצמיחה באשראי לפרטיים ולעסקים קטנים
סך כל האשראי לציבור הסתכם ברבעון הראשון של  2016בכ 162.1-מיליארד  ,₪גידול של
 7.6%בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד .כמו ברבעונים קודמים ,גם ברבעון הראשון של
השנה הציג הבנק צמיחה מרשימה באשראי המיועד לפרטיים ולעסקים קטנים ,המתאפיין
בפיזור נרחב ובסיכון קטן יחסית .הגידול בא לביטוי בשני המרכיבים של האשראי למשקי
בית :האשראי שלא למטרות דיור צמח ב 9.2%-לעומת הרבעון המקביל אשתקד בעוד
שהאשראי לדיור עלה בשיעור של  - 10.8%עדות להמשך הפעילות המוגברת בשוק הנדל"ן.
האשראי לעסקים קטנים וזעירים טיפס ב 6.2%-בהשוואה לרבעון הראשון של .2015

שמירה קפדנית על ההוצאות
לצד הצמיחה בכל סעיפי המאזן ,ממשיך מזרחי-טפחות לשלוט באופן קפדני על הוצאות
הבנק .כך ,בין השאר ,הסתכמו ברבעון הראשון ההוצאות התפעוליות והאחרות ב 779-מיליון
 ,₪לעומת  761מיליון  ₪ברבעון הראשון של  ,2015גידול קל בשיעור של .2.4%
המשכורות וההוצאות הנלוות הגיעו ברבעון הראשון של השנה ל 477-מיליון  ,₪בהשוואה ל-
 466מיליון  ₪ברבעון המקביל אשתקד ,עליה של  2.4%בלבד.
הודות לכך ,מצליח הבנק להמשיך ולהציג יחסי יעילות נמוכים ואיכותיים .אלה עמדו ברבעון
הראשון על .60.8%

הרחבה וגיוון של מקורות הבנק
החוסן הפיננסי של מזרחי-טפחות ,שבא לביטוי ,בין השאר ,בדירוג אשראי של  ,AAAוהאמון
הרב ממנו נהנה הבנק בשוק ההון ,מאפשרים לו גישה נוחה וזמינה למקורות כספיים ארוכי
טווח ,למימון מגוון השימושים והצרכים של הבנק.
בחודש מרץ האחרון ביצע הבנק הנפקה של אגרות חוב )בשלוש סדרות( ,שבה גויס סכום של
כ 3.1-מיליארד  ₪בריביות אטרקטיביות ,תוך ניצול תנאי השוק ורמת הביקושים הגבוהה.
קודם לכן ,השלים מזרחי-טפחות גיוס של כ 600-מיליון  ,₪בהנפקה פרטית של כתבי
התחייבות נדחים מותנים ) ,(CoCoהמוכרים על ידי בנק ישראל כהון רובד  .2בחודש ינואר
 2016גייס הבנק  183מיליון  ,₪שהיתוספו ל 417-מיליון  ₪שגויסו במסגרת הנפקה זו
בדצמבר  .2015סכום זה צפוי לענות על צורכי ההון הפיקוחי של הבנק לפחות עד לסוף שנת
.2017
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אלדד פרשר :תוצאות הרבעון הראשון מצביעות על אפקטיביות
התוכנית האסטרטגית של הבנק המתמקדת בצמיחה ובהרחבת
הפעילות תוך שליטה קפדנית בהוצאות וניהול יעיל של הון הבנק
"הדוחות הכספיים של מזרחי-טפחות לרבעון הראשון של  2016מצביעים על המשך
ההתרחבות בפעילות הבנק ,תוך צמיחה בכל הפרמטרים המרכזיים :ברווח הנקי,
בהכנסות מפעילות שוטפת ,בהיקפי האשראי והפיקדונות ,בהון העצמי ובהיקף המאזן.
רווח נקי של  288מיליון  ₪ותשואה להון של  10אחוז ,במקביל לגידול נוסף של 9.7%
בהון העצמי לרמה של כ 12.1-מיליארד  ,₪בהחלט ראויים לציון.
התוצאות הכספיות בולטות לחיוב על רקע הסביבה העסקית שבה הבנק פועל,
המתאפיינת מזה זמן באינפלציה שלילית ,ריבית בנק ישראל הקרובה לאפס והמשך
ההכבדה הרגולטורית והחקיקתית.
הצמיחה בהכנסות ,הן ההכנסות מפעילות שוטפת והן העמלות וההכנסות האחרות
הושגה ,תוך שמירה קפדנית על הוצאות הבנק .כך ,גם ההוצאות התפעוליות והאחרות
וגם הוצאות השכר ,עלו ברבעון בשיעור מתון של  2.4%בלבד .כתוצאה מכך ,הציג הבנק
ברבעון הראשון יחסי יעילות טובים של .60.8%
במקביל ,המשיך הבנק להרחיב את פעילותו בתחומי האשראי והפיקדונות .האשראי
לציבור הסתכם בסוף הרבעון בלמעלה מ 162-מיליארד  - ₪גידול של  7.6%ביחס
לרבעון המקביל ופיקדונות הציבור הגיעו לכ 165-מיליארד  - ₪עליה של  .7.8%זאת ,תוך
טיוב תמהיל הפיקדונות באמצעות הגדלה נוספת בהיקף הפיקדונות הקמעונאיים )משקי
בית ואנשים פרטיים( והקטנה במקביל של הפיקדונות המתקבלים מגופים מוסדיים.
נתונים אלה מעידים על אפקטיביות התוכנית האסטרטגית של הבנק המתמקדת בצמיחה
והרחבת הפעילות ,תוך לקיחת נתחי שוק הולכים וגדלים במרבית התחומים ,ומחזקים את
עובדת היותו של מזרחי-טפחות גורם תחרותי מרכזי ,המציע הצעות ערך בנקאיות
מבודלות ומובחנות.
יחס הון רובד  1הגיע בסוף הרבעון ל ,9.65%-קרוב ליעד הרגולטורי שנקבע למזרחי-
טפחות לסוף  ,2016וזאת ,תוך המשך יישום מדיניות הדיבידנד שעליה החליט
הדירקטוריון .הבנק יחלק סכום של  43.2מיליון  15% - ₪מהרווח הנקי ברבעון הראשון
של השנה ,שיתוספו לסכום של  122מיליון  ₪שחולקו בגין רווחי הבנק בשנת ,"2015
אומר מנכ"ל הבנק ,אלדד פרשר.
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מזרחי טפחות בע"מ
נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים
ליום  31במרץ  - 2016במיליוני שקלים חדשים
סעיפי מאזן עיקריים

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

 31במרץ
2016
162,073
165,001
12,098
216,809

שיעור שינוי
ב%-
7.6
7.8
9.7
7.9

2015
150,694
153,002
11,033
200,972

רווח ורווחיות

סך ההכנסות
הוצאות בגין הפסדי אשראי
הוצאות תפעוליות ואחרות
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק
תשואת הרווח הנקי על ההון

רבעון ראשון
2016
1,281
3
779
288
10.0%

שיעור שינוי
ב%-
6.7

2015
1,201
35
761
248
8.4%

2.4
16.1

יחסים פיננסיים )באחוזים(
 31במרץ
2016
75
אשראי לציבור לסך המאזן
76
פיקדונות הציבור לסך המאזן
102
פיקדונות הציבור לאשראי לציבור ,נטו
5.6
הון עצמי לסך המאזן
הוצאות בגין הפסדי אשראי מהאשראי לציבור נטו )במונחים שנתיים( 0.01
Cost Income Ratio
60.8
9.65
יחס הון עצמי רובד  1לרכיבי סיכון
13.20
יחס הון כולל לרכיבי סיכון
97
יחס כיסוי הנזילות
5.23
יחס המינוף

2015
75
76
102
5.5
0.09
63.4
9.10
12.66
-
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