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הרווח הנקי ברבעון השלישי 316 :מיליון ₪
לעומת  313מיליון  ₪ברבעון המקביל ב2014-
הכנסות מימון מפעילות שוטפת ברבעון השלישי 975 :מיליון ₪
לעומת  866מיליון  ₪ברבעון המקביל אשתקד
עליה של 12.6%
ההון העצמי :כ 11.6-מיליארד ₪
גידול של כ 9.6%-בהשוואה ל 30-בספטמבר 2014
התשואה על ההון העצמי ברבעון השלישי11.5% :
יחס היעילות )56.9% :(COST-INCOME RATIO
האשראי לציבור 158.0 :מיליארד ₪
גידול של  7.7%בהשוואה ל 30-בספטמבר 2014
פיקדונות הציבור :כ 158.1-מיליארד ₪
עליה של  5.0%בהשוואה ל 30-בספטמבר 2014

ההכנסות הרבעוניות הגבוהות אי-פעם
הכנסות הבנק מריבית ,שלא מריבית ,מעמלות ומהכנסות אחרות הסתכמו ברבעון השלישי
של השנה בכ 1.44-מיליארד  ,₪הסכום הגבוה ביותר שהציג מזרחי-טפחות אי-פעם ברבעון.
זאת ,בהשוואה לסך הכנסות של כ 1.3-מיליארד  ₪ברבעון המקביל של  ,2014עליה של כ-
.11.1%
בתשעת החודשים הראשונים של  2015עמדו הכנסות הבנק על קצת למעלה מ 4-מיליארד
 ,₪בהשוואה לסכום של כ 3.7-מיליארד  ₪בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ.9.1%-

צמיחה מתמשכת באשראי הקמעונאי
בסוף הרבעון השלישי של  2015הגיע האשראי הקמעונאי בבנק לכ 130.7-מיליארד ,₪
בהשוואה לכ 118.8-מיליארד  ₪בתקופה המקבילה אשתקד ,עליה של .10%
הצמיחה באשראי הקמעונאי ,המתאפיין בפיזור נרחב ובסיכון קטן יחסית ,באה לביטוי
בשלושת מרכיביו :משקי הבית ,המשכנתאות והעסקים הקטנים.
האשראי למשקי בית הסתכם בסוף הרבעון השלישי של  2015בכ 21.6-מיליארד  ,₪עליה
של  8.0%בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד; האשראי למשכנתאות הגיע בסוף הרבעון לכ-
 99.3מיליארד  ,₪גידול של  10.1%ואילו האשראי לעסקים קטנים – אחד ממנועי הצמיחה
המשמעותיים ביותר של הבנק ,זינק ברבעון השלישי של השנה ב 14.4%-לסכום של כ9.8-
מיליארד .₪

תשואה להון של  11.5%תוך עליה נוספת בבסיס ההון
המשך ההתרחבות בפעילות הבנק והצמיחה שנרשמה במגוון התחומים ,אפשרו למזרחי-
טפחות להציג ברבעון השלישי של השנה תשואה להון של  .11.5%זאת ,על רקע המשך
הגידול בהון העצמי של הבנק ,שהסתכם ב 30-בספטמבר  2015ביותר מ 11.6-מיליארד ₪
– גבוה בכ 1-מיליארד  ₪מהתקופה המקבילה אשתקד ,ולמרות תנאי מאקרו מאתגרים
ובהם ריבית בנק ישראל שנמצאת בשפל של  0.1%בהשוואה ל 0.25%-בתקופה המקבילה
אשתקד ,ומדד מחירים לצרכן )"ידוע"( שירד מתחילת  2015ב 0.2%-לעומת עליה של 0.1%
בתשעת החודשים הראשונים של .2014
הגדלת בסיס ההון נעשתה בד בבד עם שמירה על יחס הון עצמי רובד  1של .9.30%

אלדד פרשר :אנו מצליחים להמשיך ולצמוח בכל תחומי הפעילות
ולהציג הכנסות הולכות וגדלות תוך שמירה על יחסי יעילות טובים
"רווח נקי של  316מיליון  ₪ותשואה להון של  11.5%ברבעון השלישי של  ,2015תוך
גידול נוסף בבסיס ההון וצמיחה בכל תחומי הפעילות של הבנק ,מהווים הישג ראוי לציון,
וזאת במיוחד על רקע הסביבה הרגולטורית והמאקרו-כלכלית המאתגרת ,שבה פועלת
המערכת הבנקאית בישראל.
מתוצאות הרבעון השלישי עולה תמונה מובהקת של המשך ההתרחבות בעסקי הבנק,
כשהדבר בא לביטוי בראש ובראשונה בשיא הכנסות רבעוני של כ 1.44-מיליארד ,₪
ובזינוק של  5.7מיליארד  ₪בתיק האשראי לציבור ,בהשוואה לסוף הרבעון השני של
השנה ,נתון המשקף קצב צמיחה שנתי יוצא דופן של כ.16%-
הכנסות המימון מפעילות שוטפת הסתכמו ברבעון השלישי של  2015ב 975-מיליון ,₪
לעומת  866מיליון  ₪ברבעון המקביל אשתקד ,קפיצה של  .12.6%בתשעת החודשים
הראשונים של השנה הגיעו הכנסות אלו לקרוב ל 2.85-מיליארד  ,₪עליה מרשימה של
 ,11.3%בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה.
לצד הגידול המתמשך בהכנסות ממשיך מזרחי-טפחות להפגין שליטה קפדנית בהוצאות.
ברבעון השלישי של השנה הסתכמו ההוצאות התפעוליות והאחרות ב 821-מיליון ,₪
לעומת  790מיליון  ₪ברבעון המקביל אשתקד ,גידול מתון של .3.9%
המשכורות וההוצאות הנלוות ברבעון השלישי הגיעו ל 487-מיליון  ₪בהשוואה ל499-
מיליון  ₪ברבעון המקביל אשתקד ,קיטון של  ,2.4%כאשר במצטבר ,מתחילת השנה ,עלו
הוצאות אלו ב 2.4%-בלבד ,בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת .2014
השיפור המתמשך בצד ההכנסה לצד הריסון בצד ההוצאה מאפשרים לבנק להציג יחס
יעילות ) (COST-INCOME RATIOאיכותי של  ,56.9%ברבעון השלישי של השנה.
על רקע המשך הפעילות המוגברת בשוק הנדל"ן בכלל והמשכנתאות בפרט ,שומר
מזרחי-טפחות על מעמדו המוביל בענף ,עם נתח שוק של כ 35%-בתחום ההלוואות
לדיור .זאת ,תוך הקפדה על מדיניות חיתום שמרנית ושמירה על שיעור מימון ויחס החזר
נמוכים ובה-בעת בחינה עקבית ומדוקדקת של מרכיב הסיכון בתיק ,גם למקרה שבו
יתממש תרחיש של עלייה בריבית בנק ישראל והרעה במצב הכלכלי" ,אומר מנכ"ל הבנק,
אלדד פרשר.

בנק מזרחי טפחות בע"מ
נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים
ליום  30בספטמבר  - 2015במיליוני שקלים חדשים

סעיפי מאזן עיקריים
 30בספטמבר

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

2015
157,996
158,107
11,616
204,966

שיעור שינוי
2014
146,699
150,648
10,603
195,100

ב%-
7.7
5.0
9.6
5.1

רווח ורווחיות
רבעון שלישי

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

2015
1,084
358
1,442
61
821
316
11.5%

שיעור שינוי
2014
944
354
1,298
5
790
313
12.6%

תשעה חודשים

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק
תשואת הרווח הנקי על ההון

2015
894
10.8%

שיעור שינוי
2014
889
11.9%

יחסים פיננסיים )באחוזים(
 30בספטמבר

אשראי לציבור לסך המאזן
פיקדונות הציבור לסך המאזן
פיקדונות הציבור לאשראי לציבור ,נטו
הון עצמי לסך המאזן
הוצאות בגין הפסדי אשראי מהאשראי לציבור ,נטו )במונחים שנתיים(:
לרבעון השלישי
לתשעה חודשים
 Cost Income Ratioלרבעון השלישי
יחס הון עצמי רובד  1לרכיבי סיכון

יחס הון כולל לרכיבי סיכון
יחס כיסוי הנזילות
יחס המינוף

ב%-
14.8
1.1
11.1
3.9
1.0

2015
77
77
100
5.7

2014
75
77
103
5.4

0.15
0.11
56.9
9.30
12.76
84
5.32

0.01
0.02
60.9
8.95
12.89
-

ב%-
0.6

