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הרווח הנקי ברבעון הראשון* 244 :מיליון ₪
לעומת  268מיליון  ₪ברבעון המקביל אשתקד
קיטון של 9.0%

התשואה על ההון העצמי9.2% :

סך כל המאזן לסוף הרבעון :כ 201-מיליארד ₪
גידול של  8.8%בהשוואה ל31.3.2014-

האשראי לציבור לסוף הרבעון :כ 150.7-מיליארד ₪
גידול של  6.8%בהשוואה ל31.3.2014-

פיקדונות הציבור לסוף הרבעון :כ 153-מיליארד ₪
גידול של  5.0%בהשוואה ל31.3.2014-

יחולק דיבידנד של  36.6מיליון ₪
* ירידה משמעותית במדד המחירים "הידוע" בשיעור של  ,1.6%שחלה ברבעון הראשון של ,2015
ורישום חשבונאי של שווי הוגן נגזרים ,הביאו להקטנת הרווח הנקי ברבעון ב 128-מיליון ₪

חזרה לחלוקת דיבידנד
בחודש דצמבר  2014אישר דירקטוריון מזרחי-טפחות מדיניות חלוקת דיבידנד מעודכנת
לשנים  2015ו 2016-לפיה ,החל מהרבעון הראשון של  2015יחלק הבנק דיבידנד בשיעור
של עד  15%מהרווח הנקי ,מדי רבעון .זאת ,בכפוף לעמידה בדרישות הרגולציה בנושא
הלימות ההון ,אשר אומצו על ידי דירקטוריון הבנק.
בהתאם לכך ,אישר הדירקטוריון חלוקת דיבידנד של  36.6מיליון  ₪בגין רווחי הבנק ברבעון
הראשון ,המהווים  15%מהרווח הנקי.
היום הקובע לעניין תשלום הדיבידנד הוא  1ביוני  2015ויום התשלום הוא  14ביוני .2015
יצוין ,כי הפעם האחרונה שבה חילק הבנק דיבידנד היתה בגין רווחי הרבעון השני של .2013

המשך הצמיחה באשראי העסקי והקמעונאי
מזרחי-טפחות מציג ברבעון הראשון של  2015גידול של  6.8%בהיקף האשראי לציבור,
בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד .האשראי הקמעונאי הסתכם בכ 123-מיליארד  ₪לעומת
כ 113-מיליארד  ₪ברבעון המקביל – עליה של כ 10-מיליארד  ,₪תוך גידול בשלושת
מרכיביו 8.6% :באשראי למשקי בית 8.2% ,בהלוואות לדיור ו 14.5%-בעסקים קטנים.
יצוין ,כי לאחר נסיגה באשראי המסחרי והעסקי שחלה בבנק בשנת  – 2014על רקע
הפעילות הממותנת של המשק והירידה בביקושים לאשראי במגזר העסקי והתאגידי ,חזר
מזרחי -טפחות ברבעון הראשון של השנה להציג צמיחה גם באשראי המסחרי ( )4.2%וגם
באשראי העסקי ( )5.1%בהשוואה ל .31.12.2014-מדובר בצמיחה גבוהה אף יותר מזו
שאפיינה את האשראי הקמעונאי בבנק ,בשלושת החודשים הראשונים של .2015

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 ינואר האחרון ביצע מזרחי-טפחות הנפקה של אגרות חוב בסדרה אחת ,באמצעות
חברת מזרחי-טפחות הנפקות – חברה-בת של הבנק.
בהנפקה גויס סכום של כ 3.1-מיליארד  ₪בריביות אטרקטיביות ,תוך ניצול תנאי השוק ורמת
הביקושים הגבוהה ,שהגיעו משורה ארוכה של גורמים.

2

אלדד פרשר :תוצאות הרבעון מצביעות על המשך הצמיחה בפעילות
הבנק למרות ירידה חריגה במדד וסביבת ריבית נמוכה במיוחד
"הדוחות הכספיים של מזרחי-טפחות לרבעון הראשון מצביעים על המשך הצמיחה
בפעילות הבנק ,תוך גידול בהון העצמי – שלראשונה חצה את קו ה 11-מיליארד ,₪
בהיקף המאזן – שטיפס אל מעבר ל 200-מיליארד  ,₪וכן בנתחי השוק באשראי
ובפיקדונות.
ירידה חריגה במדד המחירים לצרכן של  1.6%שחלה ברבעון הראשון – אירוע שלא ראינו
במשק הישראלי מזה כ 9-שנים ,ורישום חשבונאי של שווי הוגן נגזרים ,הקטינו את הרווח
הנקי המדווח ב 128-מיליון  .₪זאת ,על רקע המשך הירידה בריבית בנק ישראל לרמה
של  0.1%במהלך הרבעון הראשון.
ההתרחבות בפעילות הבנק באה לביטוי גם בתחומי האשראי והפיקדונות .סך כל
האשראי לציבור בבנק גדל ב 6.8%-בהשוואה לרבעון המקביל ,כאשר עיקר הגידול נרשם
בבנקאות הקמעונאית שצמחה ב .8.7%-לצד עליה נאה באשראי למשקי בית ובתיק
המשכנתאות – נתון שמשקף את המשך הפעילות הערה בשוק הדיור ,בולט במיוחד זינוק
של  14.5%באשראי שהעמיד הבנק ברבעון הראשון לעסקים קטנים.
בעניין זה ראוי לציין את פעילותו האינטנסיבית של מזרחי-טפחות ,במסגרת הקרן
הייעודית שהקימה המדינה לעסקים קטנים ובינוניים .מאז זכה במכרז ,העמיד הבנק
מתוך הקרן אשראי של כ 1.4-מיליארד  ,₪לשורה ארוכה של עסקים קטנים .פעילות זו
צפויה להימשך גם ברבעונים הבאים.
עלי ה נרשמה גם בהיקף הפיקדונות שגייס הבנק מהציבור ברבעון הראשון .אלה הסתכמו
בכ 153-מיליארד  – ₪גידול של  5%בהשוואה לרבעון המקביל ,כאשר גם כאן בלטה
לחיוב הבנקאות הקמעונאית עם עליה של  ,10.4%ביחס לרבעון הראשון אשתקד.
הבנק סיים בהצלחה רבה טיפול במספר נושאי תשתית שתהיה להם השלכה על המשך
צמיחתו ויכולת שרידותו בשנים הבאות .כך ,בין השאר ,הושלם ברבעון הראשון פרויקט
העברת המחשב המרכזי של הבנק למתקן ממוגן וחדיש .מהלך זה מצטרף לחתימה על
הסכם ,המסדיר באופן סופי וכולל את יחסי העבודה עם עובדי חטיבת הטכנולוגיה – צעד
שיבטיח יציבות ותנופת פיתוח בתחום הטכנולוגי בבנק .בד בבד ,הוצאנו לפועל את השלב
הראשון בתוכנית הכניסה שלנ ו לחברה הערבית ,עם פתיחתם של שני סניפים חדשים
בכפר יאסיף ובאום אל פחם" ,אומר מנכ"ל הבנק ,אלדד פרשר.
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בנק מזרחי טפחות בע"מ
נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים
ליום  31במרץ  - 2015במיליוני שקלים חדשים
סעיפי מאזן עיקריים
 31במרץ
אשראי לציבור ,נטו
פיקדונות הציבור
הון עצמי (המיוחס לבעלי מניות הבנק)
סך כל המאזן

שיעור שינוי

2015

2014

ב%-

150,694

141,061

6.8

153,002

145,701

5.0

11,126

10,038

10.8

201,096

184,812

8.8

רווח ורווחיות
 31במרץ
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

שיעור שינוי

2015

2014

ב%-

824

794

3.8

377

357

5.6

1,201

1,151

4.3

35

( )5

-

767

722

6.2

244

268

()9.0

9.2%

11.3%

יחסים פיננסיים (באחוזים)
 31במרץ
אשראי לציבור לסך המאזן
פיקדונות הציבור לסך המאזן
הון עצמי המיוחס לבעלי מניות הבנק ,לסך המאזן
הוצאות בגין הפסדי אשראי מתוך
האשראי לציבור ,נטו (במונחים שנתיים)
Income Ratio

)1(Cost

2015

2014

75

76

76

79

5.5

5.4

0.09

()0.01

63.9

62.7

יחס הון עצמי רובד  1לרכיבי סיכון

9.17

8.87

יחס הון כולל לרכיבי סיכון

12.72

12.97

( )1בניכוי השפעת מדד המחירים ורישום חשבונאי של שווי הוגן נגזרים כאמור לעיל ,מסתכם  Cost-Income Ratioב.54.5%-
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