י"ט באדר ,תשע"ה
 10במרץ2015 ,

הרווח הנקי בשנת  1,083 :2014מיליון ₪
לעומת  1,078מיליון  ₪בשנת 2013
ההון העצמי 10,987 :מיליון ₪
לעומת  9,852מיליון  ₪בתקופה המקבילה אשתקד

גידול של 11.5%
התשואה להון בשנת 10.4% :2014

על רקע הגידול בהון העצמי כאמור
לעומת תשואה להון של  11.5%ב2013-

הכנסות מימון מפעילות שוטפת 3,309 :מיליון ₪
לעומת  3,129מיליון  ₪בשנת 2013

עליה של 5.8%
הכנסות המימון ברבעון הרביעי 889 :מיליון ₪
לעומת  807מיליון  ₪ברבעון המקביל אשתקד

גידול של 10.2%
יחס הון רובד ( 1במונחי באזל  )3בסוף 9.12% :2014
לעומת  9.01%בסוף שנת 2013

הגדלה נוספת בחלקה היחסי של קבוצת מזרחי-טפחות
מזרחי-טפחות רשם בשנת  2014צמיחה בכל סעיפי המאזן :סך כל המאזן הסתכם בכ198.6-
מיליארד  - ₪זינוק של  10.6%בהשוואה ל ;2013-האשראי לציבור הגיע לכ 147.6-מיליארד ₪
 גידול של  6.5%ופיקדונות הציבור הסתכמו בכ 152.4-מיליארד  - ₪עליה של  7.9%לעומתהתקופה המקבילה.
כתוצאה מכך ,חלה עלייה נוספת בחלקה של קבוצת מזרחי-טפחות בתוך חמש הקבוצות
הבנקאיות הגדולות .על-פי נתוני הרבעון השלישי של  ,2014גדל חלקה של קבוצת הבנק
בפיקדונות הציבור לכ ,16%-ובאשראי לציבור הגיעה קבוצת מזרחי-טפחות לכ17.5%-
מהפעילות בתחום.
כמו בשנים קודמות ,גם השנה שמר הבנק על יחסי יעילות ()COST-INCOME RATIO
איכותיים .אלה הגיעו ב 2014-לשיעור של .60.8%

העלאת דירוג הבנק ל"טריפל  "Aוהצלחה גדולה להנפקות האג"ח
בחודש דצמבר  2014הודיעה חברת מעלות  ,S&Pכי היא מעלה את דירוג המנפיק של מזרחי-
טפחות לרמה של  AAAעם אופק דירוג יציב ,מדירוג של  AA+שהיה בתוקף משנת .2003
החלטה זו ,המצביעה על אמון רב בבנק ,במדיניותו העסקית ובתוכנית האסטרטגית שלו
משתקפת גם מההיענות הגבוהה ,שלה זכו הנפקות האג"ח שהבנק ביצע השנה.
בסך הכול גייס מזרחי-טפחות בשנת  ,2014בשלוש הנפקות ,סכום כולל של כ 5.8-מיליארד ,₪
תוך ניצול סביבת הריבית הנמוכה ורמת ביקושים גבוהה במיוחד.

המשך צמיחה באשראי הקמעונאי
על רקע המשך ההתמתנות בפעילות המשק והירידה בביקוש לאשראי עסקי ,הרחיב הבנק את
מעורבותו בתחום ההלוואות הסינדיקטיביות ופעל לחיזוק נוסף של זרוע הבנקאות הקמעונאית,
המתאפיינת בפיזור נרחב ובסיכון קטן יחסית.
האשראי הקמעונאי בבנק ,הכולל בתוכו אשראי למשקי בית ,לעסקים קטנים ומשכנתאות צמח
בסך הכול ב( 9.1%-עליה של  17.6% ,7.6%ו 8.7%-בהתאמה) בהשוואה לשנת ,2013
והסתכם בכ 121-מיליארד .₪

אלדד פרשר :התוצאות הכספיות לשנת  2014משקפות את המשך תנופת
הצמיחה של הבנק תוך גידול בהכנסות ,ברווח הנקי ובנתחי השוק שלו
"ההצלחה של מזרחי-טפחות להמשיך לצמוח ולגדול בנתחי שוק ,על רקע תנאי מאקרו
מורכבים ומאתגרים והכבדה רגולטורית ,מעידה על עוצמתו של הבנק ואיכותם של עובדיו
ומנהליו .הכנסות שיא ,מפעילות מימון ומעמלות של כ 5-מיליארד  ,₪ורווח שנתי נקי של כ-
 1.08מיליארד  ₪מהווים הישג חשוב וראוי לציון ,ויכולים לשמש אינדיקציה כיצד ייראו
התוצאות בסביבה כלכלית נורמטיבית למשק הישראלי ,עם צמיחה מוגברת ,אינפלציה
חיובית וריבית הנגזרת מסביבה זו.
ההתרחבות בעסקי הבנק באה לביטוי בכל סעיפי המאזן ובמגוון תחומי הפעילות .כך ,בין
השאר ,צמח תיק האשראי של הבנק בשנת  2014ב 6.5%-לכ 147.6-מיליארד  ,₪כאשר
בולט במיוחד זינוק של  17.6%באשראי בתחום העסקים הקטנים .פיקדונות הציבור הסתכמו
ב 2014-בכ 152.4-מיליארד  ₪לעומת כ 141.2-מיליארד  ₪בשנה הקודמת -עליה של כ-
.8.0%
הבנק הציג הש נה תוכנית אסטרטגית מעודכנת ואתגרית ,שבה עודכנו כלפי מעלה יעד
האשראי לציבור ל 19%-ויעד פיקדונות הציבור ל .17.5%-זאת ,לאור הצלחתו להקדים את
השגת היעדים שנקבעו במקור לסוף שנת .2017
הגידול בתיק האשראי תרם לעליה בהכנסות המימון מפעילות שוטפת ב 5.8%-לכ3.3-
מיליארד  ,₪וזאת למרות המשך הירידה בריבית בנק ישראל מרמה של  1.0%בסוף 2013
עד לרמה של  0.25%בחודש ספטמבר  ,2014ומדד מחירים לצרכן שלילי של  0.2%לעומת
אינפלציה חיובית של  1.8%ב.2013-
לצד הגידול המתמשך בהכנסות ממשיך מזרחי-טפחות להפגין שליטה קפדנית בסעיפי
ההוצאה .כך ,בין השאר ,הסתכמו ההוצאות התפעוליות והאחרות בשנת  2014בכ3-
מיליארד  ,₪גידול מתון של  2.5%בלבד ,בהשוואה ל.2013-
על רקע התחרות החריפה בשוק המשכנתאות ,צעדי הרגולציה וחוסר הוודאות באשר
לתוכניות הממשלה בתחום הנדל"ן למגורים המשיך מזרחי-טפחות לשמור ,גם בשנת ,2014
על מעמדו כבנק הגדול והמוביל בישראל בתחום ההלוואות לדיור (למטרת מגורים כולל
הלוואות באחריות המדינה) ,עם נתח שוק של כ .34%-זאת ,תוך הקפדה על תהליך חיתום
איכותי ושמרני והפחתה עקבית במאפייני הסיכון של התיק" ,אומר מנכ"ל הבנק ,אלדד
פרשר.

מזרחי טפחות בע"מ
נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים
ליום  31בדצמבר  - 2014במיליוני שקלים חדשים
סעיפי מאזן עיקריים

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

 31בדצמבר
2014
147,569
152,379
10,987
198,564

2013
138,565
141,244
9,852
179,613

שיעור
שינוי ב%-
6.5
7.9
11.5
10.6

רווח ורווחיות

סך הכנסות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי
עמלות והכנסות אחרות

 31בדצמבר
2014
3,548
1,439

2013
3,478
1,485

שיעור
שינוי ב%-
2.0
()3.1

סך ההכנסות

4,987

4,963

0.5

הוצאות בגין הפסדי אשראי
הוצאות תפעוליות ואחרות

173
3,032

288
2,957

2.5

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק

1,083

1,078

תשואת הרווח הנקי על ההון

10.4%

11.5%

0.5

לרבעון הרביעי:
807

סך הכנסות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

889

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק

213

252

תשואת הרווח הנקי על ההון

8.1%

10.8%

יחסים פיננסיים (באחוזים)
 31בדצמבר
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):
לרבעון הרביעי
לשנה
:Cost Income Ratio
לרבעון הרביעי
לשנה
יחס הון לרכיבי סיכון  -רובד 1
יחס הון כולל לרכיבי סיכון

2014

2013

74
77
5.5

77
79
5.5

0.41
0.12

0.01
0.21

60.2
60.8
9.12
13.03

65.6
59.6
9.01
13.04

10.2
-

