כ"ה במרחשוון ,תשע"ה
 81בנובמבר1084 ,

הרווח הנקי ברבעון השלישי 034 :מיליון ₪
לעומת  108מיליון  ₪ברבעון המקביל אשתקד

התשואה על ההון העצמי ברבעון השלישי0.23% :
הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים 803 :מיליון ₪
לעומת  112מיליון  ₪בתקופה המקבילה אשתקד
גידול של 320%
הכנסות מימון מפעילות שוטפת ברבעון השלישי 800 :מיליון ₪
לעומת  811מיליון  ₪ברבעון המקביל אשתקד
עליה של כ320%-
ההון העצמי :כ 0328-מיליארד ₪
גידול של כ 0.26%-בהשוואה ל 03-בספטמבר .300
יחס הון רובד  0לרכיבי סיכון (במונחי באזל 1230% :)0
סך כל המאזן :כ 01320-מיליארד ₪
לעומת כ 00020-מיליארד  ₪בתקופה המקבילה אשתקד
עליה של 0.26%

המשך הצמיחה באשראי לציבור
בסוף הרבעון השלישי של  1084הגיע האשראי לציבור בבנק לכ 842.8-מיליארד  ,₪עליה
של  8.1%בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
הצמיחה באשראי באה לידי ביטוי בכל מגזרי הפעילות ,הן הקמעונאית והן העסקית.
בבנקאות הקמעונאית ,המתאפיינת בפיזור נרחב ובסיכון קטן יחסית ,ושכוללת את משקי
הבית ,העסקים הקטנים והמשכנתאות ,נרשם גידול נאה של קרוב ל 0.0%-לעומת התקופה
המקבילה בשנה שעברה.
גם באשראי לעסקים נרשמה עליה של  1.4%ביחס ל 10-בספטמבר  – 1081נתון בולט ,על
רקע התנאים הלא-פשוטים המאפיינים את כלכלת ישראל בימים אלה והירידה המתמשכת
בביקוש לאשראי עסקי במערכת כולה.

תשואה להון של  0.%תוך עליה בבסיס ההון
המשך ההתרחבות בפעילות הבנק והצמיחה שנרשמה במגוון התחומים ,אפשרו למזרחי-
טפחות להציג ברבעון השלישי של השנה תשואה להון מרשימה של  .81.0%זאת ,על רקע
המשך הגידול בהון העצמי של הבנק ,שהסתכם ב 10-בספטמבר  1084בקרוב ל80.1-
מיליארד  – ₪גבוה ב 8.1-מיליארד  ₪מהתקופה המקבילה אשתקד ,ולמרות תנאי מאקרו
מאתגרים ובהם ירידה נוספת בריבית בנק ישראל לשפל של  ,0.15%בהשוואה לרמה של
 8.15%ששררה ברבעון השלישי של .1081
הגדלת בסיס ההון נעשתה בד בבד עם שמירה על יחס הון עצמי רובד  8של קצת מעל 0.0%
– היעד שנקבע על ידי בנק ישראל ,לסוף שנת .1084

הרחבה וגיוון של מקורות הבנק
האמון הרב ממנו נהנה מזרחי-טפחות בשוק ההון מאפשר לו גישה נוחה וזמינה למקורות
כספיים ארוכי טווח ,למימון מגוון השימושים והצרכים המימוניים של הבנק.
בחודש ספטמבר האחרון ביצע הבנק את אחת ההנפקות הגדולות ביותר שהיו אי פעם
בבורסה בתל-אביב ,שבמהלכה גייס סכום של קרוב ל 1.0-מיליארד  ,₪באמצעות חברת
מזרחי-טפחות הנפקות – חברה-בת של הבנק.
מתחילת שנת  1084גייס מזרחי-טפחות ,בשלוש הנפקות אג"ח ,סכום של כ 5.1-מיליארד ₪
בריביות אטרקטיביות ,תוך ניצול תנאי השוק ורמת ביקושים גבוהה במיוחד.

אלדד פרשר :אנו מצליחים להמשיך ולהרחיב את פעילות הבנק תוך
שיפור נוסף בתוצאות העסקיות למרות סביבת המאקרו המאתגרת
"שיפור נוסף ברווחי מזרחי-טפחות לשיא רבעוני של  104מיליון  ,₪ותשואה להון של
 ,81.0%תוך גידול נוסף בבסיס ההון ובכל תחומי הפעילות של הבנק ,מהווים הישג
מרשים ,וזאת במיוחד על רקע ההכבדה הרגולטורית ושחיקת המרווחים בשל מדיניות
מוניטארית מרחיבה במיוחד.
מתוצאות הרבעון השלישי עולה תמונה מובהקת של המשך ההתרחבות בעסקי הבנק,
כשהדבר בא לביטוי בראש ובראשונה בשיא הכנסות רבעוני של כ 8.1-מיליארד ,₪
ובצמיחה משמעותית באשראי לציבור ,הן הקמעונאי והן העסקי ,בשיעור של 8.1%
כשבפיקדונות הציבור נרשם זינוק של .80.0%
הכנסות המימון מפעילות שוטפת הסתכמו ברבעון השלישי של  1084ב 111-מיליון ,₪
לעומת  811מיליון  ₪ברבעון המקביל אשתקד ,עליה של  .5.8%בתשעת החודשים
הראשונים של השנה הגיעו הכנסות אלו ליותר מ 1.4-מיליארד  – ₪גידול של ,5.0%
בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה.
לצד הגידול המתמשך בהכנסות ממשיך מזרחי-טפחות להפגין שליטה קפדנית בסעיפי
ההוצאה .ברבעון השלישי של השנה הסתכמו ההוצאות התפעוליות והאחרות ב801-
מיליון  ,₪לעומת  855מיליון  ₪ברבעון המקביל אשתקד – גידול של  ,4.0%כאשר
במצטבר ,מתחילת השנה ,עלו הוצאות אלו ב 4.0%-בלבד ,בהשוואה לתקופה המקבילה
בשנת .1081
נאמן לאסטרטגיית הצמיחה שלו ,השיק מזרחי-טפחות בימים אלה מהלך פורץ דרך,
המהווה קפיצת מדרגה בשירות המקצועי ,האנושי והחם ,שהבנק מעניק ללקוחותיו.
היוזמה החדשנית ומחוללת התחרות ,תסייע לבנק להמשיך ולחדד את הבדלי ההשקפות
אל מול המתחרים ולהציע ללקוחות אלטרנטיבה ייחודית ,איכותית ואטרקטיבית.
המהלך החדש ,שנולד מתוך התרבות הארגונית של הבנק והתפתח לתוכנית פעולה
מובנית ,על ידי מאות מנהלים ועובדים ,יהווה חלק אינטגרלי מתוכניות העבודה שלנו
בשלוש השנים הבאות ,ישפר את שביעות הרצון של העובדים כמו-גם של הלקוחות
הקיימים ,ואף יסייע בגיוס לקוחות חדשים רבים למזרחי-טפחות" ,אומר מנכ"ל הבנק,
אלדד פרשר.

בנק מזרחי טפחות בע"מ
נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים
ליום  03בספטמבר  - .304במיליוני שקלים חדשים
סעיפי מאזן עיקריים
 10בספטמבר
1084

1081

שיעור שינוי
ב%-

אשראי לציבור ,נטו

842,200

812,848

8.1

פיקדונות הציבור

850,241

815,121

80.0

הון עצמי (המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי)

80,880

0,584

81.2

סך כל המאזן

805,848

881,111

81.2

רווח ורווחיות
רבעון שלישי
1084

1081

שיעור שינוי
ב%-

סך הכנסות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

044

085

1.1

עמלות והכנסות אחרות

154

124

()1.8

סך הכנסות

0,.18

0,.01

023

הוצאות בגין הפסדי אשראי

5

21

-

הוצאות תפעוליות ואחרות

801

855

4.0

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

034

030

8.0

תשואת הרווח הנקי על ההון

0.23%

0020%

יחסים פיננסיים

אשראי לציבור לסך המאזן

 10בספטמבר
1084

1081

85%

80%

פיקדונות הציבור לסך המאזן

88%

81%

פיקדונות הציבור לאשראי לציבור ,נטו

801.8%

00.4%

הון עצמי לסך המאזן

5.5%

5.5%

הוצאות להפסדי אשראי מהאשראי לציבור נטו (במונחים שנתיים)
לרבעון השלישי

0.08%

0.10%

לתשעה חודשים ראשונים

0.01%

0.11%

Cost Income Ratio
לרבעון השלישי

28.0%

50.0%

28.0%

58.8%

יחס הון לרכיבי סיכון  -רובד 1

0.08%

1.14%

יחס הון כולל לרכיבי סיכון

81.04%

81.02%

לתשעה חודשים ראשונים

