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 ₪מיליון  203 :של השנה ברבעון השני הרווח הנקי
 ברבעון המקביל אשתקד₪ מיליון  142לעומת 

 3232%גידול של 
 

 

 3332%: ה על ההון העצמי ברבעון השניתשואה
 
 

 ₪מיליון  655הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה: 

 המקבילה אשתקדבמחצית ₪ מיליון  212לעומת 

 837%גידול של 
 
 

  3336%התשואה על ההון העצמי במחצית הראשונה: 
 
 

 ₪מיליון  733ברבעון השני: מפעילות שוטפת הכנסות מימון 

 ברבעון המקביל אשתקד₪ מיליון  281לעומת 
 630%-גידול של כ

 
 

 6.30%: (COST-INCOME RATIO)יחס היעילות 
 
 

 30%.: (2)במונחי באזל  סיכוןלרכיבי  3רובד עצמי יחס הון 
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 שיפור ברווחיות תוך עליה בבסיס ההון

 -₪ מיליארד  1004-הסתכם בכ 1014ההון העצמי של מזרחי טפחות בסוף הרבעון השני של 

 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד0 הרחבת בסיס ההון אפשרה לבנק 1102%גידול של 

, כדרישת בנק ישראל, חצי שנה לפני 000%של  1רובד עצמי להקדים ולהגיע ליחס הון 

המועד שנקבע לכך0 לאור זאת, ועל רקע תנאי מאקרו מאתגרים ובהם המשך הירידה בריבית 

, 1013בתום הרבעון השני של  1012%, בהשוואה לרמה של 0022%בנק ישראל לרמה של 

 הישג ראוי לציון0  ,1103% -מהווה התשואה שמציג הבנק ברבעון השני 

 

 

  המתאם הטוב ביותר בין תשואה לסיכוןק עם הבנ

הוא אחד המדדים המרכזיים שבאמצעותם בוחן  (RAROC)מדד התשואה המותאמת לסיכון 

שפרסם  1013בנק ישראל את ביצועי המערכת הבנקאית על פני השנים0 מן הסקירה לשנת 

טפחות מציג לאורך השנים האחרונות, ובאופן רצוף, את -הבנק המרכזי עולה, כי מזרחי

 0שבין שניהם מיטביההמתאם תשואה להון הגבוהה ביותר, את הסיכון הנמוך במערכת ואת ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 המשך צמיחה באשראי הקמעונאי

 14303-למעלה מעמד היקף האשראי לציבור בבנק על  1014בסוף הרבעון השני של 

 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד0 200%עליה של ₪, מיליארד 

רובו ככולו של הגידול מגיע מן הבנקאות הקמעונאית, המתאפיינת בפיזור נרחב ובסיכון קטן 

יחסית0 האשראי הקמעונאי בבנק, הכולל בתוכו אשראי למשקי בית, לעסקים קטנים 

ביחס בהתאמה(  1101%-ו 1101%, 203%ה של )עלי 1001%-בבסך הכול ומשכנתאות צמח 

 0₪ מיליארד  111-כ, והסתכם באשתקדלרבעון המקביל 
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ברבעון השני מהווה שיא רבעוני ₪ מיליון  203רווח של : דד פרשראל

 טפחות במגוון תחומי הפעילות-ומשקף את המשך הצמיחה של מזרחי

עבורנו שיא רבעוני ומשקף את מהווה  1014ברבעון השני של ₪ מיליון  301רווח נקי של "

, תוך גידול טפחות ממשיך להפגין צמיחה במגוון תחומי הפעילות שלו-העובדה שמזרחי

גם בפריסה הסניפית ובכוח האדם מוטה  במקביל,ו ,עקבי ומרשים במצבת הלקוחות

התשואה להון שהבנק מציג 0 , בניגוד למגמה המסתמנת במערכת הבנקאיתהשירות

על רקע הרחבת בסיס ההון והקדמת  ,לחיוב אף היא בולטת, 1103% -ברבעון השני 

כן לנוכח המשך ירידת הריבית ו 3במונחי באזל  000%של  1רובד עצמי חס הון ההגעה לי

  במשק והשלכות צעדי הרגולציה על פעילות הבנק בתחומים שונים0

כמו ההתרחבות בפעילות הבנק באה לביטוי בהכנסות המימון מפעילות שוטפת שהסת

בהשוואה לרבעון המקביל  200%גידול של  - ₪מיליון  811-בשל השנה ברבעון השני 

ברבעון כל סעיפי המאזן: סך כל המאזן שנרשמה בהחיובית התפתחות וכן ב 1013שנת ב

; אשתקד ביחס לרבעון המקביל 1003%גידול של  -₪ מיליארד  18801-עלה לכהשני 

בתקופה ₪ מיליארד  13108-לעומת כ ₪מיליארד  14303-האשראי לציבור הסתכם בכ

 14801-לסכום של כ 001%-; פיקדונות הציבור טיפסו ב200%עליה של  –המקבילה 

תוך שיפור נוסף  - 1013ברבעון השני של ₪ מיליארד  13202-בהשוואה לכ ₪מיליארד 

 1102%-זינק בבסוף הרבעון השני וההון העצמי של הבנק  ,ביחס מול האשראי לציבור

 0₪מיליארד  1004-והתייצב על למעלה מ

ההוצאות התפעוליות והאחרות לצד זה ממשיך הבנק לשמור על שליטה בהוצאות, כאשר 

בלבד0 הודות לכך חל שיפור  301%עלו בשיעור מתון של  1014במחצית הראשונה של 

 1014 רבעון השני שלשירד ב ,של הבנק (COST INCOME RATIO)ביחס היעילות 

 2000%0לשיעור של 

ות בחודשים האחרונים בשל הצעבענף הוודאות ששוררת -ואיחרף התחרות העזה 

טפחות לשמור על מעמדו -מזרחיממשיך , ומחיר מטרה אפסמע"מ דוגמת  הממשלה

עמדו ביצועי הבנק  1014במחצית הראשונה של שנת המוביל בשוק המשכנתאות0 

0 הצלחה זו, שהיא תוצאה של המקצועיות והמומחיות 31%-בתחום ההלוואות לדיור על כ

של בנקאי המשכנתאות שלנו והעוצמה המיתוגית של "טפחות" הנגזרת מהן, הושגה תוך 

ר עקבי ביחס , הקטנה מתמשכת בשיעור המימון ושיפושמירה על מדיניות חיתום שמרנית

, גם בתרחיש של עליית הריבית מרכיב הסיכון בתיקבחינה מוקפדת של כן ו ההחזר

 3פרשר דד, אלהבנקמנכ"ל במשק והרעה במצב הכלכלי", אומר 
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 מזרחי טפחות בע"מבנק 

 נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים

 במיליוני שקלים חדשים - 3032 ביוני 20ליום 

 
 סעיפי מאזן עיקריים

 שינוי שיעור ביוני 30 

 %-ב 1013 1014 

 200 131,823 143,323 , נטואשראי לציבור

 001 132,100 148,013 הציבור פיקדונות

 1102 0,341 10,418 )המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי( הון עצמי

 1003 120,103 188,128 סך כל המאזן

 
 רווח ורווחיות

 שינוי שיעור ביוני 30 

 %-ב 1013 1014 

 (103) 1,221 1,212 סך הכנסות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (203) 241 201 אחרותעמלות והכנסות 

 (233) 3,2.8 3,238 סך הכנסות 

  112 18 וצאות בגין הפסדי אשראיה

 301 1,413 1,424 הוצאות תפעוליות ואחרות

 208 636 655 המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי רווח נקי

  %.333  3336% תשואת הרווח הנקי על ההון

 
 יחסים פיננסיים

  ביוני 30 

 1014 1013  

  28% 21% אשראי לציבור לסך המאזן

  80% 20% קדונות הציבור לסך המאזןיפ

  10101% 10303% נטו  ,פיקדונות הציבור לאשראי לציבור

  202% 202% לסך המאזןהון עצמי 

נטו )במונחים  מתוך האשראי לציבור הפסדי אשראיהוצאות בגין 

  0022% 0001% שנתיים(

Cost  Income Ratio     

  2408% 2000% :שנילרבעון ה    

  2200% 1100% :למחצית הראשונה    

  8024% 0000%  1רובד  - יחס הון לרכיבי סיכון

  11080% 13002%  יחס הון כולל לרכיבי סיכון

 


