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 ₪ מיליארד  184.7-לסוף הרבעון: כסך כל המאזן 

 .11....1.-בהשוואה ל 11.6%גידול של 

 

 

 ₪ מיליארד  141-כלסוף הרבעון: האשראי לציבור 

 .11....1.-בהשוואה ל 8.1%גידול של 

 

 

 ₪ מיליארד  145.7לסוף הרבעון: פיקדונות הציבור 

 .11....1.-שוואה לבה 1%..1גידול של 

 

 

 ₪מיליון  64. :ברבעון הראשון הרווח הנקי

 ברבעון המקביל אשתקד₪ מיליון  81.לעומת 

  5.7%של  קיטון

 

 

 11.1%: ה על ההון העצמיתשואה

 

 

 8.87%*לרכיבי סיכון:  1יחס הון רובד 

 ₪ מיליארד  11.1-בהון לכ %..11-תוך גידול של כ

 
 
 (37.3%עמד יחס ההון על  1054בינואר  5-)ב 3זל כולל השפעת יישום הוראות בא* 
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 המשך הצמיחה בפעילות הקמעונאית
 

-על רקע הפעילות הממותנת של המשק והירידה בביקוש לאשראי עסקי, ממשיך מזרחי

טפחות להרחיב את תחום הבנקאות הקמעונאית, המתמקדת בפעילות מול משקי הבית 

 נרחב ובתחומי עשייה מגוונים7ומגזר העסקים הקטנים, המתאפיינים בפיזור 

מיליארד  55371-הגיע ברבעון הראשון של השנה לכ , כולל הלוואות לדיור,הקמעונאיהאשראי 

, שמגיע 5071%גידול של  -ברבעון המקביל אשתקד ₪ מיליארד  50174-בהשוואה ל₪ 

  מרכיבים" של הבנקאות הקמעונאית: משקי בית, משכנתאות ועסקים קטנים7"המשלושת 

גידול בהיקף הפעילות בבנקאות הקמעונאית בא לביטוי גם בתחום הפיקדונות: היקף ה

 -₪ מיליארד  15-הפיקדונות במגזר משקי הבית עמד בסוף הרבעון הראשון על למעלה מ

בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד7 במגזר העסקים הקטנים הגיע סך  4%-עליה של קרוב ל

לעומת הרבעון הראשון  5178%זינוק של  -₪ ליארד מי 873-לכברבעון הראשון הפיקדונות 

 10537של 

 

 שליטה הדוקה בכל סעיפי ההוצאה 
 

טפחות שליטה -לצד המשך הגידול בנתחי השוק שלו, באשראי ובפיקדונות, מפגין מזרחי

 שנקבע בתוכנית האסטרטגית של הבנק7תוואי הדוקה בתחום ההוצאות, מתחת ל

 .1.-ב 1054התפעוליות והאחרות ברבעון הראשון של כך, בין השאר, הסתכמו ההוצאות 

 בלבד7 574%עליה של  – 1053-ברבעון המקביל ב₪ מיליון  .5.לעומת ₪, מיליון 

₪ מיליון  441-בהשוואה ל₪ מיליון  411-הוצאות השכר ברבעון הראשון של השנה הגיעו ל

 7 171%גידול מתון של  –ברבעון המקביל אשתקד 

 

 קורות הבנקהרחבה וגיוון של מ
 

טפחות בשוק ההון מאפשר לו גישה נוחה וזמינה למקורות -האמון הרב ממנו נהנה מזרחי

 כספיים ארוכי טווח, למימון מגוון השימושים והצרכים המימוניים של הבנק7

בחודש ינואר האחרון ביצע הבנק הנפקה של אגרות חוב בשתי סדרות, באמצעות חברת 

  ת של הבנק7ב-חברה –טפחות הנפקות -מזרחי

בריביות אטרקטיביות, תוך ניצול תנאי השוק ורמת ₪ מיליארד  .57-בהנפקה גויס סכום של כ

 הביקושים הגבוהה שאפיינה את ההנפקות7
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צמיחה אלדד פרשר: תוצאות הרבעון הראשון מצביעות על המשך ה

 בפעילות הבנק ובנתחי השוק שלו תוך שליטה על סעיפי ההוצאה

מצביעים על המשך  1054טפחות לרבעון הראשון של -של מזרחיהדוחות הכספיים "

₪ מיליארד  50-שלראשונה חצה את קו ה –הצמיחה בפעילות הבנק, תוך גידול בהון 

 ובנתחי השוק באשראי ובפיקדונות7 

, בהשוואה לרבעון המקביל 3%-סך האשראי לציבור עלה ברבעון הראשון בלמעלה מ

באשראי  1%-כהקמעונאית: עליה של אשתקד, כאשר עיקר הגידול נרשם בבנקאות 

 5573%של  גידולעסקים קטנים7 זאת, לצד באשראי ל 871%וקפיצה של למשקי בית 

 ערה בשוק הנדל"ן למגורים7א תוצר ישיר של המשך הפעילות הובתיק המשכנתאות, שה

על רקע הירידה בביקושים לאשראי במגזר העסקי והתאגידי, פועל הבנק להרחיב 

הודות  בין היתרמשמעותית את היקפי פעילותו במגזר העסקים הקטנים והבינוניים, 

לזכייתו במכרז של הקרן הייעודית שהקימה המדינה לנושא זה7 במסגרת "המנה 

שראים, בערבות מדינה, לעסקים קטנים ובינוניים בהיקף כספי הראשונה" העמיד הבנק א

ולאחרונה החל להעמיד אשראים מתוך "מנה שניה" של ₪, מיליון  00.-של למעלה מ

 נוספים₪7 מיליון  00.

7 היקף הפיקדונות שגייס הבנק מהציבור ברבעון הראשוןלציון נרשמה גם ב-צמיחה ראויה

 השוואה לרבעון המקביל7ב 51%של ידול ג -₪ מיליארד  .5417-הסתכמו ב אלה

המשך הירידה , במידת מה, בשל הצטמצמה ת העסקית לרווח הנקיבפעילו גידולהתרומת 

רבעון סוף הב 57.1%לעומת  07.1%-לשהגיעה בסוף הרבעון  –ריבית בנק ישראל ב

  ברבעון הראשון אשתקד7 0% לעומת %.07של מצטבר מדד שלילי ו ,המקביל

הבנק שליטה קפדנית על כלל סעיפי ההוצאה, כאשר ההוצאות  הפגין בד בבד,

 בלבד7 574%בשיעור מתון של ברבעון הראשון התפעוליות והאחרות עלו 

של טפחות ממשיך לשמור על מעמדו המוביל בשוק המשכנתאות7 ברבעון הראשון -מזרחי

תוצאה הצלחה זו, שהיא  31%7-כבתחום ההלוואות לדיור על הבנק ביצועי  ועמדהשנה 

של המקצועיות והמומחיות של בנקאי המשכנתאות שלנו והעוצמה המיתוגית של 

"טפחות" הנגזרת מהן, הושגה תוך שמירה על מדיניות חיתום שמרנית ובחינה מוקפדת 

של כושר ההחזר של הלווים, גם בתרחיש של עליית הריבית במשק והרעה במצב 

 .פרשר דד, אלהבנקמנכ"ל הכלכלי", אומר 
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 מזרחי טפחות בע"מבנק 

 נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים

 במיליוני שקלים חדשים - 114. במרץ 1.ליום 

 
 סעיפי מאזן עיקריים

 שינוי שיעור במרץ 35 

 %-ב 1053 1054 

 375 530,143 141,061 , נטואשראי לציבור

 5170 .530,55 05.,541 הציבור פיקדונות

 5571 8,503 50,530 גיד הבנקאי()המיוחס לבעלי מניות התא הון עצמי

 5571 .511,11 14.,534 סך כל המאזן

 
 רווח ורווחיות

 שינוי שיעור במרץ 35 

 %-ב 1053 1054 

 (478) 331 84. סך הכנסות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (473) 3.3 .31 אחרותעמלות והכנסות 

 (4.7) 18.,1 1,151 סך הכנסות 

 - 34 (1) פסדי אשראיוצאות בגין הה

 574 .5. .1. הוצאות תפעוליות ואחרות

 (.17) 81. 64. המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי רווח נקי

  1%..1 11.1% תשואת הרווח הנקי על ההון

 
 יחסים פיננסיים

  במרץ 35 

 

1054 1053 

 

  8%. 1%. אשראי לציבור לסך המאזן

  8%. 8%. קדונות הציבור לסך המאזןיפ

  171% 171% לסך המאזןהון עצמי 

נטו )במונחים  מתוך האשראי לציבור הוצאות בגין הפסדי אשראי

  0750% (0705%) שנתיים(

Cost  Income Ratio  1371% 1874%  

  37.5% %.373  1רובד  - יחס הון לרכיבי סיכון

  53711% %.5178  יחס הון כולל לרכיבי סיכון

     
 

 

 
 

 


