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ˀ ʯʥʩʬʩʮ 280 :ʯʥʹʠʸʤ ʯʥʲʡʸʡ ʩʷʰʤ ʧʥʥʸʤ
ʣʷʺʹʠ ʬʩʡʷʮʤ ʯʥʲʡʸʡ ˀ ʯʥʩʬʩʮ 251 ʺʮʥʲʬ
11.6% ʬʹ ʬʥʣʩʢ

8.71% :ʯʥʫʩʱ ʩʡʩʫʸʬ 1 ʣʡʥʸ ʯʥʤ ʱʧʩ
ʬʩʡʷʮʤ ʯʥʲʡʸʬ ʱʧʩʡ ʯʥʤʡ 15%-ʫ ʬʹ ʬʥʣʩʢ ʪʥʺ

13.1% :ʩʮʶʲʤ ʯʥʤʤ ʬʲ ʤʠʥʹʺʤ

ˀ ʯʥʩʬʩʮ 804 :ʺʴʨʥʹ ʺʥʬʩʲʴʮ ʯʥʮʩʮʤ ʺʥʱʰʫʤ
ʣʷʺʹʠ ʬʩʡʷʮʤ ʯʥʲʡʸʡ ˀ ʯʥʩʬʩʮ 732 ʺʮʥʲʬ
9.8% ʬʹ ʬʥʣʩʢ

ˀ ʯʥʩʬʩʮ 130,543 :ʯʥʲʡʸʤ ʳʥʱʬ ʸʥʡʩʶʬ ʩʠʸʹʠʤ
31.3.2012-ʬ ʤʠʥʥʹʤʡ 8.5% ʬʹ ʬʥʣʩʢ

ˀ ʯʥʩʬʩʮ 130,419 :ʯʥʲʡʸʤ ʳʥʱʬ ʸʥʡʩʶʤ ʺʥʰʥʣʷʩʴ
31.3.2012-ʬ ʤʠʥʥʹʤʡ 9.1% ʬʹ ʬʥʣʩʢ
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שליטה בהוצאות ושמירה על יחס יעילות איכותי
לצד המשך הצמיחה בהכנסות ,מצליח מזרחי-טפחות לשמור בקפדנות על שליטה מלאה בצד
ההוצאות .הדבר בא לביטוי בגידול מתון של  3.3%בסך ההוצאות התפעוליות והאחרות ברבעון
הראשון השנה ,לעומת הרבעון המקביל ב - 2012-מתחת ליעד המכסימום שנקבע בתוכנית
האסטרטגית של הבנק.
גם בהוצאות השכר נרשמה עליה קלה של  2.5%בלבד ,לעומת הרבעון המקביל אשתקד ,וזאת
למרות שהרבעון הראשון מדי שנה מתאפיין בהתאמות שכר הסכמיות .הגידול המשמעותי בהכנסות
מזה והשמירה ההדוקה על צד ההוצאות מזה ,מאפשרים לבנק להמשיך ולהציג יחס יעילות מרשים
של  ,59.4%ולשמור על מעמדו כבנק היעיל במערכת הבנקאות בישראל.

המשך הצמיחה בפעילות הקמעונאית
אל מול התמתנות הפעילות במשק ,ממשיך מזרחי-טפחות להרחיב את פעילותו הקמעונאית ,הן מול
משקי הבית והן מול מגזר העסקים הקטנים ,המתאפיינים בפיזור נרחב ובמגוון תחומי פעילות.
הצמיחה בפעילות הקמעונאית באה לביטוי גם בצד האשראי וגם בצד הפיקדונות.
האשראי למשקי בית )ללא הלוואות לדיור( הגיע ברבעון הראשון של השנה ל 18,161-מיליון - ₪
גידול של  7.1%בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד .האשראי למגזר העסקים הקטנים עמד בסוף
מרץ  2013על  7,371מיליון  - ₪עליה של  13.7%ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה.
היקף פיקדונות הציבור עמד בסוף הרבעון הראשון על  130,419מיליון  - ₪גידול של 9.1%
בהשוואה לרבעון המקביל .במגזר העסקים הקטנים הגיע סך הפיקדונות ל 8,396-מיליון  - ₪קפיצה
של  16.0%לעומת הרבעון הראשון של .2012

גיוון והרחבה 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 ינואר האחרון ביצע הבנק הנפקה של אגרות חוב בשתי סדרות ,באמצעות חברת טפחות
הנפקות – חברה-בת של הבנק.
בהנפקה גויס סכום של כ 1.5-מיליארד  ₪בריביות אטרקטיביות ,תוך ניצול תנאי השוק ורמת
הביקושים הגבוהה שאפיינה את ההנפקות.
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אלי יונס :תוצאות הרבעון הראשון מצביעות על המשך הצמיחה
במגוון תחומי הפעילות תוך שליטה הדוקה בכל סעיפי ההוצאות
"תוצאות הרבעון הראשון של השנה ,ובראשן רווח נקי של  280מיליון  ₪ותשואה להון של
 ,13.1%הן המשך ישיר לתוצאות המצוינות אליהן הגענו בשנת  ,2012ומצביעות על
המשך הצמיחה במגוון תחומי הפעילות ושליטה הדוקה בכל סעיפי ההוצאות.
הצלחתו של מזרחי-טפחות לשמור על רמת הרווחיות הגבוהה במערכת הבנקאית ראויה
לציון מיוחד שכן ,בה-בעת ,הגדיל הבנק את בסיס ההון שלו בכ 15%-ורשם עליה ביחס
הון רובד  1לרמה של  .8.71%מגמה זו תימשך גם ברבעונים הבאים והבנק צפוי להגיע
ליחס הון רובד  1של  ,9%עוד לפני המועד שנקבע על ידי בנק ישראל.
ההתרחבות בפעילות מתבטאת ,בין השאר ,בגידול של קרוב ל 10%-בהכנסות המימון
מפעילות שוטפת 804 :מיליון  ₪ברבעון הראשון של  2013לעומת  732מיליון  ₪ברבעון
המקביל אשתקד וכן מתמונת ההתפתחות בסעיפי המאזן העיקריים .כך למשל ,הגיע
האשראי לציבור בסוף הרבעון הראשון ל 130,543-מיליון  - ₪עליה מרשימה של 8.5%
בהשוואה לתקופה המקבילה .פיקדונות הציבור בסוף מרץ  2013הסתכמו ב130,419-
מיליון  - ₪זינוק של  9.1%לעומת הרבעון הראשון של .2012
המשך ההתמתנות בפעילות הכלכלית והשלכותיה על המשק בכלל ועל הסקטור העסקי
בפרט הביאו לקיטון בביקוש לאשראי לעסקים .כנגד מגמה זו ,המשיך הבנק גם ברבעון
הראשון של השנה להעמיק ,וביתר שאת ,את פעילותו מול משקי הבית ומגזר העסקים
הקטנים ,המתאפיינים בפיזור רב יותר ובסיכון נמוך יחסית .הרחבת הפעילות באה לביטוי
הן בהגדלת האשראי שהבנק מעמיד לשתי האוכלוסיות והן בצמיחה בהיקף הפיקדונות
שהן מפקידות בבנק.
מזרחי-טפחות ממשיך לשמור על מעמדו המוביל בשוק המשכנתאות ,חרף התגברות
התחרות ,ההכבדה הרגולטורית על הענף והתמורות שעוברות על שוק הנדל"ן .ברבעון
הראשון של השנה הבנק אף הגדיל את הפער מן המתחרים והגיע לנתח שוק ממוצע של
למעלה מ 37%-בתחום ההלוואות לדיור )למטרת מגורים כולל הלוואות באחריות
המדינה( .הצלחה זו הנובעת ,רובה ככולה ,מן המקצועיות והמומחיות של בנקאי
המשכנתאות שלנו ומן העוצמה המיתוגית של "טפחות" ,הושגה במקביל לשמירה על
מדיניות חיתום שמרנית ובחינה מוקפדת של כושר ההחזר של הלווים ,גם בתרחיש של
עליית הריבית במשק והרעה נוספת במצב הכלכלי" ,אומר מנכ"ל הבנק ,אלי יונס.
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ʮ"ʲʡ ʺʥʧʴʨ ʩʧʸʦʮ ʷʰʡ
ʭʩʩʴʱʫʤ ʺʥʧʥʣʤʮ ʭʩʩʸʷʩʲ ʭʩʰʥʺʰ
ʭʩʹʣʧ ʭʩʬʷʹ ʩʰʥʩʬʩʮʡ - 2013 ʵʸʮʡ 31 ʭʥʩʬ
ʭʩʩʸʷʩʲ ʯʦʠʮ ʩʴʩʲʱ
ʩʥʰʩʹ ʸʥʲʩʹ
%-ʡ

2012

ʵʸʮʡ 31
2013

8.5

120,369

130,543

9.1

119,501

130,419

14.8

7,933

9,108

10.2

150,244

165,557

ʥʨʰ ,ʸʥʡʩʶʬ ʩʠʸʹʠ
ʸʥʡʩʶʤ ʺʥʰʥʣʷʩʴ
(ʩʠʷʰʡʤ ʣʩʢʠʺʤ ʺʥʩʰʮ ʩʬʲʡʬ ʱʧʥʩʮʤ) ʩʮʶʲ ʯʥʤ
ʯʦʠʮʤ ʬʫ ʪʱ

ʺʥʩʧʥʥʸʥ ʧʥʥʸ
ʩʥʰʩʹ ʸʥʲʩʹ
%-ʡ

2012

ʵʸʮʡ 31
2013

6.2

786

835

2.2

365

373

5.0

1,151

1,208

(49.3)

67

34

3.3

694

717

11.6

251

280

13.6%

13.1%

ʩʠʸʹʠ ʩʣʱʴʤ ʯʩʢʡ ʺʥʠʶʥʤ ʩʰʴʬ ʯʥʮʩʮ ʺʥʱʰʫʤ ʪʱ
ʺʥʸʧʠ ʺʥʱʰʫʤʥ ʺʥʬʮʲ
ʺʥʱʰʫʤ ʪʱ
ʩʠʸʹʠ ʩʣʱʴʤ ʯʩʢʡ ʺʥʠʶʥʤ
ʺʥʸʧʠʥ ʺʥʩʬʥʲʴʺ ʺʥʠʶʥʤ
ʩʠʷʰʡʤ ʣʩʢʠʺʤ ʺʥʩʰʮ ʩʬʲʡʬ ʱʧʥʩʮʤ ʩʷʰ ʧʥʥʸ
ʯʥʤʤ ʬʲ ʩʷʰʤ ʧʥʥʸʤ ʺʠʥʹʺ

ʭʩʩʱʰʰʩʴ ʭʩʱʧʩ
ʵʸʮʡ 31
2012

2013

80%

79%

80%

79%

5.3%

5.5%

0.22%

0.10%

60.3%

59.4%

7.94%

8.71%

13.24%

13.25%

ʯʦʠʮʤ ʪʱʬ ʸʥʡʩʶʬ ʩʠʸʹʠ
ʯʦʠʮʤ ʪʱʬ ʸʥʡʩʶʤ ʺʥʰʥʣʷʩʴ
ʯʦʠʮʤ ʪʱʬ ʩʮʶʲ ʯʥʤ
ʭʩʧʰʥʮʡ) ʥʨʰ ʸʥʡʩʶʬ ʩʠʸʹʠʤ ʪʥʺʮ ʩʠʸʹʠ ʩʣʱʴʤ ʯʩʢʡ ʺʥʠʶʥʤ
(ʭʩʩʺʰʹ
Cost Income Ratio
1 ʣʡʥʸ - ʯʥʫʩʱ ʩʡʩʫʸʬ ʯʥʤ ʱʧʩ
ʯʥʫʩʱ ʩʡʩʫʸʬ ʬʬʥʫ ʯʥʤ ʱʧʩ

