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  ₪ מיליון 252 : ברבעון השני הרווח הנקי
  ברבעון המקביל אשתקד₪  מיליון 200לעומת 

  26.0%גידול של 
  
  
  15.2%: ה על ההון העצמי ברבעון השניתשואה

  תקופה המקבילה אשתקדב 12.4%לעומת 
  
  

  ₪ מיליון 490: הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה
  במחצית המקבילה אשתקד₪  מיליון 371לעומת 

  32.1%גידול של 
  
  

   14.6%: התשואה על ההון העצמי במחצית הראשונה
    בתקופה המקבילה אשתקד11.5%לעומת 

  
  

  ₪ מיליון 1,547 :מחצית הראשונההרווח מפעילות מימון ב
   אשתקדה המקבילמחציתב₪  מיליון 1,344לעומת 

  15.1%-גידול של כ
  
  

  13.61%: לרכיבי סיכוןל הכולהון היחס 
  7.71%:  לרכיבי סיכון1יחס הון רובד 
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בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו

  באמצעות פיקדונות והנפקותגיוס מקורות כספיים 
פיקדונות אמצעות ב, כספיים לטווחי הזמן השוניםיוס מקורות לפעול לג יךטפחות ממש-מזרחי

  .  בשוק ההוןהנפקותמהציבור ו

סכום  –בפיקדונות מהציבור ₪ יליארד  מ5.5-במחצית הראשונה של השנה גייס הבנק כ
  .10.5%-של כמרשים קצב גידול שנתי המבטא 

 בסדרות הנפקות של אגרות חובלוש ביצע הבנק שהשנה יולי  –בחודשים פברואר  ,במקביל
  . ₪ארד מילי2.5-למעלה מגייס סכום מצטבר של באמצעותן , שונות

  

    תשואה להון מותאמת סיכון
כון הוא אחד המדדים המרכזיים שבאמצעותם בוחן בנק ישראל מדד התשואה המותאמת לסי

 שפרסם לאחרונה 2010מן הסקירה לשנת . את ביצועי המערכת הבנקאית על פני השנים
את , ובאופן רצוף, טפחות מציג לאורך השנים האחרונות-מזרחי כי, הבנק המרכזי עולה

  .המתאם הטוב ביותר בין תשואה לסיכון

  

  

  

  

  

  

  
  

  ספרתית לבנק יהב-תשואה דו
לאחר תקופה ממושכת שבה השקיע מאמצים ניכרים על מנת לבלום את האיומים עליו מצד 

בעת פעל להרחיב את רישיונו ולשדרג את התשתיות ומגוון השירותים -גורמים מתחרים ובה
- ת הראשונה של השנה תשואה להון דוהציג בנק יהב במחצי, שהוא מעניק ללקוחותיו

  .בתקופה המקבילה אשתקד,  בלבד5.1%-של כ לעומת תשואה, 10.3%ספרתית של 

  .₪ מיליון 18.2-תרומת בנק יהב לרווח הנקי של הקבוצה הסתכמה במחצית הראשונה בכ
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בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו

של השנה מקרבת אותנו ברבעון השני  15.2%תשואה להון של : אלי יונס
   שלנותוכנית האסטרטגיתקבענו בתשואה להון שבאופן משמעותי ליעד ה

  

 26% גידול של -₪  מיליון 252רווח נקי של , תוצאות הרבעון השני של השנה ובראשן"
מצביעות על הצלחתו , על בסיס עסקי הליבה הבנקאיים, ביחס לרבעון המקביל אשתקד

רווחיות בתוך הגדלה רצופה ועקבית , הרחיב את פעילותוללהמשיך ושל מזרחי טפחות 
  .רבעוןדי שלו מ

מהווה , 2011 של  במחצית הראשונה14.6%-ו ברבעון השני 15.2%תשואה להון של 
 אותנו באופן משמעותי ליעד התשואה להון עליית מדרגה נוספת בהישגי הבנק ומקרבת

  .2013 בסוף שנת 15% –שקבענו בתוכנית האסטרטגית שלנו 

 באשראי לציבור במחצית 5%ל של בגידו, בין השאר, הרחבת הפעילות מתבטאת
גידול וזאת לצד ,  על בסיס שנתי10% קצב צמיחה מרשים של –הראשונה של השנה 

הרווח המימוני גדל בששת ,  כך. בסעיפי ההכנסה מול עלייה מתונה בסעיפי ההוצאהנכבד
בנטרול , ת התפעוליות והאחרותבשעה שההוצאו, 15%- בלמעלה מהחודשים הראשונים 

עלו , השפעת הרישום החשבונאי של אופציות לעובדים ושל התאמת הפרשות בשכר
  . בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד,  בלבד4.2%בשיעור של 

, חרף התחרות העזה ,להוביל את שוק המשכנתאות בישראלממשיך טפחות -מזרחי
הלוואות (יש מההלוואות לדיור  ביצע הבנק כשל2011כאשר במחצית הראשונה של 

ההולם את רמת , תוך שמירה על מרווח פיננסי גבוה יחסית, )לצורך רכישת נכס למגורים
פעילות הבנק בתחום מתבססת . ן למגורים"הסיכון המאפיינת בימים אלה את ענף הנדל

באמצעות התאמה קפדנית , על גישה שמרנית שנועדה להגביל את הסיכון בכל הלוואה
למאפייניו האישיים של הלווה ויכולת , ומרכיביה מבנה ההלוואה ,עור המימוןשל שי

  . הפירעון שלו

להוות חלק הארי ך  ממשי,למשקי ביתצרכני אשראי משכנתאות ו: הקמעונאיהאשראי 
נתון ששב ומצביע על פרופיל הסיכון הנמוך של , 69%- כ–מסך האשראי הכולל של הבנק 
טפחות -שהודות לה רושם מזרחי, ונים מושכלת ומחושבתהבנק ועל מדיניות ניהול סיכ

, "בין תשואה לסיכון ,בישראל ביותר במערכת הבנקאית ה הטובהלימהאת ה, לאורך שנים
  .ל הבנק אלי יונס"מנכאומר 
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בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו

  מ"מזרחי טפחות בעבנק 
  נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים

   במיליוני שקלים חדשים- 2011 ביוני 30ליום 
  

  עיקרייםסעיפי מאזן 
   שינוישיעור  ביוני 30  
  %-ב  2010  2011  

 11.3 101,007 112,391  נטו, אשראי לציבור
 9.7 101,629 111,496   הציבורפיקדונות
 4.8 6,814 7,139  )המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי (הון עצמי

 11.0 125,421 139,232  סך כל המאזן
  

  רווח ורווחיות

  
  לשישה חודשים שהסתיימו

   שינוישיעור   ביוני30ביום 
  %-ב  2010  2011  

 15.1 1,344 1,547  הוצאות בגין הפסדי אשראילות מימון לפני ירווח מפע
 2.5 682 699  תפעוליות ואחרותהכנסות 

  10.9 2,026 2,246  סך הכנסות מימוניות ותפעוליות
  )25.1( 179 134  וצאות בגין הפסדי אשראיה

 6.2 1,250 1,328  הוצאות תפעוליות ואחרות
  4.2  1,250  1,303   בנטרול השפעות חשבונאיותהוצאות תפעוליות ואחרות

  32.1 371 490   המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאירווח נקי
  11.5% 14.6%  תשואת הרווח הנקי על ההון

  
  יחסים פיננסיים

     ביוני30  
  2011  2010    

  81% 81%  אשראי לציבור לסך המאזן
  81% 80%  ות הציבור לסך המאזןקדוניפ

  5.43% 5.13%  לסך המאזן, המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאיהון עצמי 
  0.35% 0.24%   נטו מתוך האשראי לציבורהוצאות בגין הפסדי אשראי

Cost  Income Ratio) 59.0% 55.2%  )ללא בנק יהב  
  7.70% 7.71%   1 רובד - יחס הון לרכיבי סיכון

   13.69% 13.61%   ן כולל לרכיבי סיכוןיחס הו
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