ט"ו בכסלו ,תשע"ד
 81בנובמבר1083 ,

הרווח הנקי ברבעון השלישי 103 :מיליון ₪
לעומת  100מיליון  ₪ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 3.51%

התשואה על ההון העצמי ברבעון השלישי3151% :
הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים* 128 :מיליון ₪
לעומת  100מיליון  ₪בתקופה המקבילה אשתקד
גידול של 25.%
הכנסות מימון (מריבית ושלא מריבית) ברבעון השלישי 53. :מיליון ₪
גידול של כ 3.53%-לעומת הרבעון המקביל אשתקד
ההון העצמי 558 :מיליארד ₪
גידול של כ 8121%-בהשוואה ל 30-בספטמבר 1081
יחס הון רובד  3לרכיבי סיכון151.% :

*

לאחר הפרשה חד-פעמית של  353מיליון  ,₪כתוצאה מיישום הוראות בנק ישראל בנושא הלוואות לדיור

המשך הצמיחה באשראי לציבור
בסוף הרבעון השלישי של  1083הגיע האשראי לציבור בבנק לכ 83021-מיליארד  ,₪עליה של 120%
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד2
בבנקאות הקמעונאית ,המתאפיינת בפיזור נרחב ובסיכון קטן יחסית ,נרשמה עלייה דו-ספרתית2
תחום פעילות זה ,שבו נכללים משקי הבית ,העסקים הקטנים והמשכנתאות ,צמח נכון לסוף
ספטמבר  1083בכ 8121%-לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה2
בולטת לחיוב ההתרחבות במשקי הבית – עליה של  8123%ובעסקים הקטנים – גידול של 28121%
תיק המשכנתאות ,המושפע באופן טבעי מהמשך הפעילות הערה בשוק הנדל"ן למגורים ,גדל גם
הוא ב28128%-

שמירה על יחסי יעילות איכותיים
הודות לגידול בהיקפי הפעילות ולהמשך הצמיחה בהכנסות ,מצליח מזרחי-טפחות לשמור ,באופן
רצוף ועקבי ,על יחסי יעילות איכותיים2

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הגיעו יחסי היעילות של הקבוצה (סך ההוצאות
התפעוליות והאחרות מסך כל ההכנסות ,לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי) ,ל,1121%-
בהשוואה ליחסי יעילות של  1121%בשנת  1081כולה2

גידול בבסיס ההון וביחס הון רובד 3
כפועל יוצא מדרישות בנק ישראל בתחום הלימות ההון ובהתאם לכוונת הבנק להגיע להון ליבה של
 020%כבר במהלך  – 1081כחלק מהתוכנית האסטרטגית שלו ,ממשיך מזרחי-טפחות להגדיל את
בסיס ההון ואת יחס הלימות ההון רובד 28
ב 30-בספטמבר  1083הסתכם ההון העצמי של הבנק בלמעלה מ 021-מיליארד  - ₪גידול של
 8121%בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 2יחס הלימות ההון רובד  8הגיע בסוף הרבעון השלישי
השנה ל ,1211%-וזאת לאחר חלוקת דיבידנד של  11מיליון  ₪בחודש ספטמבר האחרון (1208%
לפני חלוקת הדיבידנד)2
הגידול בבסיס ההון וביחס הלימות ההון רובד  8ברבעונים הבאים ,בד בבד עם העמידה בדרישה
הרגולטורית ,יאפשרו את המשך יישום מדיניות הדיבידנד עליה החליט דירקטוריון הבנק2

אלדד פרשר :הצלחתנו להציג ,לראשונה ,רווח רבעוני של יותר מ100-
מיליון  ₪משקפת את המשך ההתרחבות בפעילות העסקית של הבנק
"הצלחתנו לעלות מדרגה ולהציג ,בפעם הראשונה ,רווח נקי מפעולות רגילות של למעלה
מ 300-מיליון  ₪ברבעון ,משקפת את המשך ההתרחבות בפעילות העסקית של הבנק,
תוך צמיחה משמעותית בהיקף האשראי ובהכנסות2
התשואה להון ברבעון השלישי עלתה ל 8323%-ואלמלא הפרשה חד-פעמית להפסדי
אשראי של  808מיליון  ,₪שנבעה מיישום הוראות בנק ישראל בנושא הלוואות לדיור ,גם
בתשעת החודשים הראשונים של השנה היינו מגיעים לתשואה להון של למעלה מ283%-
הכנסות המימון ,מריבית ושלא מריבית ,הסתכמו ברבעון השלישי ב 081-מיליון  - ₪עליה
של  8128%בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד 2בתשעת החודשים הראשונים של השנה
הגיעו הכנסות המימון ליותר מ 120-מיליארד  - ₪גידול של 2020%
העליה בהכנסות משליכה גם על יחסי היעילות ( )Cost-Income Ratioשל הבנק,
שממשיכים להיות הטובים ביותר במערכת הבנקאות בישראל 2בתשעת החודשים
הראשונים של  1083הגיעו יחסי היעילות של מזרחי-טפחות ל 1121%-בלבד ,בהשוואה
ליחסי יעילות של  1121%בשנת 21081
אנו ממשיכים במגמת ההתרחבות והצמיחה בעסקי הבנק ,בכל סעיפי המאזן העיקריים2
סך כל המאזן בתשעת החודשים הראשונים של השנה הגיע לכ 81323-מיליארד  - ₪עליה
של  021%בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 2האשראי לציבור הסתכם בלמעלה מ-
 83021מיליארד  - ₪גידול של  120%ופיקדונות הציבור טיפסו לכ 830-מיליארד – ₪
עליה של  021%אל מול התקופה המקבילה ב21081-
מזרחי-טפחות ממשיך לשמור על מעמדו המוביל בשוק המשכנתאות חרף התחרות
העזה ,ההכבדה הרגולטורית והתמורות שעוברות על שוק הנדל"ן 2מתחילת השנה מחזיק
הבנק בנתח שוק של קרוב ל 30%-בתחום ההלוואות לדיור (למטרת מגורים כולל הלוואות
באחריות המדינה)2
הצלחה זו  ,הנובעת מן העוצמה המותגית של "טפחות" ומן המומחיות והמקצועיות של
בנקאי המשכנתאות שלנו ,מושגת תוך שמירה על מדיניות חיתום אחראית וקפדנית
ובחינה מדוקדקת של כושר ההחזר של כל לווה ולווה ,גם בתרחיש של עליית הריבית
במשק והרעה במצב המקרו-כלכלי" ,אומר מנכ"ל הבנק ,אלדד פרשר2

בנק מזרחי טפחות בע"מ
נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים
ליום  10בספטמבר  - 2031במיליוני שקלים חדשים
סעיפי מאזן עיקריים
 30בספטמבר
1081
1083
אשראי לציבור ,נטו
פיקדונות הציבור
הון עצמי (המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי)
סך כל המאזן

שיעור שינוי
ב%-

830,111

810,100

120

830,088

811,311

021

0,111

1,181

8121

813,331

811,180

021

רווח ורווחיות
לתשעה חודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
1081
1083
סך הכנסות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי
עמלות והכנסות אחרות
סך ההכנסות
הוצאות בגין הפסדי אשראי
הוצאות תפעוליות ואחרות
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי
תשואת הרווח הנקי על ההון:
לרבעון השלישי
לתשעת החודשים שהסתיימו ב30200-

1,018

1,131

020

8,801

8,801

-

1,,,8

1,..2

858

113

111

1128

1,811

1,010

021

128

108

25.

8323%

8320%

8128%

8321%

יחסים פיננסיים
 30בספטמבר
אשראי לציבור לסך המאזן
פיקדונות הציבור לסך המאזן
הון עצמי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי ,לסך המאזן
הוצאות בגין הפסדי אשראי מתוך האשראי לציבור ,נטו
(במונחים שנתיים)
Cost Income Ratio
לתשעת החודשים שהסתיימו ב30200-
יחס הון לרכיבי סיכון  -רובד 1
יחס הון כולל לרכיבי סיכון

שיעור שינוי
ב%-

1083

1081

10%

10%

11%

10%

121%

121%

0211%

0211%

1121%

1121%

1211%

1213%

81200%

83288%

