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 ₪מיליון  321 :ברבעון הראשון הרווח הנקי

 ברבעון המקביל אשתקד₪ מיליון  288לעומת 
  11.5%גידול של 

 

 ₪מיליארד  13-למעלה מההון העצמי: 
 2016-ב ההמקבילתקופה ב₪ מיליארד  12.1-לעומת כ

 

 10.4%: ה על ההון העצמיתשואה
 כולה 2016-ב 10.2%-ו המקביל רבעוןב 10.0%לעומת 

 על רקע הגידול בהון העצמי כאמור לעיל

 

 ₪מיליון  1,026הכנסות המימון )מריבית ושאינן מריבית(: 
 בתקופה המקבילה₪ מיליון  827לעומת 

 24.1%עליה של 

 

 ₪מיליון  1,047הכנסות מימון מפעילות שוטפת: 
 2016-ברבעון המקביל ב₪ מיליון  922לעומת 

 13.6%גידול של 

 

 10.12%לרכיבי סיכון:  1יחס הון רובד 
 בסוף הרבעון המקביל אשתקד 9.65%-בהשוואה ל

 

 59.0%: (Cost Income Ratio)יחס היעילות 

 

דיבידנד , לראשונה, יחלק הבנקע"פ התוכנית האסטרטגית, 
  ₪מיליון  3.69 – הראשון מהרווח הנקי ברבעון %30של  בשיעור
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 העיקריים בסעיפי המאזן צמיחה תוך עליה
 

בהתפתחות סעיפי  ,המשך הצמיחה וההתרחבות בפעילות הבנק באות לביטוי באופן מובהק

 המאזן העיקריים.

 8.0%גידול של ₪, מיליארד  234.1-הסתכם בכ 2017ברבעון הראשון של  סך כל המאזן

 173.1-ברבעון הראשון לכ צמח האשראי לציבורבהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. 

 פיקדונות הציבור. 2016, לעומת הרבעון המקביל בשנת 6.8%עליה של ₪, מיליארד 

של  ההון העצמיבהשוואה לרבעון המקביל.  9.5%של  גידול₪, מיליארד  180.7-הסתכמו בכ

לעומת ₪ מיליון  900-תוספת של כ –מיליארד השקלים  13הבנק המשיך לטפס וחצה את קו 

 .7.6%של  עליה –הרבעון הראשון של השנה החולפת 

 
 אשראי לפרטיים ולעסקים קטנים המשך הצמיחה ב

 

₪, מיליארד  173.1-בכ 2017סך כל האשראי לציבור הסתכם ברבעון הראשון של כאמור, 

ברבעון הזה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. כמו ברבעונים קודמים, גם  6.8%גידול של 

 פרטיים ולעסקים קטניםאנשים באשראי המיועד לבמיוחד, הציג הבנק צמיחה מרשימה 

באשראי לפרטיים בפיזור נרחב ובסיכון קטן יחסית.  ניםהמתאפיישני מגזרי פעילות  – וזעירים

 ,שלא למטרות דיורהצרכני, למשקי בית: האשראי גידול בשני המרכיבים של האשראי חל 

בעוד שהאשראי לדיור עלה בשיעור  ,לעומת הרבעון המקביל אשתקד 11.8%-צמח באשר 

בהשוואה לרבעון הראשון של  8.9%-. האשראי לעסקים קטנים וזעירים טיפס ב7.4%של 

2016. 

 
  על ההוצאותליטה ש
 

הושפעו משמעותית  2017הראשון של ברבעון בקבוצה ההוצאות התפעוליות והאחרות 

-מהטמעת מערכת המחשב החדשה בבנק יהב. ללא הוצאות חריגות אלו, שבחלקן הן חד

 פעמיות, מצליח הבנק להמשיך ולשמור על ריסון בצד ההוצאה.

₪, מיליון  823-סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות בקבוצה הסתכמו ברבעון הראשון ב

ההוצאות עון הראשון אשתקד. בנטרול בנק יהב, גדלו בהשוואה לרב 5.6%עליה של 

 .2.7%בשיעור מתון של בבנק התפעוליות והאחרות 

, לעומת 4.4%-ב 2017קבוצה גדלו ברבעון הראשון של המשכורות וההוצאות הנלוות ב

 בסעיף זה. 3.0%חלה עליה של  ללא השפעת בנק יהב הרבעון המקביל.
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המשך ההתרחבות ות על ידמעהראשון פרשר: תוצאות הרבעון אלדד 

 בהוצאות וכתוצאהבהכנסות, שליטה נאה הבנק תוך צמיחה פעילות ב

 לבעלי המניותשיחולק מכך גידול ברווחיות ובשיעור הדיבידנד 

, לעומת אלו של 2017רבעון הראשון של בטפחות -מזרחיתוצאות העסקיות של "ה

על המשך ההתרחבות בפעילות הבנק, תוך  ותמצביע הרבעון המקביל אשתקד,

מפעילות שוטפת, המימון ובהכנסות כנסות בהצמיחה בכל הפרמטרים המרכזיים: 

 11.5%עליה של הודות לכך נרשמה המאזן. ובסך כל בהיקפי האשראי והפיקדונות, 

. 2016ברבעון הראשון של ₪ מיליון  288-בהשוואה ל₪ מיליון  321-ברווח הנקי ל

 10.0%-, בהשוואה ל10.4%ם גם בתשואה להון שעלתה לשיעור של שיפור נרש

ד בבד עם המשך הגידול ב . זאת,כולה 2016בשנת  10.2%-ול המקבילברבעון 

 ₪.מיליארד  13לרמה שמעל שטיפס, לראשונה, בבסיס ההון 

לאנשים הן  –בנקאות מגזרי הכל המימון באה לביטוי ב בהכנסותהמרשימה הצמיחה 

ספרתיים. בסך הכול זינקו -עלו בשיעורים דו ר מרביתםשא, העסקית ןפרטיים וה

בעוד שבמגזרי הפעילות בבנקאות  ,17.0%-הכנסות המימון מאנשים פרטיים ב

סך ההכנסות בבנק הסתכמו . 7.0%-של קרוב לממוצעת העסקית נרשמה עליה 

ון בהשוואה לרבע 8.9%גידול של ₪, מיליארד  1.4-ברבעון הראשון של השנה בכ

 (.6.8%שיעור גבוה מקצב הגידול באשראי לאורך התקופה ) –המקביל 

בצד ההכנסה ממשיך הבנק לשמור על שליטה בהוצאות, מה שמאפשר  צמיחהלצד ה

לרכיבי סיכון הגיע בתום  1יחס הון רובד . 59.0%לו להציג יחס יעילות איכותי של 

 .10.12%-הרבעון הראשון ל

חדשה של הבנק, תוכנית האסטרטגית הלדרך היצאה  2017רבעון הראשון של ב

מאז תחילת השנה  .בבנקאות העסקיתהמיקוד  תהמרכזיים הוא הגבר העדימיאחד ש

נקט הבנק מספר מהלכים בכיוון הזה, הן בעיבוי מערך השירות לעסקים בסניפים והן 

ן זאת, לצד פעולות שנועדו להדק את הסינרגיה ביבהכנת תוכניות שיווקיות ייעודיות. 

 שלוש חטיבות הרווח בבנק: העסקית, הקמעונאית והפיננסית.

לק ושיעור הדיבידנד שיח, החליט הבנק על העלאת התוכנית האסטרטגיתפי -על

-ל 15%-שיעור הדיבידנד מיועלה , 2017לבעלי המניות. החל מהרבעון הראשון של 

מדיבידנד של מהרווח הנקי מדי רבעון. המשמעות היא, שבעלי המניות ייהנו  30%

מנכ"ל הבנק, אלדד ", אומר בגין רווחי הרבעון הראשון של השנה₪, מיליון  96.3

 . פרשר
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 מזרחי טפחות בע"מ
 הדוחות הכספייםתמצית נתונים עיקריים מ

 במיליוני שקלים חדשים - 2017 מרץב 31ליום 
 

 סעיפי מאזן עיקריים

 שיעור שינוי מרץב 31 

 %-ב 2016 2017 

 6.8 162,073 173,068 , נטואשראי לציבור

 9.5 165,001 180,722 הציבור פיקדונות

 7.6 12,098 13,015 )המיוחס לבעלי מניות הבנק( הון עצמי

 8.0 216,809 234,071 סך כל המאזן

 רווח ורווחיות

 שיעור שינוי רבעון ראשון 

 %-ב 2016 2017 

 24.1 827 1,026 סך הכנסות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (18.7) 454 369 עמלות והכנסות אחרות

 8.9 1,281 1,395 סך הכנסות 

 - 3 49 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 5.6 779 823 הוצאות תפעוליות ואחרות

 11.5 288 321 הבנקרווח נקי המיוחס לבעלי מניות 

 )באחוזים( עיקריים יחסים פיננסיים

  מרץב 31 

 2017 2016  

    ביצוע עיקריים מדדי

  10.0 10.4 תשואת הרווח הנקי

  102.0 104.0 פיקדונות הציבור לאשראי לציבור, נטו

10.12 סיכון לרכיבי 1 רובדעצמי  יחס הון
 

9.65  

  13.20 13.44 רכיבי סיכוןליחס הון כולל 

  5.23 5.27 יחס המינוף

(יחס כיסוי הנזילות )רבעוני
 

118 97  

  59.0 60.8 (Cost income ratio)הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות 

    מדדי איכות אשראי עיקריים

  0.84 0.84 שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מתוך האשראי לציבור

ימים או יותר מתוך  90שיעור חובות פגומים או חובות בפיגור של 

  1.09 0.95 האשראי לציבור

  0.01 0.12 אשראי לתקופה לסך האשראי לציבור, נטוהוצאות בגין הפסדי 

    נתונים נוספים

  44.07 61.44 במרץ 31ליום  )בשקלים חדשים( מחיר מניה

  15.5 17.1 )באגורות( דיבידנד למניה

 


