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הודעה לעיתונות – רבעון ראשון 2018

הרווח הנקי ברבעון הראשון 343 :מיליון ₪
לעומת  321מיליון  ₪ברבעון המקביל אשתקד
עליה של 6.9%
ההון העצמי :כ 13.9-מיליארד ₪
לעומת כ 13-מיליארד  ₪בתקופה המקבילה
גידול של 6.7%
התשואה על ההון העצמי10.3% :
לעומת  10.2%בשנת  2017כולה
למרות הגידול בהון העצמי כאמור לעיל
הכנסות מימון (מריבית ושאינן מריבית) 1,171 :מיליון ₪
לעומת  1,026מיליון  ₪ברבעון המקביל ב2017-
צמיחה של 14.1%
סך כל ההכנסות 1,544 :מיליון ₪
לעומת  1,395מיליון  ₪בתקופה המקבילה
עליה של 10.7%
יחס היעילות (59.1% :)Cost Income Ratio
בהתאם להחלטת הדירקטוריון מעלה הבנק ,החל מהרבעון
הראשון ,את שיעור הדיבידנד ל 40%-ויחלק כ 137.2-מיליון ₪

גידול במיקוד העסקי בהתאם לתוכנית האסטרטגית
בהתאם ליעד המרכזי של התוכנית האסטרטגית להגברת המיקוד העסקי ,הרחיב הבנק
במהלך הרבעון הראשון את פעילותו אל מול העסקים הקטנים ,הבינוניים והגדולים .הדבר בא
לביטוי הן בהיקף האשראי שהעמיד לסקטור העסקי והן בהכנסות המימון מפעילות זו.
כך ,בין השאר ,צמח ברבעון הראשון של  2018האשראי לעסקים קטנים וזעירים ב,10.0%-
האשראי לעסקים בינוניים זינק ב 20.4%-והאשראי לעסקים גדולים עלה ב ,6.8%-בהשוואה
לרבעון המקביל אשתקד.
הכנסות המימון מהפעילות במגזר העסקי טיפסו ב 15.4%-ביחס לתקופה המקבילה ב,2017-
עם עליה דו-ספרתית בכל הסגמנטים העסקיים 13.2% :בעסקים קטנים וזעירים14.3% ,
בעסקים גדולים ,וגידול חד של  20.8%בהכנסת מימון מעסקים בינוניים.

צמיחה והתרחבות בסעיפי המאזן העיקריים
תנופת הצמיחה וההתרחבות בפעילות הבנק משתקפת בהתפתחות סעיפי המאזן העיקריים.
סך כל המאזן ברבעון הראשון של  2018הסתכם בכ 242.8-מיליארד  ,₪גידול של 3.7%
בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד .האשראי לציבור צמח ברבעון הראשון לכ 183.6-מיליארד
 ,₪עליה של  ,6.1%לעומת הרבעון המקביל בשנת  .2017פיקדונות הציבור הסתכמו בכ-
 187.1מיליארד  ,₪גידול של  3.5%בהשוואה לרבעון המקביל ,תוך המשך טיוב תמהיל התיק
והגדלת משקלם של פיקדונות משקי הבית והעסקים הקטנים .ההון העצמי של הבנק המשיך
לטפס והגיע לכ 13.9-מיליארד  – ₪תוספת של קרוב ל 900-מיליון  ₪לעומת הרבעון הראשון
של השנה החולפת – עליה של .6.7%

העלאת שיעור הדיבידנד ל 40%-מהרווח הרבעוני
החל מהרבעון הראשון של  2018מיישם הבנק את מדיניות הדיבידנד המעודכנת שלו ,לפיה
מחזיקי המניות ייהנו מדיבידנד של  40%מהרווח הנקי מדי רבעון .בהתאם לכך ,יחלק הבנק
דיבידנד בסכום של  137.2מיליון  ,₪בגין רווחי הרבעון הראשון של .2018
לפני עדכון המדיניות ,עמד שיעור הדיבידנד שהבנק חילק בשנה החולפת על  30%מהרווח
הנקי מדי רבעון .בשנת  2017כולה חילק הבנק למחזיקי המניות דיבידנד בסכום כולל של 404
מיליון  ,₪בגין הרווחים בארבעת הרבעונים של השנה.
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אלדד פרשר :תוצאות הרבעון משקפות המשך התרחבות בפעילות
הבנק תוך הגברת המיקוד העסקי בהתאם לתוכנית האסטרטגית
"הדוח הכספי של מזרחי-טפחות ברבעון הראשון של  2018מצביע על המשך
ההתרחבות בפעילות הבנק ,תוך צמיחה בכל הפרמטרים המרכזיים :בהכנסות המימון
ובסך כל ההכנסות ,בהיקפי האשראי והפיקדונות ,בהון העצמי ובסך כל המאזן .הודות
לכך נרשמה עליה של  6.9%ברווח הנקי ל 343-מיליון  ₪בהשוואה ל 321-מיליון ₪
ברבעון הראשון של  .2017אנחנו ממשיכים להציג תשואה דו-ספרתית על ההון –
 10.3%ברבעון הראשון בהשוואה ל 10.2%-בשנת  2017כולה – הישג ראוי לציון על
רקע מדד שלילי ('ידוע') של  0.3%לעומת מדד שלילי של  0.2%ברבעון המקביל,
והעובדה שנתוני ההשוואה של הרבעון הראשון של  2017לא כוללים את ההשלכות של
הסכם השכר החדש לשנים  ,2016-2021שנחתם בחודש דצמבר .2017
הצמיחה המשמעותית שנרשמה ברבעון הראשון בהכנסות המימון ,באה לביטוי בכל
מגזרי הבנקאות – הן משקי הבית והן הסקטור העסקי ,אשר כולם עלו בשיעורים דו-
ספרתיים .לצד צמיחה של  13.9%בהכנסות המימון ממשקי בית חל גידול מרשים של
 15.4%בהכנסות המימון מסך כל הפעילות במגזר העסקי בהשוואה לרבעון המקביל ב-
 ,2017בהלימה מלאה לתוכנית האסטרטגית .גם התפתחות האשראי ברבעון תומכת
ביעדי התוכנית הרב-שנתית של הבנק כאשר אל מול עליה מתונה של  4.6%בהלוואות
לדיור חל גידול של  9.0%בסך האשראי העסקי ,ובמיוחד באשראי לעסקים קטנים,
זעירים ובינוניים שעלה באופן ניכר.
הסכום הכולל של ההכנסות בבנק הגיע ברבעון הראשון של השנה לכ 1.54-מיליארד
 ,₪גידול של  10.7%בהשוואה לרבעון המקביל – שיעור גבוה מקצב הגידול באשראי
לאורך התקופה (.)6.1%
בד בבד ,לאחר הטמעת מערכת המחשוב החדשה במהלך שנת  ,2017מציג בנק יהב
שיפור ניכר בתוצאותיו הכספיות ,עם רווח נקי של כ 30-מיליון  ₪ברבעון הראשון של
 ,2018המשקף תשואה להון של  9.7%בחישוב שנתי .זאת ,לעומת רווח נקי של כ17-
מיליון  ₪ברבעון המקביל אשתקד.
תמונת הצמיחה וההתרחבות בפעילות קבוצת מזרחי-טפחות משתקפת גם ביחס
היעילות ( )COST INCOME RATIOהאיכותי של הבנק ,שעמד בסוף הרבעון על
 ,"59.1%אומר מנכ"ל הבנק ,אלדד פרשר.
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מזרחי טפחות בע"מ
נתונים עיקריים מתמצית הדוחות הכספיים
ליום  31במרץ  - 2018במיליוני שקלים חדשים
סעיפי מאזן עיקריים

אשראי לציבור ,נטו
פיקדונות הציבור
הון עצמי (המיוחס לבעלי מניות הבנק)
סך כל המאזן

 31במרץ
2018

 31במרץ
2017

שיעור שינוי
ב% -

183,628

173,068

6.1

187,066

180,722

3.5

13,890

13,015

6.7

242,805

234,071

3.7

רווח ורווחיות

סך הכנסות המימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי
עמלות והכנסות אחרות
סך הכנסות
הוצאות בגין הפסדי אשראי
הוצאות תפעוליות ואחרות
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק

רבעון ראשון
2018

רבעון ראשון
2017

שיעור שינוי
ב% -

1,171

1,026

14.1

373

369

1.1

1,544

1,395

10.7

82

49

67.3

912

823

10.8

343

321

6.9

יחסים פיננסיים עיקריים (באחוזים)
 31במרץ
2018

 31במרץ
2017

10.3
101.9
10.16
5.43
125
59.1

10.4
104.4
10.12
5.27
118
59.0

מדדי איכות אשראי עיקריים
שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מתוך האשראי לציבור
שיעור חובות פגומים או חובות בפיגור של  90ימים או יותר מתוך
האשראי לציבור
הוצאות בגין הפסדי אשראי לתקופה לסך האשראי לציבור ,נטו

0.81

0.84

1.09
0.18

0.95
0.12

נתונים נוספים
מחיר מניה (בשקלים חדשים) ליום  31במרץ
דיבידנד למניה (באגורות)

67.03
47

61.44
17

מדדי ביצוע עיקריים
תשואת הרווח הנקי
פיקדונות הציבור לאשראי לציבור ,נטו
יחס הון עצמי רובד  1לרכיבי סיכון
יחס המינוף
יחס כיסוי הנזילות (רבעוני)
הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות ()Cost income ratio

4

