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הודעה לעיתונות – רבעון שני 2018
נתונים עיקריים

הרווח הנקי ברבעון השני של  2018לאחר הגדלת
ההפרשה בגין החקירה בארה"ב בסכום של
 425מיליון  116.5( ₪מיליון דולר) 207 :מיליון ₪
רווח נקי מפעילות שוטפת (מנוטרל מהשלכות תוספת
ההפרשה) ברבעון השני 472 :מיליון ₪
התשואה על ההון העצמי ברבעון השני6.1% :
תשואת הרווח הנקי (המנוטרל כאמור לעיל)14.1% :
הכנסות המימון ברבעון השני 1,474 :מיליון ₪
לעומת  1,194מיליון  ₪ברבעון השני של 2017
גידול של 23.5%
הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2018
לאחר הגדלת ההפרשה בגין החקירה 550 :מיליון ₪
הרווח הנקי (המנוטרל) במחצית הראשונה 815 :מיליון ₪
התשואה על ההון העצמי במחצית הראשונה8.1% :
תשואת הרווח הנקי (המנוטרל)12.0% :
יחס היעילות ( )Cost-income ratioבמחצית65.9% :
יחס היעילות (המנוטרל) במחצית הראשונה56.2% :

המשך צמיחה בפעילות השוטפת
לצד ההתפתחות בחקירה האמריקאית והשלכותיה על התוצאות הכספיות ,מצביעות
תוצאות הרבעון השני של  2018על המשך הצמיחה בפעילות השוטפת של הבנק ,תוך
הצגת גידולים מרשימים בפרמטרים המרכזיים.
כך ,בין השאר ,הסתכם סך ההכנסות ברבעון השני בסכום שיא של  1,849מיליון ,₪
זינוק של  18.6%בהשוואה לרבעון השני של  ,2017כאשר הכנסות המימון ברבעון
השני טיפסו ב 23.5%-ובמחצית הראשונה כולה ב ,19.1%-בהשוואה לתקופות
המקבילות אשתקד.
במקביל ,נמשכה ההתרחבות בתיקי האשראי והפיקדונות של הבנק :היקף האשראי
לציבור גדל ברבעון השני ב 5.6%-לעומת הרבעון המקביל ,כאשר הגידול מתחילת
השנה משקף קצב צמיחה שנתי של  ;6.7%תיק פיקדונות הציבור עלה ב5.1%-
בהשוואה לרבעון השני אשתקד ,כאשר הביצועים מתחילת  2018משקפים קצב גידול
שנתי של .7.0%

הגברת המיקוד בבנקאות העסקית
בהתאם ליעד המרכזי של התוכנית האסטרטגית החמש-שנתית ,ממשיך הבנק להגביר
את המיקוד בבנקאות העסקית.
בהשוואה לרבעון המקביל רשם הבנק ברבעון השני של  2018צמיחה מואצת של 9.2%
באשראי העסקי לסוגיו :לעסקים קטנים וזעירים ,לעסקים בינוניים ,לעסקים גדולים
ולגופים מוסדיים ,כאשר גם בהכנסות המימון מסך כל הפעילות העסקית חל זינוק של
 ,9.4%אל מול הרבעון המקביל.
אל מול נתוני סוף  2017התמונה חדה עוד יותר :הפעילות העסקית כולה צמחה בקצב
שנתי של  ,11.4%כאשר בלטו במיוחד האשראי לעסקים גדולים וגופים מוסדיים עם
קצב גידול שנתי של  ,13.5%והאשראי לעסקים קטנים וזעירים עם קצב גידול שנתי של
.13.1%

המשך שיתוף פעולה עם הגופים המוסדיים
שיתוף הפעולה של הבנק עם הגופים המוסדיים בשוק ההון נמשך גם השנה ,ומתחילת
 2018בוצעו שלוש עסקאות של מכירת תיקי משכנתאות.
במרץ נחתם הסכם עם גורמים מוסדיים למכירת  80%מתיק הלוואות לדיור ,בהיקף
כולל של כ 900-מיליון  .₪ביוני נחתמו שני הסכמים נוספים ,במסגרתם מכר הבנק
לגופים מוסדיים  80%משני תיקי הלוואות לדיור ,בהיקף כולל של כמיליארד .₪

אלדד פרשר :המו"מ עם משרד המשפטים האמריקאי החל;
המטרה היא לשים את החקירה מאחורינו מוקדם ככל שניתן
כדי שנוכל להמשיך ולהתמקד ביישום התוכנית האסטרטגית
"ההתפתחות בחקירה האמריקאית והגדלת ההפרשה החשבונאית בגינה
עומדות ,באופן טבעי ,במוקד הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת  .2018עם
זאת ,חשוב לראות כי לצד הגדלת ההפרשה ,מפגין הבנק ביצועים חזקים
בפעילות הבנקאית השוטפת עם המשך צמיחה בהכנסות ,באשראי ובפיקדונות;
הגברת המיקוד בבנקאות העסקית ושמירה על מובילות בתחום המשכנתאות.
הודות לכך ,אנחנו צופים ,כי בד בבד עם המשך הטיפול בענייני החקירה ועצירת
חלוקת הדיבידנד לפי שעה ,הבנק יוכל להמשיך בתנופת הצמיחה שלו בתוואי
התוכנית האסטרטגית ,ישוב להלימות הון רובד  1של מעל  10%כבר ברבעון
הבא ,וההערכה היא כי נוכל לחזור ולנהוג על-פי מדיניות חלוקת הדיבידנד
במהלך שנת .2019
תנופת ההתרחבות בעסקי הבנק באה לביטוי ,בין השאר ,בגידול של 18.6%
בסך כל ההכנסות ברבעון השני של השנה ,בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד,
הודות לגידול בהיקפי הפעילות ומרווחי המימון; האשראי לציבור הסתכם בכ-
 187מיליארד שקל – עליה של  5.6%לעומת הרבעון המקביל; פיקדונות הציבור
הגיעו לכ 189.9-מיליארד  – ₪גידול של  ;5.1%סך כל המאזן טיפס ב4.9%-
לכ 246.6-מיליארד  ₪וההון העצמי הסתכם ב 14.0-מיליארד  – ₪עליה של
 5.3%לעומת הרבעון השני של .2017
במקביל ,ממשיך בנק יהב להציג שיפור בתוצאותיו העסקיות ,תוך הגדלת
תרומתו לרווחי הקבוצה .במחצית הראשונה של  2018הסתכם הרווח הנקי של
בנק יהב בכ 62-מיליון  ,₪רווח המשקף תשואה להון של  ,10.0%לעומת תשואה
להון של  6.1%במחצית המקבילה .התשואה להון שהציג יהב ברבעון השני
טיפסה ל 10.5%-לעומת תשואה להון של  6.8%ברבעון השני של .2017
מכתב משרד המשפטים האמריקאי שהתקבל בבנק בתחילת חודש אוגוסט
מכניס את החקירה לישורת האחרונה שלה ומהווה את תחילתו של המשא ומתן.
בכוונתנו לנהל דו-שיח אינטנסיבי ,ככל שהדבר יהיה תלוי בנו ,במטרה להגיע
להסדר ראוי בהקדם האפשרי .במקביל ,ננקוט את כל שנדרש כדי להבטיח
שהבנק מתמודד באופן מיטבי עם אתגרי החקירה ,ובה-בעת ממשיך לצעוד
בהצלחה בתוואי התוכנית האסטרטגית שלנו" ,אומר מנכ"ל הבנק ,אלדד
פרשר.

מזרחי טפחות בע"מ
נתונים עיקריים מתמצית הדוחות הכספיים
ליום  30ביוני  - 2018במיליוני שקלים חדשים
סעיפי מאזן עיקריים

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

 30ביוני
2018

 30ביוני
2017

שיעור שינוי
ב%-

187,055
189,900
13,986
246,593

177,133
180,680
13,276
235,056

5.6
5.1
5.3
4.9

רווח ורווחיות

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

רבעון שני
2018

רבעון שני
2017

שיעור שינוי
ב%-

1,474
375
1,849
90
()1
1,325
()1
207

1,194
365
1,559
42
877
400

23.5
2.7
18.6
51.1
()48.3

יחסים פיננסיים עיקריים (באחוזים)
 30ביוני
2018
מדדי ביצוע עיקריים
תשואת הרווח הנקי:
לרבעון השני
לשישה חודשים
פיקדונות הציבור לאשראי לציבור ,נטו
יחס הון עצמי רובד  1לרכיבי סיכון
יחס המינוף
יחס כיסוי הנזילות (רבעוני)
הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות (:)Cost income ratio
לרבעון השני
לשישה חודשים

6.1
8.1
101.5
9.95
5.38
120
()1
()1

71.7
65.9

()1
()1

 30ביוני
2017

12.7
11.4
102.0
10.15
5.42
122
56.3
57.5

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

0.82

1.12
0.19

0.89
0.09

נתונים נוספים
מחיר מניה (בשקלים חדשים) ליום  30ביוני
דיבידנד למניה (באגורות)  -לרבעון

67.17
59

63.50
41

( )1ההוצאות התפעוליות והאחרות כוללות הפרשה נוספת של  425מיליוני שקלים חדשים ( 116.5מיליוני דולר ארה"ב) .בגין חקירת משרד המשפטים בארצות
הברית.
הרווח הנקי והיחסים הפיננסיים הנובעים מהפעילות השוטפת של הבנק ,מנוטרלות מהשלכות תוספת ההפרשה הינם:
  472מיליוני שקלים חדשים.רווח נקי ברבעון השני של שנת 2018
  815מיליוני שקלים חדשים.רווח נקי במחצית הראשונה של שנת 2018
 .14.1%תשואה על ההון ,במונחים שנתיים ,ברבעון השני של שנת 2018
תשואה על ההון ,במונחים שנתיים ,במחצית הראשונה של שנת .12.0% - 2018
 .53.8%יחס יעילות ברבעון השני של שנת 2018
 .56.2%יחס יעילות במחצית הראשונה של שנת 2018

