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 הנקי ברווח  12.7%גידול של 
 ש"חמיליון  151 -לברבעון השני של השנה ביחס לרבעון המקביל אשתקד 

 
 8.3%התשואה להון 

 
 ברווח הנקי במחצית הראשונה של השנה 12.8%של  גידול

 מיליון ש"ח 317-ל 
 

 8.7%התשואה להון: 
 
 

 הכנסות הריבית, נטו ב 8%גידול של 
 ביחס למחצית המקבילה אשתקד

 
 

 בהוצאות התפעוליות והאחרות  3.8%ירידה של 
 ביחס למחצית המקבילה אשתקד

 69.2%-ל ושיפור ביחס היעילות
 
 

 באשראי לציבור 2.3%של   צמיחה 
 במחצית הראשונה של השנה

 בשנה האחרונה 4%ושל 
 
 

 10.25% לרכיבי סיכון: 1ן עצמי רובד יחס הו
 
 

  מיליון ש"ח 70דירקטוריון הבנק החליט  על חלוקת דיבידנד בסך של  
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 



 ריווחיות וצמיחה 
 

ביחס לרבעון המקביל  12.7%בשיעור של  2017של  שניה ברבעוןשל קבוצת הבינלאומי גדל  הרווח הנקי
של השנה גדל הרווח  הראשונה במחצית .8.3%-הגיעה ל התשואה להוןמיליון ש"ח.  151-אשתקד והסתכם ב

  . 8.7%-והתשואה להון הגיעה ל ש"חמיליון  317-למחצית המקבילה אשתקד והסתכם ב ביחס 12.8%-הנקי ב
 
 

         4%תיק האשראי לציבור צמח בשיעור של . הפקדונותוהן בצד  האשראיצמיחת הקבוצה ניכרת הן בצד 
 ברבעון 1.4%-ו  2017ראשונה של במחצית ה 2.3%בשעור של , 2017ביוני  30-החודשים שהסתיימו ב 12-ב

במגזר הלקוחות הן . צמיחת תיק האשראי מאופיינת בהמשך פיזור האשראי ומתמקדת  השני של השנה
 . 2.6%-שצמח ב בינונייםהקטנים והעסקים מגזר ההן בו 3.8% -השנה בהפרטיים שצמח בחצי 

 

 תיק האשראי.  מצמיחת בעיקר  , מגידול בפעילות גידול שנובע 8%-בבמחצית גדלו  הכנסות הריבית, נטו
 

מסך  0.22%)שיעור של  ש"חמיליון  84-במחצית הראשונה של השנה הסתכמו ב ההוצאות בגין הפסדי אשראי
 ירד סך החובות הבעייתים  .להפסדי אשראי הפרשה קבוצתיתנובעת מ וצאהעיקר הה . ( לציבורהאשראי 

 .  2016שנת ביחס לסוף  1.4%בשיעור של 
 

 התייעלות
 

משכורות הבינלאומי ממשיך להתייעל בהתאם למתווה האסטרטגי וניכרת ירידה בכל סעיפי ההוצאות: 
הפחתות וירידת ערך , 6%-ירדו בכ פחת בנינים וציודוהוצאות אחזקה , 2.1%ירדו בשיעור של   והוצאות נלוות

 3.8%של בשיעור בסך הכל נרשמה ירידה . 2% -ירדו ב והוצאות אחרות 27%-ירדו בשל נכסים בלתי מוחשיים 
  מיליון ש"ח. 1,304 -ב  והן הסתכמומיליון ש"ח,  52-כ , הוצאות התפעוליות והאחרותהבסך 

 
 69.6%-ולבמחצית הראשונה של השנה  69.2% -להשתפר ש ביחס היעילותנמשך השיפור ההדרגתי והעקבי 

 . 2016בשנת  73.5% לעומת  וזאת ברבעון השני 
 
 

 איתנות פיננסית
 

יחס לסוף התקופה  המקבילה אשתקד ב 3% -שצמח ב הבנק הון המיוחס לבעלי מניותבנמשכת מגמת העלייה 
בדצמבר  31-ב 10.09%לעומת   10.25% -הגיע  לגדל ו  1יחס הון עצמי רובד מיליון ש"ח.  7,563-והסתכם  ב

            . האיתנות הפיננסית ניכרת גם ביחס פקדונות לאשראי שהגיע13.81% -לעלה  ויחס ההון הכולל , 2016
 70דיבידנד בסך של  דירקטוריון הבנק החליט  על חלוקת . 125%-וביחס כיסוי הנזילות שהגיע ל 136% -ל

 .מתחילת השנה  ש"חמיליון  140מיליון ש"ח   וזאת בהמשך לחלוקה של 
 

מיליון  32-צפוי הבנק לרשום הכנסות ממסים בגין שנים קודמות בסך של כ 2017שנת ברבעון השלישי של 
 .שומות מס סופיות לשנים קודמות שהוצאו לבנק בחודש יולי השנה ם סגירתע ,ש"ח

 
 

תוצאות קבוצת הבינלאומי במחצית הראשונה " צדיק מנכ"ל קבוצת הבינלאומי:-ברברסמדר 
המשך גידול בתיק האשראי מ ,בין היתר ,בהכנסות שנובעת  השל השנה משקפות המשך צמיח

בהתאם  ,מזה תקופה ארוכהתוצאות הפעילות את המאפיינת והפקדונות. מגמת הירידה בהוצאות 
גבוהה איתנות פיננסית על  רהבנק שומומביאה לשיפור עקבי ומתמשך ביחס היעילות.  לתכנון 

 ,בין היתר ,מה שהביאיחס המינוף בויחס הנזילות, הלימות ההון, בעליה בבשבאה לידי ביטוי 
 . לאופק חיובי" אופק הדרוג של הבנק לאחרונהלהעלאת 



 מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים
 

       

  יחסים פיננסיים עיקריים
לששת החודשים 

  שנסתיימו ביום

לשנה 
שנסתיימה 

 ביום

  30.6.17  30.6.16  31.12.16 

     באחוזים  

 מדדי ביצוע

 

 

 

 

 

 

 7.2% 8.0% 8.7% (1)תשואה להון

 0.4% 0.4% 0.5% (1)תשואה לנכסים

 1.0% 1.0% 1.0% (1)יחס עמלות לנכסים

 10.09% 9.97% 10.25% 1רובד יחס הון עצמי 

 5.52% 5.49% 5.63% יחס המינוף

 123% 109% 125% יחס כיסוי הנזילות

 73.5% 73.8% 69.2% יחס יעילות
    

    מדדי איכות אשראי 

 1.08% 1.11% 1.06% שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת האשראי לציבור

 1.02% 1.25% 1.20% ימים או יותר מיתרת האשראי לציבור 90פגומים או בפיגור של שיעור חובות 

 147% 115% 112% שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת אשראי לציבור פגום
 
       

  נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד
לששת החודשים 

   שנסתיימו ביום

 שינוי   30.6.16  30.6.17  

 באחוזים    במיליוני ש"ח  

 רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק

 

317 

 

281 

 

12.8% 

 8.0% 1,060 1,145 הכנסות רבית, נטו

 248.0% 25 87 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (4.9%) 777 739 הכנסות שאינן מרבית

 (0.8%) 656 651 מזה: עמלות 

 (3.8%) 1,356 1,304 הוצאות תפעוליות ואחרות

 (2.1%) 839 821 מזה: משכורות והוצאות נלוות 

 12.8% 2.81 3.16 ש"ח )בש"ח( 0.05רווח נקי בסיסי למניה בת 

 
           

 שינוי לעומת      ליום  נתונים עיקרים מהמאזן

  30.6.17  30.6.16  31.12.16  30.6.16  31.12.16 

   באחוזים      במיליוני ש"ח  

 סך כל הנכסים

 

128,836 

 

127,307 

 

127,907 

 

1.2% 

 

0.7% 

 6.2% 1.1% 29,150 30,635 30,969 מזומנים ופקדונות בבנקים מזה: 

 (17.3%) (12.5%) 15,776 14,917 13,047 ניירות ערך   

 2.3% 4.0% 77,328 76,097 79,119 אשראי לציבור, נטו   

 0.6% 1.1% 119,973 119,367 120,661 סך כל ההתחייבויות

 (1.2%) (38.2%) 755 1,207 746 פקדונות מבנקים מזה: 

 1.4% 1.9% 105,817 105,316 107,280 פקדונות הציבור   

 (12.6%) (10.9%) 5,801 5,693 5,070 אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים   

 3.3% 3.1% 7,321  7,339 7,563 הון המיוחס לבעלי מניות הבנק

 
       

   ליום  נתונים נוספים

  30.6.17  30.6.16  31.12.16 

 מחיר מניה )באגורות(

 

6,326 

 

4,715 

 

5,650 

 1.99 - 1.40 )בש"ח( דיבידנד למניה

 

  על בסיס שנתי. (1)
 


