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גידול של 58.6% ברווח הנקי  

ברבעון השלישי של השנה ל- 203 מיליון ש"ח 
 
 

התשואה להון - 11.1% 
 
 

גידול של 25% ברווח לפני מס ל-281 מיליון ש"ח 
בנטרול הכנסות מסים בגין שנים קודמות  התשואה להון - 9.3%  

 
 

גידול של 4.5% ברווח מפעולות מימון ברבעון השלישי 
 ביחס לרבעון המקביל אשתקד 

 
 
 

ירידה של 3.3%  בהוצאות התפעוליות והאחרות  
ושיפור ביחס היעילות ל-68.8% 

 
 
 

צמיחה  של  3.8% באשראי לציבור בתשעת החודשים הראשונים של השנה 
בעיקר במגזר הלקוחות הפרטיים (4.8%) והעסקים הקטנים (4.9%) 

 
 
 

יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון: 10.32% 
 
 
 

דירקטוריון הבנק החליט  על חלוקת דיבידנד בסך של 100  מיליון ש"ח  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 



 
 
 

ריווחיות וצמיחה  
 

הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי גדל ברבעון השלישי של השנה בשיעור של 58.6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד והסתכם 

ב-203 מיליון ש"ח. התשואה להון הגיעה ל-11.1%.  

 
ברבעון השלישי רשם הבנק הכנסות מסים בגין שנים קודמות בסך של 32 מיליון ש"ח. הרווח לפני מס גדל ברבעון השלישי 

של השנה בכ-25% והסתכם ב-281 מיליון ש"ח. התשואה להון בנטרול הכנסות מסים בגין שנים קודמות בסך של 32 מיליון 

ש"ח הגיעה ברבעון ל-9.3%. 

 
בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדל הרווח הנקי ב-27.1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם ב-520 מיליון 

ש"ח. התשואה להון הגיעה ל-9.4%. הרווח לפני מס גדל בתשעת החודשים הראשונים של השנה בשיעור של 13.7% והסתכם 

ב-774 מיליון ש"ח.  הכנסות הריבית, נטו גדלו בתשעה חודשים הראשונים של  השנה ב- 6% לעומת התקופה  המקבילה 

אשתקד  והסתכמו ב- 1,710 מיליון ש"ח, גידול שנובע  מגידול בהקפי הפעילות  בעיקר מצמיחת תיק האשראי.   

 

 
צמיחת הקבוצה ניכרת הן בצד האשראי והן בצד הפקדונות. תיק האשראי לציבור צמח בשיעור  של 3.8%  בתשעת החודשים 

הראשונים של השנה . צמיחת תיק האשראי מאופיינת בהמשך פיזור האשראי וניכרת במגזר הלקוחות הפרטיים שצמח       

 ב-4.8% , במגזר העסקים הקטנים שצמח ב-4.9% ובמגזר העסקים הבינוניים והגדולים שצמח ב-1.1%. 
 
 

ההוצאות בגין הפסדי אשראי הגיעו ברבעון השלישי של השנה לשיעור של 0.04% מסך האשראי לציבור ובתשעת החודשים 

הראשונים של השנה ל-0.16%. סך החובות הבעייתים  ירד בשיעור של 12.7% ביחס לסוף שנת 2016 .  

 
התייעלות 

 
הבינלאומי ממשיך להתייעל בהתאם למתווה האסטרטגי וניכרת ירידה של 3.3% (כ-22 מיליון ש"ח) בסך ההוצאות 

התפעוליות והאחרות ברבעון בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד,  והן הסתכמו  ב- 640 מיליון ש"ח. הירידה בהוצאות 

ברבעון ניכרת בכל הסעיפים כולל במשכורות והוצאות נלוות שירדו ב- 1.7%.  

נמשך השיפור ההדרגתי והעקבי ביחס היעילות שהשתפר ל- 68.8%  ברבעון השלישי לעומת 69.6% ברבעון השני. 
 
 

איתנות פיננסית 
 

נמשכת מגמת העלייה בהון המיוחס לבעלי מניות הבנק שצמח ב- 5.3% ביחס לסוף שנת 2016 והסתכם  ב-7,706 מיליון ש"ח. 

יחס הון עצמי רובד 1  עלה   ל- 10.32%  לעומת 10.09% ב-31 בדצמבר 2016,  ויחס ההון הכולל עלה  ל- 13.94%. דירקטוריון 

הבנק החליט  על חלוקת דיבידנד של 100  מיליון ש"ח  בהמשך לחלוקה של 210 מיליון ש"ח מתחילת השנה. 

 
 

סמדר ברבר-צדיק מנכ"ל קבוצת הבינלאומי: "התוצאות הטובות של הרבעון השלישי משקפות את מתווה הצמיחה של 

קבוצת הבינלאומי שניכר הן בצמיחה באשראי לציבור והן בפקדונות הציבור. זאת לצד התייעלות מתמשכת ועקבית 

המתבטאת  בירידה בכל סעיפי ההוצאות, תוך שמירה על איתנות פיננסית גבוהה.  

 
הבינלאומי שם דגש על קידום הדיגיטל והחדשנות בשילוב עם שרות מקצועי ללקוח. לאחרונה  השקנו חידושים באתר  

ובאפליקציה, בראשם "advise.me" - מערכת ייעוץ השקעות באמצעות הסלולר  המהווה פריצת דרך בעולם ייעוץ 

ההשקעות ומתאימה את אופן מתן השירות לטעמי הלקוחות".  



מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים 
 

       
לשנה 

שנסתיימה  לתשעת החודשים 
ביום שנסתיימו ביום     יחסים פיננסיים עיקריים 

 31.12.16  30.9.16  30.9.17     
באחוזים        
 מדדי ביצוע   

   

 7.2%  7.6% 9.4%  תשואה להון(1) 
 0.4%  0.4% 0.5%  תשואה לנכסים(1) 
 1.0%  1.0% 1.0%  יחס עמלות לנכסים(1) 

10.09% 10.05% 10.32%     יחס הון עצמי רובד 1
 5.52%  5.66% 5.69%  יחס המינוף 
 123%  109% 122%  יחס כיסוי הנזילות 
73.5% 73.5% 69.1%     יחס יעילות

    
   מדדי איכות אשראי  

1.08% 1.10% 1.05%    שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת האשראי לציבור 
1.02% 1.07% 0.98%    שיעור חובות פגומים או בפיגור של 90 ימים או יותר מיתרת האשראי לציבור 
 147%  135%  150% שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת אשראי לציבור פגום 

 
       

לתשעת החודשים 
שנסתיימו ביום     נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד 

שינוי    30.9.16  30.9.17     
באחוזים  במיליוני ש"ח       
27.1%  409 520   רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק 

   

6.0%  1,613 1,710   הכנסות רבית, נטו 
108.7% 46 96     הוצאות בגין הפסדי אשראי

(2.5%)  1,132 1,104   הכנסות שאינן מרבית 
(1.0%)  982 972 מזה: עמלות     
(3.7%) 2,018 1,944     הוצאות תפעוליות ואחרות
(2.0%) 1,243 1,218 מזה: משכורות והוצאות נלוות      
27.0% 4.08 5.18    רווח נקי בסיסי למניה בת 0.05 ש"ח (בש"ח) 

 
           
שינוי לעומת  ליום        נתונים עיקרים מהמאזן 

31.12.16 30.9.16 31.12.16  30.9.16  30.9.17          
באחוזים  במיליוני ש"ח           

1.5%  3.0%  127,907  126,071  129,888      סך כל הנכסים 

 

13.9% 24.5% 29,150  26,672 33,205 מזה: מזומנים ופקדונות בבנקים       
(32.9%) (34.3%) 15,776 16,127 10,590 ניירות ערך          

3.8% 2.8% 77,328  78,079 80,236 אשראי לציבור, נטו         
1.3% 3.0% 119,973  118,054 121,563     סך כל ההתחייבויות 
3.6% (0.9%) 755 789 782 מזה: פקדונות מבנקים        
2.4%  3.7% 105,817 104,549 108,394 פקדונות הציבור         

(9.8%) (6.6%) 5,801 5,597 5,230 אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים          
5.3% 4.0% 7,321  7,411 7,706      הון המיוחס לבעלי מניות הבנק 

 
       

ליום     נתונים נוספים 
 31.12.16  30.9.16  30.9.17     

5,650  4,790 6,599    מחיר מניה (באגורות)
   1.99 - 2.09    דיבידנד למניה (בש"ח) 

 
על בסיס שנתי.   (1)

 
 

בימים הקרובים יונגשו הדוחות המלאים. 
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