
הודעה  לעיתונות  28 במאי 2019 

גידול של 33.6% ברווח הנקי של הבינלאומי 

ברבעון הראשון של 2019 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד 

הרוח הנקי הסתכם ב- 183 מיליון ש"ח 

התשואה להון - 9.3% 

הרווח מפעולות מימון גדל ב- 9.1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד 

האשראי לציבור גדל ב- 2.4% ברבעון הראשון 

 וב- 5.4% בשנה האחרונה 

יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון: 10.53% 



ריווחיות  
 

הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי גדל ב-33.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם ב-183 מיליון 

ש"ח. התשואה להון הגיעה  ל- 9.3%. בנטרול השפעות בעלות אופי חד פעמי (הפרשה להוצאות בגין מיזוג אוצר 

החייל בסך 4 מיליון ש"ח) הגיעה התשואה להון ל-9.5%.  
 

 

צמיחה 
 

הרווח המימוני צמח ב-9.1% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והסתכם ב- 681 מיליון ש"ח. צמיחת הקבוצה 

ניכרת גם בנתונים המאזניים הן בצד האשראי והן בצד הפקדונות. פקדונות הציבור גדלו ב-3.3% ביחס לסוף שנת 

2018 והסתכמו ב- 115,349 מיליון ש"ח. האשראי לציבור נטו גדל ב-2.4% ברבעון וב-5.4% ביחס לרבעון המקביל 

אשתקד והסתכם ב-86,353 מיליון ש"ח . צמיחת תיק האשראי נעשית תוך שמירה על רמת סיכון מידתית.  

 
 

התייעלות 
 

הבינלאומי ממשיך להתייעל בהתאם למתווה האסטרטגי: יחס היעילות השתפר ל-67.2% בהשוואה ל-68.4% 

בסוף 2018  ול-74.8% ברבעון המקביל אשתקד. ההוצאות התפעוליות והאחרות קטנו ביחס לרבעון המקביל 

אשתקד    ב- 8.7% והסתכמו ב-673 מיליון ש"ח.  

הרבעון הראשון של 2019 הוא רבעון בו בוצע מיזוג בנק אוצר החייל לתוך הבינלאומי ובמסגרת זו בוצעה פרישה 

מוקדמת של עובדים.  בנוסף בוצעו בקבוצה תוכניות פרישה מוקדמת, פרישה  שתימשך גם ברבעונים הבאים.  

ההוצאות ברבעון הראשון כוללות הוצאת סילוק בגין פרישת עובדים שמסתכמת  ב-18 מיליון ש"ח לפני מס.   

 

 
איתנות פיננסית ודיבידנד 

 

יחס הון עצמי רובד 1  עמד על  10.53%  ויחס ההון הכולל  על 13.77%. לבינלאומי מדיניות חלוקת דיבידנד של עד 

50% מהרווח הנקי ובהתאם ברבעון הראשון של 2019 חילק הבנק דיבידנד בסך של 105  מיליון ש"ח. תשואת 

הדיבידנד הגיעה ל-4.5% . דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיבידנד נוספת בסך של 85 מיליון ש"ח. 

 

סמדר ברבר-צדיק, מנכ"ל הבינלאומי אמרה כי:   "הרבעון הראשון של שנת 2019 הושפע ממיזוג אוצר החייל 

שהחל בראשית השנה והביא לשינוי מבני משמעותי. תהליך זה, בשילוב  מהלכים נוספים הכוללים תכניות פרישה 

מוקדמת,  יבואו  לידי ביטוי ברבעונים הבאים  בתרומה ליעילות הקבוצה. ברבעון זה המשיך הבנק בפיתוח 

והשקת מוצרים ושירותים חדשניים בתחומי הדיגיטל והטכנולוגיה. בין היתר,  ביצענו, לראשונה במערכת 

הבנקאית, עסקת סחר חוץ באמצעות טכנולוגיית הבלוקצ'יין, הנגשנו API ללקוחות העסקיים כחלק מאימוץ 

מוקדם של עקרונות הבנקאות הפתוחה, והמשיכנו לפתח ולהטמיע את המערכת החדשנית  advise.me לטובת 

מתן יעוץ השקעות באופן דיגיטלי חדשני, מערכת אליה מצטרפים בקצב מהיר לקוחות מרוצים".   

 



 מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים
 

       
לשנה 

שנסתיימה ביום  לשלושת החודשים 
31 בדצמבר   יחסים פיננסיים עיקריים   שנסתיימו ביום 31 במרס

2018 2018 2019       
באחוזים        

מדדי ביצוע    

   

9.3% 7.2% 9.3%     תשואת הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הבנק להון(1)
0.5% 0.4% 0.5%     תשואה לנכסים ממוצעים(1)

10.51% 10.05% 10.53%     יחס הון עצמי רובד 1
5.76% 5.56% 5.71%     יחס המינוף
122% 120% 132%     יחס כיסוי הנזילות
3.1% 3.0% 3.0%     יחס סך ההכנסות לנכסים ממוצעים(1)

68.4% 74.8% 67.2%     יחס יעילות
    
מדדי איכות אשראי עיקריים    

1.02% 1.02% 1.02%     שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת האשראי לציבור
0.83% 0.91% 0.92%     שיעור חובות פגומים או בפיגור של 90 ימים או יותר מיתרת האשראי לציבור
186% 162% 156%     שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת אשראי לציבור פגום

0.16% 0.08% 0.06%     שיעור מחיקות חשבונאיות, נטו מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור(1)
0.20% 0.13% 0.17%     שיעור הוצאות בגין הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור(1)

 
     

לשלושת החודשים 
נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד   שנסתיימו ביום 31 במרס

2018 2019     
  
  במיליוני ש"ח 

137 183    רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק

 
 

584 635    הכנסות רבית, נטו
27 36    הוצאות בגין הפסדי אשראי

401 367    הכנסות שאינן מרבית
338 320 עמלות מזה:       
737 673    הוצאות תפעוליות ואחרות
446 402 משכורות והוצאות נלוות מזה:       

3 18 הוצאות סילוק       
1.37 1.82    רווח נקי בסיסי למניה בת 0.05 ש"ח (בש"ח)

  
       

נתונים עיקרים מהמאזן       ליום
31 בדצמבר 

2018 31 במרס 2018        31 במרס 2019
   

   במיליוני ש"ח 
134,120 132,636 136,983     סך כל הנכסים

 
  

31,303 34,481 34,108 מזה: מזומנים ופקדונות בבנקים      
12,595 10,471 11,338 ניירות ערך        
84,292 81,904 86,353 אשראי לציבור, נטו        

125,707 124,566 128,445     סך כל ההתחייבויות
111,697 111,913 115,349 מזה: פקדונות הציבור      

1,150 359 1,064 פקדונות מבנקים        
4,989 4,980 4,270 אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים        
8,093 7,772 8,208     הון המיוחס לבעלי מניות הבנק

 
       

נתונים נוספים     ליום
31 בדצמבר 

2018 31 במרס 2018        31 במרס 2019
7,860 7,390 8,642     מחיר מניה (באגורות)

 
  

355 95 105     דיבידנד למניה (באגורות)
1.9% 1.8% 1.9%     יחס הכנסות רבית, נטו לנכסים ממוצעים (באחוזים)(1)
1.0% 1.0% 0.9%     יחס עמלות לנכסים ממוצעים (באחוזים)(1)

על בסיס שנתי.   (1)
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