
 
 

 2017 במאי  23                                                                                                     הודעה  לעיתונות
 

 
 

  2017ל שנת ברבעון הראשון שברווח הנקי  12.9%גידול של 
 ש"חמיליון  166-לביחס לרבעון המקביל אשתקד 

 
 
 

 9.3%התשואה להון: 
 
 
 

 בהכנסות הריבית, נטו  6.8%גידול של 
 
 
 

 בהוצאות התפעוליות והאחרות  6.3%ירידה של 
 68.8%-ל ושיפור ביחס היעילות

 
 
 

 באשראי לציבור 4.6%של   צמיחה 
 באשראי ללקוחות פרטיים 6.2%של צמיחה 

 נייםום קטנים וביניאי לעסקרבאש 7.4%של  צמיחה
 
 
 

 10.12% לרכיבי סיכון: 1ן עצמי רובד יחס הו
 
 
 

מיליון ש"ח      70של  חליט  על חלוקת דיבידנד בסך דירקטוריון הבנק ה
 2017 אפריל מיליון ש"ח ב 70בהמשך לחלוקה של 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 



 ריווחיות וצמיחה 
 

ביחס לרבעון  12.9%בשיעור של  2017ברבעון הראשון של של קבוצת הבינלאומי גדל  הרווח הנקי
 . 9.3%-הגיעה ל התשואה להוןמיליון ש"ח.  166-המקביל אשתקד והסתכם ב

 
ק, מכירה נמטה הבכאביב ששימש -ן במרכז תל"ברבעון הראשון הושלמה מכירת נכס נדל

הרווח מהמכירה . שהתאפשרה כתוצאה ממיזוג בנקים בקבוצה  כחלק  ממהלכי ההתייעלות
 .נטו לאחר מס  ש"ח,מיליון  28-מסתכם ב

 
 בהתאמה 2.3%-וב 4.6% -בשצמחו  הפקדונותוהן בצד  האשראיצמיחת הקבוצה ניכרת הן בצד 
:  שבמיקוד הבנק  הפעילותצמיחת תיק האשראי ניכרת במגזרי . ביחס לרבעון המקביל אשתקד

בעסקים קטנים  7.4%גידול של ו ברבעון( 2% באשראי ללקוחות פרטיים )גידול של 6.2%גידול של 
 .        ברבעון( 3.1%ובינוניים )גידול של 

 
 , גידול שנובע, בין היתר, מצמיחת תיק האשראי.  6.8%-גדלו ב הכנסות הריבית, נטו

 
, מסך האשראי לציבור 0.18%)שיעור של  ש"חמיליון  34-הסתכמו ב ההוצאות בגין הפסדי אשראי

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה  67ברבעון הקודם(  וזאת בהשוואה להכנסות בסך של זהה ליחס 
משינוי חד פעמי בהפרשה הקבוצתית כתוצאה מהוראה חשבונאית.  בעיקר שנבעו  , הכנסות אשתקד

 . 7.2%עמדה על ביחס לסוף התקופה המקבילה אשתקד הבעייתי  סיכון האשראיבירידה ה
 

 התייעלות
 

 להתייעל בהתאם למתווה האסטרטגי וניכרת ירידה בכל סעיפי ההוצאות:  הבינלאומי ממשיך
,   6.6%-ירדו בכ הוצאות אחזקה פחת בנינים וציוד,  4.6%ירדו בשיעור של   משכורות והוצאות נלוות

בהוצאות  ,ש"חמיליון  44-כ ,6.3%בסך הכל נרשמה ירידה של . 7.6% -ירדו ב והוצאות אחרות
  מיליון ש"ח. 654 -ב  והן הסתכמוהתפעוליות והאחרות 

 
בתקופה  77.6%לעומת   68.8% -והוא ירד ל ביחס היעילותנמשך השיפור ההדרגתי והעקבי 

ממכירת נכס  רווח יחס היעילות בנטרול השפעת ה .2016בשנת  73.5%המקבילה אשתקד ולעומת 
  . המקבילה אשתקדתקופה לר משמעותי ביחס ו, שיפ71.9%-הגיע ל)כאמור לעיל( נדלן ה
 
 

 איתנות פיננסית
 

 ההמקביל סוף התקופה יחס לב 3.3% -שצמח ב הון המיוחס לבעלי המניותבנמשכת מגמת העלייה 
 ויחס ההון הכולל  10.12% -הגיע  ל  1יחס הון עצמי רובד מיליון ש"ח.  7,456-אשתקד והסתכם  ב

וביחס כיסוי  136% -. האיתנות הפיננסית ניכרת גם ביחס פקדונות לאשראי שהגיע ל13.63% -לעלה 
 . 128%-הנזילות שהגיע ל

 
של הבינלאומי  השיפור בתוצאות הפעילות "צדיק מנכ"ל קבוצת הבינלאומי: -סמדר ברבר

רבעון, הבפעילויות הליבה של הקבוצה שנמשך גם מתווה צמיחה  ףברבעון הראשון של השנה משק
כון מידתי. דגש ניתן גם למגזרים צומחים כמו למשל יאשראי ועל סהתוך הקפדה על פיזור נאות של 

האוכלוסיה החרדית, בין היתר  תודות לפירות המיזוג של בנק פאגי לבינלאומי, וכן למגזר הבנקאות 
התייעלות והמשך הפרטית תודות למיזוג יובנק לבינלאומי, שני מיזוגים מוצלחים שמאפשרים 

המגמה של ירידה בהוצאות, ברבעון הראשון ממשיכה , צמיחה בתחומי מובילות אלה. בנוסף
 עלות.  ישמאפיינת את כל סעיפי הוצאות, מגמה שהיא תוצאה של מהלכי ההתי

 . "המשך קיום מדיניות הדיבידנדוהן המשך צמיחה הן יחסי ההון הגבוהים של הבנק מאפשרים 



 ידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקרייםמ
 

       

  יחסים פיננסיים עיקריים
לשלושת החודשים 

  שנסתיימו ביום

לשנה 
שנסתיימה 

 ביום

  31.3.17  31.3.16  31.12.16 

     באחוזים  

 מדדי ביצוע

 

 

 

 

 

 

 7.2% 8.5% 9.3% (1)תשואה להון

 0.4% 0.5% 0.5% (1)תשואה לנכסים

 1.0% 1.0% 1.0% (1)יחס עמלות לנכסים

 10.09% 9.92% 10.12% 1יחס הון עצמי רובד 

 5.52% 5.44% 5.54% יחס המינוף

 123% 105% 128% יחס כיסוי הנזילות

 73.5% 77.6% 68.8% יחס יעילות
    

    מדדי איכות אשראי 

 1.08% 1.04% 1.05% להפסדי אשראי מיתרת האשראי לציבורשיעור יתרת ההפרשה 

 1.02% 1.30% 1.20% ימים או יותר מיתרת האשראי לציבור 90שיעור חובות פגומים או בפיגור של 

 147% 104% 111% שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת אשראי לציבור פגום
 
       

  והפסדנתונים עיקריים מדוח רווח 
לשלושת החודשים 

   שנסתיימו ביום

 שינוי   31.3.16  31.3.17  

 באחוזים    במיליוני ש"ח  

 רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק

 

166 

 

147 

 

12.9% 

 6.8% 526 562 הכנסות רבית, נטו

  (67) 34 הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

 4.0% 373 388 הכנסות שאינן מרבית

 2.1% 327 334 מזה: עמלות 

 (6.3%) 698 654 הוצאות תפעוליות ואחרות

 (4.6%) 434 414 מזה: משכורות והוצאות נלוות 

 13.0% 1.46 1.65 ש"ח )בש"ח( 0.05רווח נקי בסיסי למניה בת 

 
           

 שינוי לעומת      ליום  נתונים עיקרים מהמאזן

  31.3.17  31.3.16  31.12.16  31.3.16  31.12.16 

   באחוזים      במיליוני ש"ח  

 סך כל הנכסים

 

128,518 

 

126,608 

 

127,907 

 

1.5% 

 

0.5% 

 3.8% 3.1% 29,150 29,336 30,255 מזומנים ופקדונות בבנקים מזה: 

 (7.0%) (11.6%) 15,776 16,599 14,675 ניירות ערך   

 0.9% 4.6% 77,328 74,534 77,993 אשראי לציבור, נטו   

 0.4% 1.4% 119,973 118,800 120,442 סך כל ההתחייבויות

 (5.2%) (55.9%) 755 1,624 716 פקדונות מבנקים מזה: 

 0.4% 2.3% 105,817 103,853 106,198 פקדונות הציבור   

 (3.9%) (2.1%) 5,801 5,697 5,575 אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים   

 1.8% 3.3% 7,321  7,216 7,456 הון המיוחס לבעלי מניות הבנק

 
       

   ליום  נתונים נוספים

  31.3.17  31.3.16  31.12.16 

 מחיר מניה )באגורות(

 

5,895 

 

4,657 

 

5,650 

 1.99 - 0.70 )בש"ח( דיבידנד למניה

 

 יעל בסיס שנת (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


