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 דירוגאשרור 

שמירה על הון חזק ועל איכות   ' על רקעilAAAאשרור דירוג '
 הנכסים; התחזית יציבה 

 תמצית 

בהתאם לשיעורי   2021בשלושת הרבעונים הראשונים של לצמוח  הבינלאומי הראשון לישראל חזר הבנק •

 . להפסדי אשראיבהפרשה ירידה ורשם סטוריים  יהצמיחה הה

 6%-5%בקצב של צמיחת תיק האשראי התנאים הכלכליים החיוביים במשק יתמכו בהמשך להערכתנו,  •

מסך   0.15%-0.2%- של כ חזרה להוצאות להפסדי אשראי דומות לשנים האחרונות,ו בשנתיים הקרובות

אבון  ילמערכת, כפועל יוצא של תלהיות נמוכות בהשוואה ימשיכו הפרשות הבנק האשראי. אנו מעריכים כי 

 סיכון מתון יותר. 

,  2021בספטמבר  30-הנדרש ממנו נכון ל  1מעל יחס הון רובד  3.4%כרית ההון של הבנק, שעמדה על  •

ין  י מהרווח הנקי. עם זאת אנו עד 50%דיבידנדים בשיעור של צפויה להצטמצם עם הצמיחה באשראי וחלוקת 

 , רמה שאנו רואים כמספקת.1%תישאר מעל הכרית מעריכים ש

 תחזית הדירוג נותרה יציבה.. 'ilAAA' ,אנו מאשררים את דירוג המנפיק של הבנק הבינלאומי ,אור זאתל •

 פעולת הדירוג 

   ,בע"מ הבינלאומי הראשון לישראלהבנק מעלות את דירוג המנפיק של  S&P אשררה, 2022 בינואר 4-ב

'ilAAA' יציבה . תחזית הדירוג. 

 עיקריים  שיקולים 

אבון סיכון מתון  יובת ,שלא נפגע כתוצאה מהשפעות מגפת הקורונהבבסיס הון חזק דירוג הבנק נתמך 

באופן עקבי  נמוכיםשל הבנק יתיים י וחובות בעלהפסדי אשראי  וצאההה ישיעור. התומך באיכות נכסים טובה

  בספטמבר 30-מסך סיכון האשראי נכון ל 13.9% -נמוכה יחסית  לבינוי ונדל"ן וחשיפתו וצע הענפי, ממהמ

רווחיות הבנק התאוששה לאחר שנפגעה ממשבר הקורונה, . בממוצע בשאר הבנקים 18%-כלעומת  2021

צמצום בסיס ההוצאות התפעוליות ונכסי הלקוחות  ובתיקבתיק האשראי בתמיכת הצמיחה  לגדולוהיא תמשיך 

 . שנים האחרונותב

 יםהודות לתהליכי התייעלות משמעותיים שכללו מיזוגהיעילות התפעולית של הבנק השתפרה משמעותית 

יחס  נדל"ן שבשימוש הבנק. ההקטנת נכסי ו יפור תהליכים תפעוליים, ש ושל סניפים של חברות בנות

 53.8%לעומת  ,2021בשלושת הרבעונים הראשונים של  57.9%עמד על של הבנק ההוצאות להכנסות 

בשל היכולת לשיפור נוסף מוגבלת, אנו סבורים כי  עם זאת,עבר. בפער נמוך מ, במערכת הבנקאיתממוצע ב
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חשוף בשל  הבנק סביבת הריבית הנמוכה אליה  וכן בשל ,להוןאבון גדילה מתון ביחס יחיסרון מסוים לגודל ות

 מחזיק בבנק המרכזי.הוא היקף הפיקדונות הגדול ש 

 משאר הבנקים הצטמצם בשנים האחרונותביעילות התפעולית  הפער :1 תרשים

 

  173.7היקף נכסים של כבנק החמישי בגודלו במערכת, עם מעמדו לשמור על צפוי להמשיך הבנק 

בידי שתי קבוצות   טנכסי ענף הבנקאות המקומי הנשל ךמס  8.4%, 2021בספטמבר   30-נכון ל ₪מיליארד 

בשל , 16.1%-ועמד על כגדול יותר מחלקו מסך המערכת,  צרכניהחלק הבנק באשראי בנקאיות גדולות. 

וכלוסיות נישה בקרב אפועל   הוא םאמצעות"י, בופאג אוצר החיילחברת הבת בנק מסד והמותגים האחזקה ב

לקוחות אלה מאפיינים מיוחדים בשל השתייכותם חלק מ. לכמו יוצאי צבא ומשרד הביטחון, מורים וחרדים 

בנק.  שמעניק הנאמנות גבוהה בשל תנאים מיוחדים לשתורם לפרופיל סיכון נמוך יותר ולמשרדי מדינה, מה 

, שהיוו  הכנסות משמעותיות מעמלותתורמת ל שוק ההוןבשירותים בשל הבנק הענפה יחסית  ופעילות

 בכך לגיוון מקורות ההכנסה שלו. ו, 2021מסך הכנסותיו בשלושת הרבעונים הראשונים של  30.85%

בספטמבר   30-מסך האשראי נכון ל 55%שהיווה  ,קמעונאי הלבנק תמהיל אשראי מגוון המוטה לתחום 

בית (, משקי 26%(, עסקים קטנים ובינוניים )32%אשראי לדיור )בין  של הבנק מתפלגתיק האשראי  .2021

שונה  ושאינבתיק גבוה מבנה זה תורם לפיזור  .(18%( ועסקים גדולים ומוסדיים )23%ולקוחות פרטיים )

גם שעשויה להגיע  ות התחרות, רחשוף יותר להתגב שהבנקאנו סבורים  ,קוטנובשל . מהבנקים הגדולים יותר

כניותיו כוללות בין  והוא נערך להתמודד עם אתגרים אלה. ת אך, חברות פינטקאו  חברות חוץ בנקאיותצדן של מ

 . והצעת מוצרים חדשים ללקוחותיושל שירותים דיגיטיזציה השאר המשך 
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משבר טרום של ברמות הפרשות לבתיק האשראי ו חזרה לצמיחה בהינתןבסיס ההון החזק יישמר,  

שלוש הקרובות, -בשנתיים לשנה 6%-5%-יצמח בכי תיק האשראי של הבנק  אנו מניחיםתחזיותינו ב הקורונה. 

הוצאות הצפויה להישאר נמוכה. הבהתאם לסביבת הריבית יישאר ברמה דומה לנוכחית,  האשראימרווח וכי 

נוסף על כך צפוי הבנק לחלק דיבידנדים בהיקף  תיק האשראי. מסך  0.15%-0.2%-כ יעמדו על להפסדי אשראי 

אנו  בהתאם לכך . 2020-2021מהרווח הנקי בשנתיים הקרובות, כולל רווחים שטרם חולקו בשנים  50%של 

 בשנתיים הקרובות  12%-11% שלתשואה על ההון סבורים כי הבנק יוכל להציג 

, יעמוד על מעט מעל  2020בדצמבר  31-ב 10.6%( של הבנק, שעמד על RACסיכון )ליחס ההון המותאם 

 3.4%-קרוב ל, 2021בספטמבר  30-ב 11.64%על עמד של הבנק  1יחס הון רובד בשנתיים הקרובות.  10%

 לבנקים עם שניתנה על ידי בנק ישראל 1%וכלל הקלה של  8.25%מעל היחס הרגולטורי הנדרש שהיה 

הקורונה. אנו מניחים כי המרווח מעל הדרישה הרגולטורית יצטמצם בשנתיים הקרובות,  מגפת התפרצות 

הדיבידנדים  , הצמיחה בתיק האשראי וחלוקת 2022משנת  החלכתוצאה מהסרת ההקלה של בנק ישראל 

 , רמה שאנו רואים כמספקת ומראה על חוזקו של הון הבנק.1%-המרווח לא ירד מתחת ל להערכתנו. הצפויה

 בהשוואה לשאר הבנקים  הגדולהעל אף כרית ההון  ,רווחיות דומה לממוצע הענפי: 2 םתרשי

 

עקבי מהממוצע הענפי.  באופןנמוכים ( NPAs)ם י ההוצאות להפסדי אשראי ושיעור החובות הבעייתי

. ערכתמהכיר הבנק בהכנסות מהפסדי אשראי, בדומה לשאר ה 2021של בשלושת הרבעונים הראשונים 

אה שיעור ההוצ 2020בשנת .  ממוצע מערכת -0.45%-, בהשוואה ל -0.3%שיעורן ביחס לתיק האשראי היה 

שיעור החובות  בממוצע בענף.  0.72% -ל בהשוואה , מסך האשראי 0.52%להפסדי אשראי עמד על 
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יחסים טובים משל שאר , 134%עם יחס כיסוי של  0.84%עמד על  2021 בספטמבר 30-נכון ל הבעייתיים

 .  100%מעל מעט  הבנקים, שלרובם יחס כיסוי חובות בעייתיים של 

הפרשות נמוכות  תרמו ל מתווה דחיית ההלוואות ומתן אשראי באמצעות הקרנות בערבות המדינה

עם זאת אנו , חרף הגידול המהיר שלו בשנים האחרונות.  אשראי לעסקים קטניםתחום הבמהמערכת 

אמצעים  של  הפסקתםבשנתיים הקרובות עם  לגדולמעריכים כי ההפרשות על האשראי לעסקים קטנים עשויות 

. בכך יתמכו הגישה השמרנית יחסית של הבנק ושיעור נמוך יותר של הממוצע הענפיאת יעברו , אך הן  לא אלה

ביתר  1.28%-בהשוואה לבבינלאומי מסך האשראי  0.09%, דחיית תשלומים ביחס למערכתהלוואות תחת 

( NPAsבעסקים הקטנים(. אנו צופים כי החובות הלא מבצעים ) , בהתאמה,0.73%לעומת  0.1%-הבנקים )ו

 .מסך האשראי 1%ויעלו על בשנתיים הקרובות יגדלו 

   לאורך יותר מעשור נמוכות בהשוואה לענףההוצאות להפסדי אשראי בבנק : 3 תרשים

 

ונזילותו נתמכת ביתרת נכסים  , בדומה לשאר המערכת, קמעונאיים פיקדונותנשען על מפוזר ומימון הבנק 

מסך   90.8%-ממקורות המימון של הבנק ו 94.7%פיקדונות הציבור היוו   המופקדת בבנק המרכזי. גדולה

,  65.4%מעט גבוה מהממוצע הענפי. יחס האשראי לפיקדונות בבנק היה , 2021בספטמבר  30-התחייבויותיו ב

מגפת  עם התפרצות  בנקאייםלפיקדונות לקוחות משוק ההון כספי נמוך משנים קודמות בשל הסטה של 

ין יישאר י עדיחס זה  ברבעונים הקרובים, אךיה ביחס האשראי לפיקדונות ימגמה ועלשינוי . אנו צופים הקורונה

 ממזומנים ופיקדונות בבנק המרכזי.  יםממנו מורכב 33%-כמערכת בשל מבנה המאזן של הבנק, ש נמוך ביחס ל

0.51

-0.29

0.70

-0.45

-0.60

-0.40

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

%

הבינלאומי ממוצע ענפי מקומי



 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ 
 הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ

 www.maalot.co.il 2022 בינואר  4   ׀   6

 שיעור החובות הבעייתיים נמוך יחסית לענף: 4 תרשים

 

 במימון סיטונאייים עם תלות נמוכה אקמעונפיקדונות : מימון הבנק נשען על 5 תרשים
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   הדירוג  תחזית 

  תיאבון סיכון מתוןבשילוב  ,יישמר בסיס ההון החזק של הבנקכי  ערכתנומשקפת את ההיציבה  הדירוג תחזית

שיתמוך בפרופיל סיכון נמוך בהשוואה למערכת. בתרחיש הבסיס שלנו אנו מניחים כי תיק האשראי של הבנק 

( יישאר מעט גבוה RACהחודשים הקרובים, וכי יחס ההון מותאם הסיכון ) 18-24-שנה בל 6%-5%-יצמח בכ

 . 10%-מ

 השלילי התרחיש  

נעריך כי גישתו הזהירה של הבנק בניהול סיכונים  החודשים הקרובים אם  18-24-בנשקול פעולת דירוג שלילית 

 שתפגעאו אם תחול הרעה בתנאים הכלכליים, בפרט בענף הנדל"ן, אבון הסיכון, יהשתנתה ונראה עלייה בת

 שלו.  באיכות האשראי

 מתודולוגיה ומאמרים קשורים 

 2011בפברואר,  S&P ,16 כללי: עקרונות הדירוג של -מתודולוגיה  •

 2013ביולי,    17,  מתודולוגיה: מדדים כמותיים לדירוגי בנקים בעולם •

 2017ביולי,    20,  מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת הלימות הון מותאם סיכון של מוסדות פיננסיים  •

 2018י,  ביונ   25,  כללי: דירוג אשראי בסולמות מקומיים -מתודולוגיה  •

 2019ביולי,    1,  כללי: דירוג הון היברידי -מתודולוגיה  •

 2019ביולי,    1,  כללי: דירוג חברות בקבוצה -מתודולוגיה  •

באוקטובר,    10,  (ESG) כללי: סיכוני אשראי הנובעים מגורמי סביבה, חברה וממשל תאגידי -מתודולוגיה  •

2021 

 2021בדצמבר,    9,  ת פיננסייםמתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג מוסדו •

 2021בדצמבר,    9,  מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת סיכון ענף הבנקאות •

 2021,  בנובמבר   S&P Global Ratings   ,10הגדרות הדירוג של •

 2018ביוני,    26,  דעות ופרשנות: הקשר בין סולם הדירוג הגלובלי לבין סולם הדירוג הישראלי •
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 רשימת דירוגים 

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל 
 בעמ

תאריך שבו פורסם  דירוג
 הדירוג לראשונה 

אחרון בו תאריך 
 נעשה עדכון לדירוג

    דירוג)י( המנפיק
 ilAAA\Stable 23/11/1997 03/01/2021 טווח ארוך 

    המנפיק היסטוריית דירוג
     טווח ארוך 

   ilAAA\Stable 2019,  11יולי 
   ilAA+\Positive 2018,  20דצמבר 

   ilAA+\Stable 2014, 07אוקטובר 
   ilAA\Stable 2010, 15נובמבר 

   ilAA\Negative 2009,  16יוני 
   ilAA\Stable 2008, 24ספטמבר 

   ilAA\Positive 2007,  12מרץ 
   ilAA 2003, 20פברואר 
   +ilAA 2001,  26דצמבר 
   ilAAA 1997, 23נובמבר 

 

תאריך שבו פורסם  דירוג הבינלאומי הראשון הנפקות בעמ
 הדירוג לראשונה 

אחרון בו תאריך 
 נעשה עדכון לדירוג

    דירוג)י( הנפקה
       חוב נחות מורכב 

כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון 
 ilAA- 27/06/2018 03/01/2021 ספיגת הפסדים סדרה כד 

כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון 
 ilAA- 09/06/2020 03/01/2021 ספיגת הפסדים סדרה כה   

ת נדחים עם מנגנון כתבי התחייבו
 ilAA- 11/09/2017 03/01/2021 ספיגת הפסדים סדרה  כג 

    
    חוב בכיר בלתי מובטח 

 ilAAA 23/11/2021 23/11/2021 אגח סדרה י"ב 
 ilAAA 27/08/2019 03/01/2021 אגח סדרה י' 
 ilAAA 09/06/2020 03/01/2021  אגח סדרה יא

    פרטים נוספים
   16:30 04/01/2022 התרחש האירועזמן בו 

   16:30 04/01/2022 זמן בו נודע לראשונה על האירוע 
   החברה המדורגת  יוזם הדירוג 
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S&P מעלות בע"מ". לרשימת הדירוגים  פי גלובל רייטינגס"אס אנד  מעלות הוא שמה המסחרי של חברת
המעודכנים ביותר ולמידע נוסף אודות מדיניות המעקב אחר דירוג האשראי, יש לפנות לאתר אס אנד פי גלובל 

 www.maalot.co.ilרייטינגס מעלות בע"מ בכתובת 

בכל דרך, או לאחסן במאגר בכל צורה ו, לשכפל, להפיץ ורהנדסה לאחאין לשנות, לבצע  .©כל הזכויות שמורות 
, הערכות,  הקשורים לדירוגים מידעומידע או במערכת לאחזור מידע את התוכן )לרבות דירוגים, אנליזות 

התוכן"(, מבלי לקבל את הסכמתה מראש ובכתב של אס  " תוכנה ותוצריה(, וכל חלק ממנו )להלן, יחדיו, מודלים, 
התוכן לא ישמש למטרות  "(.S&Pגלובל רייטינגס מעלות בע"מ או חברות הקשורות לה )להלן, יחדיו, " אנד פי 

וצדדים שלישיים הנותנים לה שירותים, לרבות הדירקטורים, המנהלים, בעלי  S&P  לא חוקיות או לא מורשות.
ערבים לדיוקו, שלמותו,  ם הצדדים הקשורים"( אינו S&P)להלן, יחדיו, "  םהם שלשלוחיה וא םעובדיההמניות, 

 ותנובע ןוהצדדים הקשורים אינם אחראים לטעויות או השמטות )בין אם ה S&P. התוכןעדכניותו או זמינותו של 
מרשלנות ובין אם לאו(, מכל סיבה שהיא, לתוצאות הנובעות משימוש בתוכן, או לאבטחתו או תחזוקתו של 

והצדדים הקשורים לא נותנים   S&P. )כמות שהוא( AS-ISהתוכן מסופק על בסיס מידע שמסרו המשתמשים. 
או התאמה לצורך האיכות המספקת , לרבות, אך לא רק, בעניין מפורש או משתמעכל התחייבות או מצג, 

היעדר באגים, טעויות תוכנה או פגמים, שתפקודו של התוכן לא ישובש או שהתוכן יפעל עם כזה או אחר, 
והצדדים הקשורים לא יישאו בכל אחריות לנזקים ישירים ו/או  S&Pמקרה,  בכל כל תצורת תכנה או חומרה.

, פיצויים לדוגמה, פיצויים עונשיים או פיצויים מיוחדים,  עקיפים מכל מין וסוג, לרבות נזקים נלווים או תוצאתיים
)ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד   עלויות, הוצאות, הוצאות משפטיות או הפסדים

(, אשר נגרמו בקשר עם שימוש  הפסדים שנגרמו מרשלנותהכנסות או רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות או 
 מראש על האפשרות לנזקים כאמור.ונמסר להם בתוכן, גם במידה  

שהינה נכונה הבעת דעה  יםמהוו ,אחר הכלול בתוכן , לרבות הדירוגים ומידעדירוגים וניתוחים אנליטיים אחרים
  אינם מהווים S&P. הדירוגים והניתוחים האנליטיים האחרים של דבר שבעובדה יםמהוו ם ואינ הלמועד פרסומ

, ואינם  המלצה לרכוש, להחזיק או למכור ניירות ערך כלשהם, או לקבלת החלטה בעניין ביצוע השקעות
אינה נוטלת על עצמה כל מחויבות לעדכן את התוכן לאחר  S&P. ערך כלשהם מתייחסים לנאותותם של ניירות

השקעה או החלטות עסקיות אחרות, . אין להסתמך על התוכן בקבלת החלטות בכל צורה או פורמט פרסומו
והוא אינו תחליף לכישורים, שיקול דעת או ניסיון של המשתמשים, הנהלתם, עובדיהם, יועציהם ו/או לקוחותיהם 

, אלא במקום  אינה משמשת כ"מומחה" או כיועץ לעניין השקעות ו/או ניירות ערך S&P .בלת החלטות כאלהבק
מעדכנת את דוחות הדירוג בעקבות מעקב   S&P.  וחות דירוג נכונים למועד פרסומם . ד בו היא רשומה ככזאת

 .שוטף אחר אירועים או מעקב שנתי 

S&P    לבצע בדיקת  והיא אינה מחויבת  אוספת מידע ממקורות אמינים להערכתה, אך אינה מבקרת את המידע
מפרסמת דוחות הקשורים לדירוג מסיבות שונות שאינן   S&Pנאותות או אימות עצמאי של המידע שהיא מקבלת.  

 תוחים קשורים.פרסום עדכון תקופתי לגבי דירוג אשראי וני זה   ועדת דירוג, ובכלל   תוצאה של בהכרח 

במידה שרשויות הרגולציה מאפשרות לחברת דירוג להכיר בתחום שיפוט מסוים בדירוג שנקבע בתחום שיפוט  
שומרת לעצמה את הזכות לקבוע, להפסיק או להשעות הכרה כזו בכל   S&Pאחר למטרות רגולטוריות מסוימות,  

ים על עצמם כל מחויבות הנובעת מקביעה,  והצדדים הקשורים אינם נוטל   S&Pעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.  
 הפסקה או השעיה של הכרה בדירוג או כל חבות לכל נזקים שנטען שנבעו מהן.

שומרת על    S&P  ,S&Pשל פעולותיהן של היחידות השונות של   ת והאובייקטיביו על מנת לשמר את העצמאות  
מידע אשר אינו זמין ליחידות אחרות של  הפרדה בין פעולות אלו. כתוצאה מכך, ייתכן וליחידות מסוימות יהיה 

S&P  .S&P   כל  שאינו פומבי המתקבל בקשר ל מסוים  מנת לשמור על סודיות מידע  - גיבשה נהלים ותהליכים על
 אנליטי שהיא מבצעת.  ך הלי 

S&P   מקבלת תמורה כספית עבור מתן שירותי הדירוג והניתוחים האנליטיים שהיא מבצעת, בדרך כלל
שומרת לעצמה את הזכות להפיץ את   S&Pמים של ניירות הערך המדורגים, או מהחייבים.  מהמנפיקים או מהחת

מעלות,    S&Pוהאנליזות מופיעים באתר    S&P. הדירוגים הפומביים של  ניתוחים האנליטיים חוות הדעת שלה וה 
להיות  , ויכולים גם  www.standardandpoors.com, בכתובת  S&Pבאתר    או   www.maalot.co.il  בכתובת 

 ושל צדדים שלישיים.   S&Pבפרסומים של    מופצים באמצעים אחרים, כולל 


