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תשואה

10.32%יחס הון עצמי
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תשואה להון  
(ROE)

7,611הון לחישוב
תשואה

7,363 7,493

9.3%*

מיליון ₪. 32 (*) שיעור תשואה נטו בנטרול הכנסות מיסים בגין שנים קודמות בהיקף של כ-



4

תמצית דוח רווח והפסד  
(במיליוני ₪)  

השינוי  
השינוי ב-% 1-9/2017

ברוטו

6.0% 97 1,710 הכנסות מימון מריבית

(21.9%) (20) 71 ירידה במימושי   הכנסות מימון שאינן מריבית (בעיקר
נוסטרו)

הוצאות בגין הפסדי אשראי  
50 96

בתקופה) של 0.16% (שיעור הפרשה

בעיקר מהשפעת השינוי בשע"ח הכנסות מעמלות (ירידה
(1.0%) (10) 972

ומסגירת פיבי שוויץ) של המט"ח

הכנסות אחרות (מימוש מגדל שלום השנה ועסקת ויזה  
2.1% 2 61

אירופה אשתקד)

2.5% 69 2,814 סה"כ הכנסות (לפני הפרשה להפסדי אשראי)



השינוי  
השינוי ב-% 1-9/2017

ברוטו

(3.7%) (74) 1,944 סה"כ הוצאות תפעוליות ואחרות

(2.0%) (25) 1,218 סה"כ הוצאות שכר

(7.1%) (22) 287 הוצאות פחת ואחזקת בניינים וציוד

הפחתות וירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים  
(25.4%) (24) 69

החייל) (סיום הפחתת הפרש מקורי בגין אוצר

(0.8%) (3) 370 הוצאות אחרות

13.6% 93 774 רווח מפעולות רגילות לפני מסים

(24) 38 (אשתקד רווח חד פעמי *) חלק הבנק ברווחי כ.א.ל

27.1% 111 520 רווח נקי (**)

תמצית דוח רווח והפסד  
(במיליוני ₪)  

מיליון ₪ נטו. 44 5(*) סך ההשפעה של מכירת ויזה אירופה אשתקד הסתכם לכ-
מיליון ₪. 32 נכללו הכנסות מיסים בגין שנים קודמות בהיקף של כ- (**) ברבעון השלישי של 2017
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רווח מפעולות מימון
(במיליוני ₪)

השינוי % השינוי ברוטו 1-9/2017

6.0% 97 1,710 סה"כ הכנסות מריבית

(21.9%) (20) 71 סה"כ הכנסות מימון לא מריבית

4.5% 77 1,781 סה"כ הכנסות מימון מריבית ושאינן מריבית

(8) 3 הוגן של מכשירים נגזרים התאמות לשווי

(46.8%) (29) 33 (מימושי אג"ח ומניות) נוסטרו פעילות

7.0% 114 1,745 יתר הכנסות המימון מתיווך פיננסי והון פנוי  



1,243 1,218 

373 370 309 287 

93 69 

משכורות והוצאות נלוות אחזקה ופחת בניינים   הפחתות וירידת ערך של   הוצאות אחרות
וציוד נכסים בלתי מוחשיים

2,018 1,944 

1-9/2016 1-9/2017

המשך קיטון בהוצאות התפעוליות
(במיליוני ₪) של הקבוצה

1-9/2017

1-9/2016
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שיפור מתמשך ביעילות התפעולית  
יחס הוצאות תפעוליות להכנסות  

במיליוני ₪) (סכום ההכנסות/ הוצאות לרבעון -
930סה"כ  הכנסות

904

869

700

665 סה"כ 
640הוצאות

Q4/15 Q4/16 Q3/17

80.6%

יחסי 
יעילות

73.5%
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68.8%

צמיחה בהכנסות וירידה בהוצאות שיפור מתמשך ביעילות התפעולית-



ביחס היעילות   שיפור של 4.4%
התפעולית (מאוחד)

סה"כ הוצאות

2,814 2,745 

2,018 1,944 

1-9/2016 1-9/2017

יחס סך הוצאות להכנסות (לפני חומ"ס)סה"כ הכנסות %

73.5%

69.1%
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68.8%
Q3/2017 ב –

72.9%
Q3/2016 ב –

ללא הכנסה  
ממימוש  

נכס במגדל  
שלום 
70.1%

ללא השפעת  
הסכם ויזה  

אירופה
74.4%



יחס הון לרכיבי סיכון

13.94%

יחס הון עצמי רובד 1

יחס פיקדונות לאשראי

135.1%

דוח יתרות וסיכונים אסטרטגי 
(במיליארדי ₪) 30.9.2017

ליום 30.9.2017

10.32%

(LCR) יחס נזילות

122%
יחס מינוף

5.69%

אשראי לציבור
80.2

מזה:
עסקי ומוסדי   39.3
צרכני            19.2
הלוואות לדיור 22.6
(0.9) חומ"ס

אג"ח מדינת ישראל  
6.3

מזומן ופיקדונות בנק 
ישראל 31.5

אג"ח מדינת זרות 3.1

פיקדונות  
יחס הון לרכיבי סיכוןהציבור 108.4

13.79%

יחס הון עצמי רובד 1

יחס פיקדונות לאשראי

136.8%

פיקדונות מבנקים מסחריים 0.8

CoCo 5.2 שטרי הון ו-
CoCo מזה:  1.2

הון לצורכי השקעה 8.0

ליום 31.12.2016

10.09%

(LCR) יחס נזילות

123%
יחס מינוף

5.52%
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עסקים   פרטי + 
בינוניים,   משקי  
גדולים  24% בית
(כולל  

מוסדיים) (24%)
29%
(30%)

הלוואות  
עסקים   לדיור
קטנים 28%
19%

(27%)
(19%)

סך האשראי הפרטי  
מסך   52% מהווה כ-

ב- האשראי (51%
(30.09.16

פיקוחיים אשראי לציבור לפי מגזרי פעילות -
יתרות לסוף תקופה במיליוני ₪ 

שינוי בתשעת  
החודשים   30.9.17

של   הראשונים
2017

5.9% 19,265 משקי בית + בנקאות פרטית

3.8% 22,573 הלוואות לדיור

4.8% 41,838 סה"כ לקוחות פרטיים

4.9% 15,873 עסקים קטנים

סה"כ עסקים בינוניים וגדולים (כולל  
1.1% 23,380

מוסדיים)

3.8% 80,236 סה"כ אשראי
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30/9/16 – ( )

לעומת הרבעון שקדם 1.4% האשראי ברבעון השלישי עלה ב-



התפתחות המאזן
הבנק, האשראי והפיקדונות -סוף תקופה, במיליארדי ₪ ההון המיוחס לבעלי מניות

הון המיוחס לבעלי מניות הבנק

127.9 129.9125.5
117.8

108.4105.8103.3
95.2

80.277.3
72.668.9

6.797 7.073 7.321 7.706

31.12.14 31.12.15 31.12.16 30.9.17

מאזן

יחס הון למאזן 5.6%5.8%

אשראי לציבור

5.7%

פיקדונות ציבור

5.9%
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תשעה
חודשים



בדצמבר 2016 31 בספטמבר 2017 30
הפרש  

חוץ  מול 31/12/16חוץ  סה"כ מאזני סה"כ מאזני
מאזני מאזני

(52) 756 174 582 704 130 574 סיכון אשראי פגום

(301) 496 21 475 195 6 189 סיכון אשראי נחות

91 817 77 740 908 98 810 סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת

(262) 2,069 272 1,797 1,807 234 1,573 סך סיכון אשראי בעייתי
(12.7%)
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התפלגות האשראי הכולל בגין חובות בעיתיים
(במיליוני ₪)

ממוצע המערכת  
הבנקים) 4) בספטמבר  30

מחצית ראשונה   2017
2017

1.49%שיעור יתרת חובות פגומים וחובות בפיגור מתוך האשראי   0.98% לציבור  



6.9%

4.2%

2.5%

2015 2016 30.9.17

I יחס הון עצמי רובד 10.32%

10.09%

10.05%

30.09.16 31.12.16 30.09.17

תשואת דיבידנד הגבוהה במערכת,  
במקביל לשמירה על הלימות הון גבוהה

14

(*) תשואת דיבידנד

חלוקת על הבנק הכריז 2017, השלישי הרבעון של הכספיים הדוחות פרסום עם (*)
.(2017 שנת מתחילת ₪ מיליוני 310 של מצטבר (סך ₪ מיליון 100 כ- של דיבידנד

לעומת המזערי הנדרש. 1% (*) פער חיובי של כ-



עיקרי התוצאות הכספיות לתשעת
החודשים הראשונים של 2017

15

10.32%

₪ m310

Aa1

4%

יחס הון עצמי רובד 1
פער חיובי גבוה (+1%)  

מעל המינימום הנדרש

תשואה להון

9.4%

דירוג פיקדונות לזמן ארוך
חברת הדירוג "מידרוג" (שלוחה של 
העולמית) העלתה את אופק   מודי'ס

הדירוג מיציב לחיובי 

רווח נקי

 ₪ m520
+27% 

צמיחהיחס הון עצמי  
רובד 1

דיבידנד

תשואת דיבידנד -6.9%*
4 ב- ממוצע של בין 4%-5%

דירוג פיקדונות   השנים האחרונות
לזמן ארוךאומדן תשואת דיבידנד ממוצעת  

בשנת 2017 של 5.2%

גידול באשראי
(מסוף 2016)

יחס יעילות

69.1%

.30.9.17 החודשים האחרונים ודיבידנד שחולק במהלך ארבעת הרבעונים האחרונים  עד ל- 12 (*) מבוסס על מחיר מניה ממוצע ב-
מיליון ₪ (סך מצטבר של   100 הכריז הבנק על חלוקת דיבידנד  של כ- (**) עם פרסום הדוחות הכספיים של הרבעון השלישי ,2017

מיליון ₪ מרווחי 2016) מיליוני ₪ מתחילת שנת 2017, 70 310

רווח לפני מס

 ₪774
+14% 
צמיחה



(המשך) עיקרי התוצאות הכספיות

תוצאות 
Q3/17
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ברבעון הנקי הרווח -ל והסתכם המקביל לרבעון בהשוואה 59% בכ- גדל 2017 של השלישי
.11.1% להון התשואה .₪ מיליון 203

ברבעון .קודמות שנים בגין ₪ מיליון 32 בסך מיסים הכנסות הבנק רשם ,2017 של השלישי
281 ל- 25% בכ- גדל ברבעון מס לפני הרווח .9.3% ברבעון התשואה שיעור זו הכנסה ללא

אשתקד. המקביל לרבעון בהשוואה ₪ מיליון

72.9% ו- הקודם ברבעון 69.6% לעומת 68.8% היעילות יחס 2017 של השלישי ברבעון 
מקביל. ברבעון

תשעה חודשים  
ראשונים של 

2017
5.9%צמיחה   לקוחות פרטיים - 

 3.8%באשראי הלוואות לדיור -
4.9% עסקים קטנים- 

עסקים בינוניים,   

1.1% גדולים (כולל מוסדיים)-

ביתרות כ-4% של גידול 
בהשוואה ליום האשראי

: 31.12.16 ל-



ההוצאות. סוגי בכל ניכרת הירידה התפעוליות. בהוצאות 3.7% של ירידה

כ-2.0%. של ירידה שכר- הוצאות  המשך  
ירידה  

.7.1% של ירידה וציוד- בניינים ואחזקת פחת הוצאות  בהוצאות  
התפעוליות

.25.4% של ירידה מוחשיים- בלתי נכסים של ערך וירידת הפחתת הוצאות 
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המשך גידול  
בהכנסות  
מיליוןהמימון על  114) 7% כ- של גידול - הבנק של השוטפות המימון בהכנסות גידול המשך
באשראי.אף סביבת  הצמיחה רקע על הגידול עיקר אשתקד. מקבילה לתקופה בהשוואה (₪

הריבית  
הנמוכה

נזילות/  
ויחס מינוף 5.69%. יחס כיסוי נזילות 122%  מינוף

עמד שיעור   0.16%, ברבעון שלישי 2017 שיעור הוצאות בגין הפסדי אשראי של כ- 

ההוצאה בגין הפסדי אשראי על 0.04%. אשראי  
1.5% נכון לסוף הרבעון השלישי, לעומת כ- 1% יחס חובות פגומים לאשראי נמוך מ-  איכותי  

לפי נתוני 6.2017). הבנקים – בממוצע במערכת (4
.31.12.16 ביחס ל- 13% המשך ירידה בסך החובות הבעייתיים, כ- 

(המשך) עיקרי התוצאות הכספיות



בע"מ לישראל הראשון הבינלאומי הבנק באתר המפורטים השימוש בתנאי האמור מכלליות לגרוע בלי •
הפיננסיים הדוחות הצגת במסגרת הבלעדי לשימושו הבנק ידי על הוכנו ותכניה זו מצגת ("הבנק"),

השנתיים. ו/או הרבעוניים

או הבנק של ערך ניירות לרכישת הצעה להציע כהזמנה או כהצעה לפרשה ואין מהווה אינה זו מצגת •
בתמצית מוצג חלקי, הינו במצגת המידע בלבד. מידע מסירת לשם הינה המצגת הבנק. קבוצת של
ערך ניירות לרשות הבנק בדיווחי לעיין הצורך את להחליף נועד לא והוא בלבד נוחות למטרות

הבנק. של והמיידיים הרבעוניים השנתיים, הדוחות זה, ובכלל בע"מ, אביב בתל ערך לניירות ולבורסה
זו במצגת הנכלל המידע השקעה. או התחייבות חוזה, עסקה, כל עם בקשר זו מצגת על להסתמך אין •
עצמאית בדיקה במקום בא ואינו ההשקעה לכדאיות באשר דעת חוות או המלצה ייעוץ, מהווה אינו

כדין. מורשה בהשקעות מומחה גוף ידי על מקצועי וייעוץ

עובדיו, הבנק, זו. במצגת המופיע המידע נכונות או דיוק לשלמות, ביחס מתחייב או מצהיר אינו הבנק •
עקיפים או ישירים להפסדים ו\או לנזקים באחריות יישאו לא בו, המניות בעלי או המשרה נושאי

זו. במצגת המובא במידע מהשימוש כתוצאה להיגרם העלולים ו/או שנגרמו

מתחייב ואינו אחראי אינו הבנק •

18

הצהרת הבנק

הכלכלי, במצב עתידי שינוי כל בגין זו במצגת האמור את לעדכן
הצגת לאחר ויהיה שיכול זו, במצגת המוזכר גוף ו\או חברה ולכל לבנק הנוגע המשפטי או הפיננסי

כאמור. המצגת

הערכות מטרות, תחזיות, כולל זה מידע עתיד. פני צופה מידע מהווה זו במצגת המוצג מהמידע חלק •
אשר עתידיים עניינים או לאירועים והמתייחסים הבנק, הנהלת של ראותה נקודת בסיס על ואומדנים,
מאלו מהותית שונות להיות עשויות בפועל התוצאות הבנק. בשליטת ואינה ודאית אינה התממשותם
כתוצאה היתר, בין לרבות, גורמים, של רב ממספר כתוצאה עתיד, פני צופה המידע במסגרת שנכללו
בנוגע הקיימת וודאות ואי כלכליים ושינויים התפתחויות פיקוח, גורמי והוראות בחקיקה משינויים
ראה עתיד פני צופה מידע של ומפורט מדויק לתיאור המגוונות. הבנק פעילויות ולתוצאות הבנק לעסקי

הבנק. בדוחות עתיד פני צופה מידע סעיף
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