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 זתשע"אייר ' כט<  2017מאי ב 25

 
 שקלים מיליון 622 של נקי רווח

 אשתקד מקבילה לרבעון בהשוואה 36% של גידול

 שקלים מיליון 124-כ של בסכום דיבידנד הבנק יחלק שנים 6 מזה לראשונה

 רקיעב נבע ברווח הגידול .2017 של הראשון ברבעון שקלים מיליון 622 של נקי רווח <
  .הליבה מפעילות ברווחיות מגידול

 .2017 של הראשון ברבעון שקלים מיליון 908 של כולל רווח <

  .8.1%-ב הסתכמה 7201 של הראשון ברבעון שנתי( )בחישוב ההון על הנקי הרווח שואתת <

 .12%-ב הסתכמה 2017 של הראשון רבעוןב שנתי( )בחישוב ההון על הכולל וחהרו תשואת <

  שקלים. מיליון 124-כ של בסכום דיבידנד הבנק יחלק ,שנים 6 מזה לראשונה <

 

 הבנק: לאסטרטגיית בהתאם

 מהווה זה )גידול 31.12.2016-ל בהשוואה שקלים מיליארד .82 של לציבור באשראי גידול <
 4.8 של לסך הסתכם הגידול ,התיסוף השפעת בנטרול שנתיים(. במונחים 4% של עלייה

  .שקלים מיליארד

  אשתקד. המקביל לרבעון בהשוואה ,13.2%  של בשיעור נטו ריבית כנסותהב גידול <

 להכנסה בהשוואה ,שקלים ליוןימ 101 של לסך הסתכמה אשראי הפסדי בגין ההוצאה <
 אשתקד. המקבילה בתקופה שקלים ליוןימ 123-כ של בסך

 (,4.3%) שקלים מיליון 56 של בסך פעמיות, חד השפעות בניכוי השכר, בהוצאות ירידה <
 .אשתקד המקביל לרבעון בהשוואה

 של לשיעור בהשוואה ,64.9% של שיעור על עמד אשר היעילות ביחס משמעותי שיפור  <
 אשתקד. %74.1

 .%14.82 על עמד הכולל ההון יחסו 11.02% על עמד הליבה הון הלימות יחס - ההון הלימות <
  .השונים הפעילות במגזרי ולצמוח להמשיך לבנק תאפשר זו הון הלימות
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 התפתחות סעיפי המאזן:

 

 31.3-ל בהשוואה שקלים, מיליארד 32.3-ב הסתכם 7201 במרס 31 ליום העצמי ההון <
  .2.9% של גידול ,6201 בדצמבר 31-ב שקלים מיליארד

  המפקח ידי על נדרש מזערי יחס לעומת ,6.9% על עמד 7201 במרס 31 ליום המינוף יחס <
  .6% של בשיעור הבנקים על

  בהשוואה שקלים, מיליארד 264.7-ב 7201 במרס 31-ב הסתכם נטו לציבור האשראי <
  .6201 בדצמבר 31-ב שקלים מיליארד 261.9-ל

  בהשוואה ,שקלים מיליארד 39-ב הסתכם בישראל דיור( )ללא פרטייםל האשראי <
  ..1631.12-ב שקלים מיליארד 83-ל

 ,שקלים מיליארד 53-ב סתכםה (Market Middle) הבינוניים לעסקים האשראי <
  .631.12.1-ב שקלים מיליארד 43-ל בהשוואה

 מיליארד 15-ל בהשוואה ,שקלים מיליארד 25-ב הסתכם הגדולים לעסקים האשראי <
  .31.12.16-ל בהשוואה שקלים

  בהשוואה שקלים מיליארד 341.7-ב 7201 במרס 31-ב הסתכמו הציבור פיקדונות <
 שער מירידת כתוצאה נובע הקיטון .6201 בדצמבר 31-ב שקלים מיליארד 346.9-ל

 החליפין.
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 הכספייםנתונים עיקריים מהדוחות  -קבוצת לאומי 

 (שקלים)במיליוני  רווח ורווחיות

 
 לשלושה חודשים שהסתיימו

לשנה שהסתיימה   במרס 31ביום 
 בדצמבר 31ביום 

 2016 %-שינוי ב 2016 2017 

 7,526 13.2 1,655 1,873 הכנסות ריבית, נטו

 (125) + (123) 101 הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

הוצאות בגין הפסדי הכנסות ריבית, נטו לאחר 
 7,651 (0.3) 1,778 1,772 אשראי

 5,408 24.7 1,032 1,287 הכנסות שאינן מריבית

 8,580 3.0 1,990 2,050 הוצאות תפעוליות ואחרות

 2,791 35.5 459 622 רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק

 (שקלים)במיליוני  התפתחות סעיפי המאזן

 
 במרס 31ליום 

2017 
 בדצמבר 31ליום 

2016 
 

 %-שינוי ב

 1.1 261,913  264,707  , נטואשראי לציבור

 (1.5) 346,854  341,663  פיקדונות הציבור

 2.9 31,347  32,255  הון המיוחס לבעלי מניות הבנק

 3.6 1,259,284 1,304,310 נכסים בניהול הקבוצה

 )באחוזים( יחסים פיננסיים עיקריים

 בדצמבר 31 במרס 31ליום  

 2017 2016 2016 

 59.7 62.1 60.8 אשראי לציבור, נטו לסך המאזן

 79.1 77.6 78.5 פיקדונות הציבור לסך המאזן

 132.4 125.1 129.1 פיקדונות הציבור לסך האשראי לציבור, נטו

 15.21 14.28 14.82 ההון הכולל לנכסי סיכון

 11.15 9.96 11.02 לנכסי סיכון 1הון רובד 

 6.77 6.35 6.85 יחס מינוף

 132 125 131 יחס כיסוי נזילות

 ((0.05 (0.19) 0.15 הוצאות בגין הפסדי אשראי מתוך האשראי לציבור, נטו

 0.24 0.23 0.20 מזה: הוצאות בגין הפרשה קבוצתית מתוך האשראי לציבור, נטו

 1.75 1.67 1.74 פער הריבית 

 66.3 74.1 64.9  ההוצאות התפעוליות והאחרות מסך כל ההכנסות

 


