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    דוח אנליטי
  2007יוני 

  מ "בנק מסד בע
          דירוג פיקדונות

  ה נדחי"           דירוג כ
  ק"               דירוג פיקדונות ז

Aa3 

Aa3  
  P-1                      

אשר תהיינה שוות , נית� לפיקדונות ולסדרות של אגרות חוב בדרגת פירעו� רגילה Aa3דירוג 

ולמסגרת גיוס של כתבי התחייבות ,  כלל הפיקדונות המופקדי בבנק מסדלדרגת הפירעו� של

א תגויס מסגרת .. נ.ח ע" מיליו� ש75אשר לא תעלה על ,  חודשי18לתקופה של עד  ,נדחי

ובכל גיוס , למידרוג בטר יבוצע כל גיוסבנק מסד יודיע , כתבי ההתחייבות הנדחי לשיעורי�

 בנק מסד מתחייב כי דרגת הביטחו� של כל כתבי .הקיי שכזה תבח� מידרוג את הדירוג

  .תהיה זהה, ג א יונפקו לשיעורי�, ההתחייבות הנדחי

  פרופיל הבנק

הינו בנק מסחרי ") בנק הפועלי�("מ "חברת בת של בנק הפועלי� בע, ")הבנק("מ "בנק מסד בע

ת החינו� ולעסקי� המתמחה במת� פתרונות פיננסיי� כוללי� לציבור עובדי ההוראה ומערכ

, תוכניות חיסכו�, ע"ני, ש"עוהכוללי� , הבנק מציע את שירותיו. הפועלי� בתחו� זה בישראל

  . לכל מגזרי הלקוחות,ח ועוד"מט, כרטיסי אשראי, אשראי

כחברה הדדית להלוואות " י"הסתדרות המורי� העבריי� בא"י " ע1927הבנק נוסד בשנת 

 ממניות החברה ויתר המניות 51% רכש בנק הפועלי� 1977ת בשנ. י"וחסכונות עבור המורי� בא

  . נותרו בידי הסתדרות המורי�

 מס� האשראי במערכת 0.3% 'עמד חלקה של הקבוצה באשראי לציבור על כ, 31.12.2006 'נכו� ל

  .0.4% 'על כ, לאותו תארי�, לקה בס� פיקדונות הציבור עמדחבעוד ש, הבנקאות בישראל

  

 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006  ח"במיליוני ש 

 864 946 1,005 1,315 1,603 יתרת אשראי לציבור 

 182 215 227 238 260 הו� עצמי 

 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% נתח שוק באשראי לציבור

 0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4%  נתח שוק בפיקדונות הציבור

 14.9% 15.0% 13.9% 8.4% 5.0% )מאזני(ר אשראי לציבו/ אשראי בעייתי 

 0.9% 1.1% 1.3% 1.6% 1.0% ס מס� האשראי המאזני"הפרשה לחומ

 15.7% 15.4% 15.1% 12.4% 12.2% הלימות ההו� הכולל

 15.4 15 14.9 12.2 12.0% הלימות ההו� הראשוני
  

  

, משקי הבית(יי� המגזרי� הבנקא:  מגזרי פעילות עיקריי�5פעילות הבנק מתבצעת באמצעות 

המגזרי� . מגזר ניהול ותפעול נכסי� פיננסיי� ומגזר הניהול הפיננסי, )הבנקאות הפרטית ועסקי�

מקבלי , הבנקאיי� עוסקי� במת� שירותי� בנקאיי� ובתיוו� פיננסי תו� התמקדות במשקי בית

�  . משכורות ע� התמחות מיוחדת בסקטור עובדי ההוראה ומוסדות חינו

מרכזיות  בפריסה ארצית בערי� , סניפי�13 ' עובדי� ב280 'העסיק הבנק כ, 31.12.2006 'נכו� ל

המותא� , יועצי ההשקעות בסניפי הבנק מעניקי� שירותי יעו0 מקי/ בהשקעות פיננסיות. בישראל

  . מספק הבנק ללקוחותיו שירותי בנקאות ישירה בטלפו� ובאינטרנט, כמו כ�. לצרכי הלקוחות

  :מחברי�

      ער� שומר

  אנליסט 

il.co.midroog@erans  

  

  סיגל יששכר

ראש צוות 
il.co.midroog@sigal.i  

  

  

  

  

  

  

  :איש קשר

  ל"סמנכ, דיי� 'אביטל בר

ראש תחו� תאגידי� ומוסדות 
  פיננסיי�

il.co.midroog@bardayan 

  

  מ "מידרוג בע

  מגדל המילניו�

  17הארבעה ' רח

  64739, אביב'תל

  6844700'03: 'טל

  6855002'03: פקס

il.co.midroog@info 

www.midroog.co.il  
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  נהלהבעלי שליטה וה

 בהו� המניות ובזכויות ההצבעה ואילו יתרת האחזקות בהו� המניות וזכויות ההצבעה 51% 'בנק הפועלי� מחזיק ב

כבעל השליטה בבנק . מ"בע) אחזקות(באמצעות החזקתה בחברת מסד , מצויה בידי הסתדרות המורי� בישראל

 כללו נציגיו של בנק 31.12.2006 'נכו� ל. הבנקל "ר הדירקטוריו� ואת מנכ"שמורה לבנק הפועלי� הזכות למנות את יו

ל וחשבונאי ראשי בבנק "משנה למנכ(עופר לוי , )ר הדירקטוריו�"יו(הפועלי� בדירקטוריו� הבנק את יוס/ ירו� 

ל בכיר ומנהל אג/ "עוזר מנכ(ושאול רפפורט ) מנהל אג/ בנקאות קמעונאית בבנק הפועלי�(אהוד יניב , )הפועלי�

  ).    ראי בבנק הפועלי�תפעול מער� אש
        

  בתפקידי הקודמי  תחילת כהונה   תפקיד  נושאי משרה עיקריי
 פ"מנהל החטיבה לניהול סיכוני� בבנה •  15.8.2006  ר דירקטוריו�"יו  )ד"עו(מר יוס/ ירו� 

  פ"מבקר פני� ראשי של בנה •
  פ"מנהל אג/ בנקאות קמעונאית בבנה •  7.2.2005  מנהל כללי  ינסקי'מר רוני לשצ

חשבונאי , ל"סמנכ  )ח"רו(מר אלו� שפירא 
  ראשי 

  חשב הבנק •  27.12.2002

 �ממונה על , ל"סמנכ  מר דוד פדרמ
  האשראי 

מנהל קשרי לקוחות במרכז עסקי�  •  26.5.2003
  פ"בבנה

�ממונה על , ל"סמנכ  ) ר"ד(זהורי 'גברת מירי ביטו
  המער� הקמעונאי

  פ"דוברת בנה •  1.3.2004

ונה על ניהול ממ  גברת רבקה אלגריסי 
  נכסי לקוחות

  פ"ייעו0 לסניפי� בבנה' מנהלת יח •  15.4.2004

  פ"מנהלת אג/ בקרה וגביית חובות בבנה •  1.3.2004  מבקרת פני�  **גברת אורית לרר 

  .בנוס/ ממונה מר שפירא על תחומי משאבי האנוש והלוגיסטיקה בבנק* 

  .  פ"בבנהפ ומבקרת הפני� הראשית "לרר הינה חברת הנהלת בנה' גב** 
  

) ח" מיליו� ש22 'תמורת תשלו� שנתי בס� כ(בנק מסד משתמש בתשתית התפעול והמחשוב של בנק הפועלי� 

. י אנשי בנק הפועלי�"ונהנה מפיתוח המוצרי� המבוצע ע, כולל ניהול מערכות המידע ואבטחת המידע, ובנהליו

ת הראשית של בנק הפועלי� הינה מבקרת כאשר המבקר, בנוס/ מקבל הבנק מבנק הפועלי� שירותי בקרת פני�

  . משתת/ קצי� הציות של הבנק בפורו� קציני ציות של בנק הפועלי�, כמו כ�. הפני� בבנק מסד

�ח אשר " מיליו� ש300התקבלה בדירקטוריו� בנק הפועלי� החלטה פנימית על העמדת קו אשראי בהיק/ של , כמו כ

  . י בנק מסד בכל עת"יהיה זמי� לשימוש ע

מעריכה מידרוג כי ,  מצידו של בנק הפועלי� בבנק מסדתמרות העובדה כי לא קיימת כל תמיכה פיננסית פורמאליל

ולו רק בשל הפגיעה , א� יידרש לכ�, בסבירות גבוהה יתמו� בנק הפועלי� בהתחייבויותיו הפיננסיות של בנק מסד

  .  צת בנק הפועלי� לא תעמוד בהתחייבויותיהל א� חברה בת מקבו"הגורפת במוניטי� של בנק הפועלי� באר0 ובחו

נקלע אשר , מקבוצת בנק הפועלי�, מקרה מבח� נית� ללמוד מההשקעה אשר ביצע בנק הפועלי� בבנק קונטיננטל

אשר הוענק ,  מיליו� שקל190 שבוצעו לטובת אשראי בהיק/ של ,בעיקר בשל הפרשות גדולות, להפסדי� כבדי�

ע� השלמת רכישת  .בשל כ� עבר את מגבלת הלווי� הגדולי� של בנק ישראלו, קשיי�גבעוני שנקלעה ל'לקבוצת פלד

 זאת באמצעות הזרמת הו� ,בנק הפועלי� לתיקו� החריגהפעל , 2003 לקראת סו/ שנת הבעלות המלאה על קונטיננטל

  .העמדת כתבי שיפויו
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  אסטרטגיה עסקית

הגדלה משמעותית של נתח השוק בקרב תו� , משקי הבית היק/ שירותי הבנקאות ללקוחות פרטיי� ולהרחבת •

כולל הרחבת פעילות ניירות הער� וניהול , העמקת מעורבות הבנק בשוק ההו�אוכלוסיית עובדי מערכת החינו� ו

 .התיקי�

  .  גידול מבוקר בפעילות האשראי במגזר העסקי תו� התמקדות בענפי פעילות בעלי דירוג גבוה •

   .היועצי� בסניפי�מער�  כולל הרחבתהפיננסיי� והפנסיוניי� הרחבת שירותי הייעו0  •

  

  

  שיקולים עיקריים לדירוג

 נית� לבנק מסד בשל המשקל הבולט של תרומת הבנקאות Aa3 ודירוג כתבי התחייבות נדחי� Aa3דירוג פיקדונות 

 –החינו� בישראל ונתח השוק הבולט של הבנק בקרב עובדי ההוראה ומערכת , הקמעונאית לתוצאותיו הכספיות

בשל יחסי הלימות הו� כולל וראשוני גבוהי� , המהווה פלח ממעמד הביניי� בישראל, אוכלוסייה יציבה כלכלית

כמו ג� על רמת , המטילה מגבלות על יחסי ס� יתרות סיכו� ואשראי לציבור לנכסי�, בשל מדיניות האשראי, ביותר

בשל , פ הוראות בנק ישראל"� המחמיר ממגבלות הריכוזיות עבאופ, הריכוזיות הענפית ורמת ריכוזיות הלווי�

  .שמירה על יחסי נזילות גבוהי� ביחס למערכת

הדירוג אינו מתעל� מהיותו של בנק מסד בי� הבנקי� הקטני� במערכת הבנקאות בישראל ומהעובדה כי על א/ 

בנישות פעילות כלשה� מעבר לחלקו אי� הבנק מתבלט , ספרתי בהיקפי הפעילות בשנתיי� האחרונות'גידול שנתי דו

  . היחסי במערכת

שיעור האשראי הבעייתי שהיה גבוה בהשוואה לשיעור האשראי הבעייתי בבנקי� קטני� אחרי� צומצ� , בנוס/

הצפה מוקדמת יותר של חובות בעיתיי� , י צמצו� מספר הלקוחות בסיכו� גבוה"בשני� האחרונות עקב טיוב התיק ע

ניכרת בשני� האחרונות הרעה , במקביל לירידה בשיעור האשראי הבעייתי. (פעילות הגביהוהאצת משמעותית של 

לידי ביטוי בעליית משקלו של האשראי שאינו נושא הכנסה מס� כפי שבא , בתמהיל החובות הבעייתיי� הנותרי�

פיננסי הגבוה גור� המפצה על רמת הסיכו� הגלומה בתיק האשראי של הבנק הינו המרווח ה). האשראי הבעייתי

ספרתיות במרבית השני� 'מוביל להצגת תשואות דו, אשר ביחד ע� יעילות תפעולית טובה, יחסית של הבנק

  .תו� שמירה על רמת הלימות הו� גבוהה ביותר, האחרונות

מ וכחלק מראיית "אי� לבנק מדיניות המגבילה את פערי המח, בפרט סיכוני הריבית, בהיבט ניהול סיכוני השוק

באותה .  המאושרת במגזר השקליDV1% 'מנצל הבנק בפועל את מרבית חשיפת ה, ול הפיננסי כמקור לרווחיותהניה

  . עת ראוי להדגיש כי המגבלה עצמה אינה חורגת מממוצע המערכת

של ) פנימי(י מידרוג בדירוג " בנק המדורג ע–דירוג זה מתחשב בעובדה כי בעל השליטה בבנק הינו בנק הפועלי� 

קיי� , מעבר לתמיכה התפעולית אותה מספק בנק הפועלי� לבנק מסד. Aaaות וכתבי התחייבות נדחי� של פיקדונ

ח אשר יהיה זמי� " מיליו� ש300בצורה של העמדת קו אשראי בהיק/ של , בי� שני הבנקי� ממשק פיננסי מסוי�

  .  הפועלי�בהתא� להחלטה פנימית שנתקבלה בדירקטוריו� בנק, י בנק מסד בכל עת"לשימוש ע

מעריכה מידרוג כי ,  מצידו של בנק הפועלי� בבנק מסדתלמרות העובדה כי לא קיימת כל תמיכה פיננסית פורמאלי

ולו רק בשל הפגיעה , א� יידרש לכ�, בסבירות גבוהה יתמו� בנק הפועלי� בהתחייבויותיו הפיננסיות של בנק מסד

  . חברה בת מקבוצת בנק הפועלי� לא תעמוד בהתחייבויותיהל א� "הגורפת במוניטי� של בנק הפועלי� באר0 ובחו
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  חוזקות

 מגזר –בנק מוטה בנקאות קמעונאית כפי שבא לידי ביטוי במשקל בולט של הכנסות מגזר הבנקאות הקמעונאית 

   המהווה עוג� יציב לרווחי המימו� ולהכנסות התפעוליות, )Recurring Earnings(בעל יכולת השבת רווחי גבוהה 

לקוחות מסחריי� ולקוחות , וכוללי� לקוחות עסקיי�, לקוחות בנק מסד משתייכי� לכל מגזרי הפעילות הכלכלית

 חשבונות 40% ' חשבונות פעילי� וכ60% 'מתוכ� כ, 85,300 ' מספר חשבונות משקי הבית בבנק מסתכ� בכ.פרטיי�

 מהלקוחות מקבלי המשכורת בבנק אי� 75% ' מלקוחות הפעילי� ולכ50% 'ההערכה היא כי לכ. מקבלי משכורות

  .  חשבו� במקו� אחר

 מסיכו� האשראי הכולל 62% ' מהאשראי המאזני וכ47% 'כ, 31.12.2006 'נכו� ל, מגזר משקי הבית אשר מהווה

.  מההכנסות התפעוליות של הבנק58% 'ס וכ" מההכנסות מפעילות מימו� לאחר הפרשה לחומ50% 'תור� כ

ומעידי� על משקלה הבולט של , � משמעותית מהשיעור הממוצע במערכת הבנקאית בישראלשיעורי� אלו גבוהי

בניגוד למשקל החסר של תרומת� של מגזרי הבנקאות , זאת. תרומת מגזר משקי הבית להכנסותיו של הבנק

  . בהשוואה לתרומת� הממוצעת להכנסות במערכת, העסקית והניהול הפיננסי להכנסות הבנק
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אוצרמסדמרכנתילאיגוד

החייל

מרכנתילאיגוד

משקי בית

בנקאות פרטית

בנקאות עסקית

ניהול פיננסי

  
  .נתוני מגזר משקי הבית בבנק איגוד כוללי� את נתוני מגזר הבנקאות הפרטית. 2006נתוני שנת , דוחות כספיי� ועיבודי מידרוג: מקור* 

  

 אוכלוסייה יציבה –במגזר הקמעונאי בולט נתח השוק של הבנק בקרב עובדי ההוראה ומערכת החינו$ בישראל 

  כלכלית המהווה פלח ממעמד הביניי בישראל 

ולעסקי� הפועלי� בתחו� זה  מחה במת� פתרונות פיננסיי� כוללי� לציבור עובדי ההוראה ומערכת החינו�הבנק מת

 'כאשר לבנק נתח שוק מוער� של כ,  מס� הלקוחות הקמעונאיי� של הבנק50% 'אוכלוסייה זו מהווה כ. בישראל

 0.3% 'יקדונות הציבור עומד על כנתח השוק של הבנק באשראי לציבור ובפ, לש� השוואה.  בקרב אוכלוסיה זו18%

הלוואות בתנאי� , הטבות שונות בניהול החשבו�, �מסלי עמלות ייחודיינהני� לקוחות אלו . בהתאמה, 0.4% 'וכ

  . ח"מועדפי� והטבות בפעילות השקעות ומט

: לטי�ראוי לציי� שני אירועי� בו, עובדי ההוראה ומערכת החינו�בהיבט מיצובו של הבנק בקרב אוכלוסיית 

�הפסד המכרז למת� הלוואות ייעודיות , והשני, 1994הפסד ניהול קרנות ההשתלמות של המורי� בשנת , הראשו

    . מ"בשני המקרי� זכה במכרז הבנק הבינלאומי הראשו� בע. 1996למורי� בשנת 

התפלגות הכנסות תפעוליות 
 פ מגזרי "ע

התפלגות רווחי מפעילות מימו� 
  פ מגזרי"ס ע"לאחר הפרשה לחומ
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  אשראי   נשחקו בשני האחרונות עקב הגידול בפעילות ה, יחסי הלימות הו� כולל וראשוני גבוהי ביותר

 ' ושל כ12.4% 'בהשוואה ליחס של כ, 12.2% ' עמד יחס הלימות ההו� הכולל של הבנק על כ31.12.2006 'נכו� ל

הירידה ביחס בשני� האחרונות הינה תוצאה של גידול בנכסי סיכו� . בהתאמה, 31.12.2004 ' ול31.12.2005 ' ל15.1%

 9% 'נמצא יחס זה משמעותית מעל ר/ ה, יחס ההלימות הכוללג� אחרי שחיקת . בשיעור גבוה מהגידול בהו� הכולל

 הבנק החליט כי בי� עקרונות המדיניות דירקטוריו�. י בנק ישראל" יחס הלימות ההו� הכולל המינימאלי הנדרש ע'

בכוונת הבנק לעלות את יחס הלימות , כמו כ� .11% )העסקית יש לשאו' לכ$ שיחס הלימות ההו� שלו לא יפחת מ

  .2009 עד שנת 14%)13%)לההו� 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

.  יחס הלימות הו� ראשוני גבוה ביותר' 12.0% ' עמד יחס הלימות ההו� הראשוני של הבנק על כ31.12.2006 'נכו� ל

הפער בי� יחס הלימות ההו� הכולל ליחס הלימות ההו� הראשוני נובע א� ורק מיתרת ההפרשה הכללית לחובות 

ניצול מלא של יחס . אשר מהווה חלק מההו� המשני ואינה מנוכה מהאשראי לציבור, )ח"ש מיליו� 3.8 'כ(מסופקי� 

 'ח והגעה ליחס הלימות הו� כולל של כ" מיליו� ש130 'הו� משני להו� ראשוני מאפשר גיוס הו� משני בהיק/ של עד ל

 יוכל הבנק 14%ות הו� של על מנת לשמור על יחס הלימ. בהינת� הפניית מלוא תמורת הגיוס לאשראי לציבור, 17%

  . ח" מיליו� ש530 'בכ, מעבר לתמורת גיוס ההו� המשני, להגדיל את האשראי לציבור

מדיניות האשראי מטילה מגבלות על יחסי ס$ יתרות סיכו� ואשראי לציבור לנכסי כמו ג על רמת הריכוזיות 

    על מעידי על מדיניות אשראי שמרנית למדיהמגבלות וא' יותר מכ$ הנתוני בפו. הענפית ורמת ריכוזיות הלווי

ח אשראי " מיליארד ש1.6 'מתוכ� כ, ח" מיליארד ש1.8 ' הסתכ� ס� סיכוני האשראי לציבור בכ31.12.2006 'נכו� ל

  60%מדיניות האשראי של הבנק קובעת כי האשראי לציבור לא יעלה על . חי�"ח אג" מיליארד ש0.2 'לציבור וכ

 59% 'כ (65%וכי ס� סיכוני האשראי מס� הנכסי� לא יעלה  על ) 31.12.2006 ' בפועל נכו� ל52% 'כ(מנכסי הבנק 

 מס� 60%נקבע כי האשראי העסקי לא יעלה על , כמו כ�). 31.12.2006 'נכו� ל,  במערכת64% 'בפועל בהשוואה לכ

  ).31.12.2006 ' בפועל נכו� ל53% 'כ(סיכוני האשראי לציבור 

בהשוואה לר/ מקסימאלי , 14% על ריכוזיות ענפית מאזנית קבע הבנק ר/ חשיפה מקסימאלי של בכל הנוגע למגבלות

 8% 'על כ, 2006בסו/ שנת ,  של הבנקתבפועל עמדה החשיפה הענפית המקסימאלי. פ הוראות בנק ישראל" ע20%של 

, ד בענ/ הליסינג התפעולי מתכוו� הבנק להמשי� ולהתמק2007 'ב.  ללא אשראי חו0 מאזני13.8%'ו) ענ/ התחבורה(

חברות (מוצרי המזו� , )Middle Marketלקוחות (המתכת , �"הבניה והנדל, לצד התמקדות בענפי ההשכלה הגבוהה

  .והרשויות המקומיות) מבוססות

 מיליו� 30מדיניות הבנק קובעת מגבלה של . מגבלות הבנק על ריכוזיות לווי� א/ ה� מחמירות מהוראות בנק ישראל

פ הוראות בנק " ע15% 'בהשוואה לכ,  מההו� הכולל11% 'שיעור של כ, קרי). כולל (AA 'קוח המדורג מעל לח לל"ש

  .תו� אפשרות נקודתית לחריגה, ח" מיליו� ש20 קיימת מגבלה חשיפה של BBB-Aללקוח המדורג . ישראל
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סטרו של הבנק מנוהל בצורה תיק הנו. וההתחייבויות מעיד על יחסי נזילות גבוהי ביחס למערכת מבנה הנכסי

     בעיקר מנקודת ראות של סיכוני אשראי , שמרנית למדי

דבר זה משתק/ . שומר בנק מסד על רמת נזילות גבוהה,  מס� המקורות90% 'כבנק בו מהווי� פיקדונות הציבור כ

 �כחלק . ת הציבורביחס להיק/ פיקדונו) ע"פיקדונות בבנקי� ותיק ני, מזומני�(מהיק/ הנכסי� הנזילי� במאז

 תו� שימוש במודל, ח באמצעי� נזילי�" מיליו� ש100ממדיניות ניהול הנזילות שומר הבנק בכל עת על ס� של לפחות 

 LAR (Liquidity At Risk)הנזילות �  . לניהול סיכו

מרכנתילאיגודאוצר החיילמסד31.12.2006

50%34%36%29%מזומנים, פקדונות בבנקים וני"ע / פקדונות הציבור

58%88%73%87%אשראי לציבור / פקדונות הציבור

53%79%66%81%אשראי לציבור / פקדונות+כתבי התחייבות +הון עצמי

22%19%14%13%מזומנים ופקדונות בבנקים / סך נכסים

45%27%32%24%מזומנים, פקדונות בבנקים וני"ע/ סך נכסים

23%8%18%11%תיק ני"ע / סך הנכסים

52%71%63%73%אשראי לציבור / סך הנכסים

90%81%87%84%פקדונות הציבור / סך נכסים

מרכנתילאיגודאוצר החיילמסד31.12.2005

56%35%36%24%מזומנים, פקדונות בבנקים וני"ע / פקדונות הציבור

52%78%73%92%אשראי לציבור / פקדונות הציבור

47%70%67%85%אשראי לציבור / פקדונות+כתבי התחייבות +הון עצמי

23%25%14%11%מזומנים ופקדונות בבנקים / סך הנכסים

51%31%30%20%מזומנים, פקדונות בבנקים ותיק ני"ע / סך הנכסים

28%5%17%8%תיק ני"ע / סך הנכסים

  47%67%63%77%אשראי לציבור / סך הנכסים
  

מ "תי במחח ממשל" באג80% 'מתוכו מושקע כ, ח" מיליו� ש700 'ע בבנק בכ"מסתכ� תיק ני, 31.12.2006 'נכו� ל

  .   ומעלה-AAבדירוגי� של ,  שני�3.3 'מ ממוצע של כ"ח קונצרני במח" באג20% ' שני� וכ3.9 'ממוצע של כ

  

 הדירוג הנמו$ ביותר  מ ממוצע"מח  ע"משקל בתיק ני  

   1.95  13%  ע למסחר"תיק ני

   1.99  12%  )גילו�/שחר/מ"מק(לא צמוד ממשלתי 

   0.80  1%  )גליל(צמוד מדד ממשלתי 

   4.04  87%  ע זמי� למכירה"יק נית

   3.94  60%  )גילו�/שחר(לא צמוד ממשלתי 

 - AA    3.80  2%  לא צמוד קונצרני

   7.41  4%  )גליל(צמוד מדד ממשלתי 

 AA  3.09  14%  צמוד מדד קונצרני

   5.97  3%  ח ממשלתי "צמוד מט

 - AA   3.98  4%  ח קונצרני"צמוד מט
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  הנגזר ממשקל גבוה של אשראי קמעונאי ,  פיזור טוב בי� לווי–לווי גדולי רמת ריכוזיות נמוכה באשראי ל

הוראת בנק ישראל בקשר . אחד מגורמי הסיכו� הבולטי� במערכת הבנקאות בישראל הינו בעיית ריכוזיות הלווי�

: הה למדיא� הרמה האבסולוטית עדיי� גבו, מה בהיק/ הבעיה'ע� מגבלת לווה בודד וקבוצת לווי� תרמה לצמצו�

  .   מתיק האשראי במערכת80% ' מהלווי� בכ5% ' החזיקו כ2006בשנת 

זאת למרות גידול מסוי� אשר נרש� בשני� . בולטת לטובה רמת ריכוזיות הלוויי� הנמוכה בבנק, לאור נתוני� אלו

  . האחרונות ע� הרחבת פעילות האשראי העסקי בבנק

  לציבור ) הכולל(מדדי לריכוזיות הלווי בתיק האשראי 

  מרכנתיל  איגוד  אוצר החייל  מסד    
 18.6% 37.6% 15.1% 9.8%  2006  *משקל האשראי שנית� ללווי� גדולי� 

  2005  11.2% 15.4% 33.9% 20.7% 
  2004  8.5% 12.6% 30.8% 17.9% 
  2003  8.0% 12.8% 33.4% 22.5% 

משקל האשראי שנית� ללווי� הגדולי� בבנק 
 82% 80% 47% 45%  2006    מס� הלווי�5%המהווי� 

  .  ועיבודי מידרוג2005דוח המפקח על הבנקי� לשנת , מערכת הבנקאות בישראל: מקור
  . מההו� העצמי של הבנק5% 'לווי� גדולי� מוגדרי� כאלו שחבות� גבוהה מ* 
  

  רמת ריכוזיות ענפית בתיק האשראי העסקי נמוכה מממוצע המערכת

זאת .  מסיכו� האשראי הכולל38% ' מהאשראי המאזני וכ53% 'כ, 31.12.2006 'נכו� ל, האשראי העסקי מהווה

שירותי� , ) מסיכו� האשראי הכולל8% ' מסיכו� האשראי העסקי הכולל וכ22% 'כ(ענפי התחבורה ואחסנה כאשר 

הינ� הענפי� ) בהתאמה, 5% ' וכ15% 'כ(ושירותי� ציבוריי� ) בהתאמה, 6% ' וכ17% 'כ(עסקיי� אחרי� 

נדגיש כי הבנק קבע מגבלת חשיפה ענפית על כל תיק האשראי . ננטיי� בתיק האשראי העסקי של בנק מסדהדומי

  .     פ הוראות בנק ישראל" ע20%זאת בהשוואה למגבלה של ,  מסיכו� אשראי מאזני14% 'לציבור של עד ל
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מרכנתילאיגודאוצר החייל מסד

חשיפות ענפיות עיקריות בתיק האשראי העסקי

(סיכון אשראי כולל ל- 31.12.2006)

אחר

ש. ציבוריים

ש. עסקיים אחרים

פיננסיים

תחבורה ואחסנה

מסחר

בינוי ונדל"ן

תעשיה

  
  

רכת הבנקאית נותר בסו/ שנת במע) לאמידת רמת ריכוזיותמדד הרפינדל  (Hבריכוזיות תיק האשראי העסקי מדד 

עליה קלה , 0.143 ' על כ2006 של התיק העסקי בבנק מסד עמד בסו/ שנת Hבעוד שמדד , 0.155 ברמה של 2006

  .  ענפי� שווי�7 ' של כריכוזיות הענפית מדד זה מקביל ל– 2005 בסו/ שנת 0.139 'מרמה של כ
  

  )שראי כוללסיכו� א(מדדי לריכוזיות הענפית תיק האשראי לציבור 
 מרכנתיל איגוד אוצר החייל  מסד    

  19.8%  15.2%  63.7%  62.2%  2006  סיכו� אשראי כולל/ סיכו� אשראי כולל למשקי בית 
  2005  80.0%  63.4%  17.0%  19.2%  

  0.163  0.235  0.145  0.143  2006  ) *תיק עסקי( לריכוזיות האשראי הכולל לפי ענפי� Hמדד 

  2005  0.139  0.143  0.218  0.169  

  .  ועיבודי מידרוג2005דוח המפקח על הבנקי� לשנת , מערכת הבנקאות בישראל: מקור

  )ללא מגזר משקי הבית(בס� האשראי לציבור ) ללא מגזר משקי הבית(מדד זה הוא סכו� ריבועי משקולות האשראי בענ/ * 
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  ינת את הממוצע המערכתיהורעו במעט בשני האחרונות א$ ה עדיי� ברמה המאפי יחסי יעילות תפעולית

בעקבות המלצות ועדת בכר אשר השפיעו על יחס היעילות של כלל המערכת רש� הבנק הרעה מסוימת ביחסי 

בעיקר , זאת בשל  גידול בהוצאות תפעוליות. היעילות התפעולית בשנתיי� האחרונות בהשוואה לשני� שקדמו

פגעה מכירת פעילות ניהול , בפרט. ימוניות והתפעוליותבשיעור גבוה מהגידול בהכנסות המ, בהוצאות שכר ונלוות

במקביל נרש� . ח" מיליו� ש4 ' בכ2006בהכנסות התפעוליות בשנת ) 2006(וקרנות הנאמנות ) 2005(קופות הגמל 

 במספר המשרות על בסיס 10% 'בחלקו כתוצאה מעלייה של כ,  בהוצאות שכר ונלוות20%  ' גידול של כ2006בשנת 

שומר בנק מסד על רמת , על א/ השחיקה ברמת היעילות התפעולית והעדר יתרונות לגודל. 2006י בשנת ממוצע חודש

  . יעילות תפעולית השווה לממוצע במערכת הבנקאות בישראל וגבוהה מממוצע יחסי היעילות של מתחריו הישירי�

בנק נקבע בהתבסס על תמהיל כאשר הבונוס לעובדי ה, בבנק קיי� מנגנו� הצמדת שכר מלא לשכר בבנק הפועלי�

 50% ' תשואת מסד ו50% 2006בשנת : תשואת הרווח הנקי של בנק מסד ותשואת הרווח הנקי של בנק הפועלי�

  .  תשואת מסד100% ואיל� 2008 תשואת הפועלי� ומשנת 25% ' תשואת מסד ו75% 2007בשנת , תשואת הפועלי�
מרכנתילאיגודאוצר החיילמסד

יחס הכיסוי התפעולי *
200655%45%47%50%
200560%52%47%57%
200460%51%50%55%
200356%51%45%55%
200256%52%49%51%

יחס היעילות **
20061.44                        1.231.41                      1.41
20051.42                        1.371.52                      1.61
20041.56                        1.421.54                      1.58
20031.53                        1.421.26                      1.51
20021.19                        1.311.45                      1.46

שכר ונלוות % הוצאות תפעוליות
200656%61%58%62%
200554%57%59%60%
200451%58%56%59%
200351%56%60%59%
200252%58%59%59%

עלות כוללת למשרת עובד (אלפי ש"ח)
2006313271308278
2005285273290265
2004246265248254  

  ס� הוצאות תפעוליות/ ס� הכנסות תפעוליות * 

  ס� הוצאות תפעוליות) / ס� הכנסות תפעוליות+ ס "רווחי מימו� לפני הפרשה לחומ** (

בניכוי הוצאות אלו עומדי� יחסי . ח בגי� מענק מכירת השליטה בבנק" מיליו� ש48 ' הוצאות בס� כ2006 בנק אוצר החייל רש� בשנת '

  .בהתאמה, 1.44 ' וכ51% 'הכיסוי התפעולי והיעילות על כ

,  מס� ההוצאות התפעוליות15% 'ח ומהוות כ" מיליו� ש22 'שנתיות של הבנק למחשוב מסתכמות בכההוצאות ה

  . זאת בדומה לשיעור ההוצאה בבנק אוצר החייל ובבנק איגוד

57%

15%

15%

7%

61%

16%

14%

5%

58%

15%

14%

10%

62%

14%

8%

12%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

מרכנתילאיגודאוצר החיילמסד

התפלגות ההוצאות התפעוליות (2006)

אחרות

שיווק

תקשורת

מחשב

תחזוקה ופחת

שכר ונלוות
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  חולשות וסיכונים עסקיים

 בהיקפי 25% )רכת הבנקאות בישראל ועל א' גידול שנתי ממוצע של כבנק מסד הינו בי� הבנקי הקטני במע

  פעילותו בשנתיי האחרונות הוא אינו מתבלט בנישות פעילות כלשה� מעבר לחלקו היחסי במערכת

החולשות , הפועלי� ולאומי, מערכת הבנקאות בישראל מאופיינת במבנה דואפולי המורכב משתי קבוצות בנקאיות

חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות חולשות על . לציבור ומס� פיקדונות הציבור) המאזני(שראי  מס� הא60% 'על כ

ארצית ' מס� פיקדונות הציבור ויתרונ� הגדול מצוי בפריסת סניפי� כלל96% ' מס� האשראי לציבור ועל כ95%  'כ

�  .ובמגוו� השירותי� הפיננסיי� המוצע על יד

, 0.4% ' וכ0.3% ' של בנק מסד באשראי לציבור ובפיקדונות הציבור בכ הסתכ� נתח השוק31.12.2006 'נכו� ל

וא/ הצליח , ה� במגזר העסקי וה� במגזר הקמעונאי, בשנתיי� האחרונות גדל הבנק בהיקפי פעילותו. בהתאמה

, אי� הבנק מתבלט בנישות פעילות כלשה�, למרות גידול זה. להגדיל את חלקו בעוגת האשראי לציבור בישראל

החמי0 הבנק את ההזדמנות לנצל , במוב� זה. מעבר לחלקו היחסי במערכת, ע"גמת כרטיסי אשראי או פעילות בניכדו

אשר נרשמה בשני� האחרונות בפעילות כרטיסי האשראי בישראל , ספרתיי� גבוהי�'את הצמיחה בשיעורי� דו

  . על מנת לבצע קפיצת מדרגה מהכנסותיו בתחומי� אלו, ע"ובפעילות בני

, לאוצר החייל( סניפי� בלבד 13באשר לבנק , מנת למזער את החיסרו� התחרותי שבהעדר סינו/ כלל ארציעל 

   . יכולי� לקוחות הבנק לקבל את מרבית השירותי� בסניפי בנק הפועלי�, ) שלוחות15 ' סניפי� ו31, בהשוואה

  

 קטני צומצ בשני שיעור האשראי הבעייתי שהיה גבוה בהשוואה לשיעור האשראי הבעייתי בבנקי

הצפה מוקדמת יותר של חובות בעייתיי , י צמצו מספר הלקוחות בסיכו� גבוה"האחרונות עקב טיוב התיק ע

  והאצה משמעותית של פעילות הגביה

 'נכו� ל. בולט לרעה שיעור האשראי הבעייתי בבנק מסד, בהשוואה לנתוני האשראי הבעייתי בבנקי� מתחרי�

בו שיעור אשראי ( בבנק אוצר החייל 2.4% 'בהשוואה לשיעור של כ, 5.0% 'שיעור זה בכ מסתכ� 31.12.2006

מוטה בנקאות עסקית וזאת , בניגוד לבנק מסד,  בנק שהינו' בבנק איגוד 4.9% 'וכ) קמעונאי דומה לזה שבבנק מסד

 האשראי המאזני נרשמה מגמת שיפור חדה בשיעור האשראי הבעייתי מס�, א� כי.  בבנק מרכנתיל9.8%לעומת 

  . כתוצאה מטיוב התיק וגידול בס� תיק האשראי

שיעור אשראי בעייתי מסך אשראי מאזני

13.9%

5.0%

8.4%

9.9%

5.0%

2.4%

9.8%

4.9%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

מרכנתילאיגודאוצר החיילמסד

12.06

12.05

12.04

12.03

  
  דוחות כספיי�:      מקור
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10  

, מגלי� כי איכות האשראי הקמעונאי ממוצעת ביחס למערכת, בבנק מסד" חיתו� הענפי"כאשר בוחני� את איכות ה

העסקי בולט שיעור בתיק האשראי . ס"ה� בהיבט שיעור האשראי הבעייתי וה� בהיבט שיעור ההפרשה לחומ

  . ס בענ/ השירותי� העסקיי� האחרי� הכולל מגוו� לקוחות קטני� יחסית"האשראי הבעייתי ושיעור ההפרשה לחומ

 מרכנתיל איגוד אוצר החייל  מסד )31.12.2006 (אחוז אשראי בעייתי בענ'

 5% 5% 9% 5% תעשייה
 25% 5% 6% 4% �"בינוי ונדל

 7% 3% 3% 2% מסחר
 2% 2% 0% 2% סנהתחבורה ואח

 4% 2% 2% 8% עסקיי אחרי. ש
 2% 0% 2% 3% ציבוריי. ש

 6% 2% 1% 2% פרטיי
 מרכנתיל איגוד אוצר החייל  מסד )2006(ס "שיעור הפרשה לחומ

 0.4% 0.6% 0.4% 0.5% תעשייה
 1.3% 0.1% 0.7% 0.9% �"בינוי ונדל

 0.5% 0.6% 1.0% 0.9% מסחר
 0.3% 0.2% 0.1% 0.1%  תחבורה ואחסנה

 0.4% 0.3% 0.6% 2.9% עסקיי אחרי. ש
 0.5% 0.2% 0.6% 0.1% ציבוריי. ש

 0.6% 0.3% 0.1% 0.3% פרטיי

 מסתכ� האשראי 31.12.2006 'נכו� ל. ענ/ בולט הינו ענ/ השירותי� העסקיי� האחרי� הכולל מגוו� לקוחות

 2006ואילו ההפרשה בענ/ בשנת )  האשראי הכולל בענ/ מסיכו�8.4% ' כ'ח " מיליו� ש16 'הבעייתי בענ/ זה בכ

 מהיק/ האשראי הבעייתי בענ/ מיוחס 25% 'כ.  מסיכו� האשראי הכולל2.9% ' כ–ח " מיליו� ש5 'הסתכמה בכ

ח ויתרת " מיליו� ש1 ' הפרשה בס� כ2006בגינו בוצעה בשנת , בתחו� שירותי הדרכה והסבה מקצועית, ללקוח בודד

  .אשראי בעייתיהאשראי סווגה כ

שיעור אשראי שאינו נושא הכנסה

1.4%

4.2%

1.6%
1.9%

3.6%

4.2%

1.2%

2.7%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

מרכנתילאיגודאוצר החיילמסד

12.06

12.05

12.04

12.03

  
  דוחות כספיי�:    מקור

  

לש� .  מתיק האשראי המאזני של בנק מסד%2.7 'מהווה האשראי שאינו נושא הכנסה כ, 31.12.2006 –נכו� ל

, לאותו תארי�, בבנק איגוד ובבנק מרכנתיל עומד, שיעור האשראי שאינו נושא הכנסה בבנק אוצר החייל, השוואה

 מיליו� 43 ' בכ31.12.2006 'המסתכ� ב, מתו� אשראי שאינו נושא הכנסה. בהתאמה, 4.2%' וכ1.2% 'כ, 1.4% 'על כ

 10 'בס� כ, היתרה. בעיקר בגי� מוסדות חינו� ועסקי� קטני�, ח הינו אשראי מסופק" מיליו� ש33ס� של , ח"ש

  . או רכבי�/� ו"בשעבודי� על נכסי נדל, ח מגובה"מיליו� ש
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31.12.0631.12.0531.12.04

אחוז אשראי שיעור הפרשהאחוז אשראי שיעור הפרשהאחוז אשראי שיעור הפרשה

בעייתי בענ/ספציפיתבעייתי בענ/ספציפיתבעייתי בענ/ספציפית

0.0%0.0%0.0%2.8%0.0%0.0%חקלאות

0.5%4.5%1.5%7.2%0.3%4.5%תעשיה

�0.9%3.6%0.8%6.9%0.6%11.6%בינוי ונדל"

1.0%0.0%0.0%0.5%0.0%1.5%חשמל ומי�

0.9%2.2%2.9%5.1%1.1%10.1%מסחר

4.2%6.0%2.5%7.9%0.0%9.0%בתי מלו� שירותי הארחה 

0.1%1.7%0.4%6.7%0.1%16.5%תחבורה ואחסנה

1.4%2.9%3.6%8.9%0.0%12.5%תקשורת ושרותי מחשב

0.1%1.5%0.3%0.9%0.0%15.0%פיננסיי�

2.9%8.4%1.0%10.2%2.2%19.0%ש. עסקיי� אחרי�

0.1%3.4%0.2%3.0%0.1%5.0%ש. ציבוריי�

0.3%1.9%0.8%3.2%0.7%6.6%פרטיי� 

  0.5%2.6%0.9%4.3%0.7%7.9%סה"כ 
  
  

  )31.12.2006( עשרת הלווי הגדולי ) מטריצת דירוג הסיכו�

  )ח"ש' מ(ס� האשראי   שיעור הלווי�  )פנימי(דירוג 

AA  5 105 

A  4  74  

BBB  1 25  

  A    205 = + 2.6: כללי
  
  
  
  

   )31.12.2006(מטריצת דירוג הסיכו� ללווי עסקיי   )31.12.2006(מטריצת דירוג הסיכו� ללווי פרטיי

  שיעור האשראי  שיעור הלווי  )פנימי(דירוג   שיעור האשראי  וישיעור הלו  )פנימי(דירוג 

1  19%  10%  AA  5%  14%  

2  26%  23%  A  24%  33%  

3  44%  53%  BBB  61%  49%  

4  8%  10%  BB  5%  2%  

5  4%  4%  B2%  5%   ומטה  

  ח" מיליו� שA  349  787 ' = 2.5: כללי  ח" מיליו� ש791   לווי�26,337  2.8: כללי

  

  

  

יעור האשראי הבעייתי ניכרת בשני האחרונות הרעה בתמהיל החובות הבעייתיי הנותרי על א' הירידה בש

   כפי שבא לידי ביטוי בעליית משקלו של האשראי שאינו נושא הכנסה מס$ האשראי הבעייתי

נתוני האשראי הבעייתי מצביעי� על משקלו הגבוה של האשראי שאינו נושא הכנסה בהרכב האשראי הבעייתי בבנק 

ה� , משקל האשראי שאינו נושא הכנסה. סד ועל משקלו הנמו� יחסית של האשראי הבעייתי בהשגחה מיוחדתמ

  .  בולט לרעה בהשוואה לרמה הממוצעת במערכת, בבנק מסד וה� בבנק אוצר החייל
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מרכנתילאיגודאוצר החייל מסד

התפלגות האשראי הבעייתי לסיווגיו -  31.12.2006

אשראי בהשגחה מיוחדת 

אשראי בפיגור זמני

אשראי המיועד לארגון מחדש 

אשראי שאורגן מחדש

אשראי שאינו נושא הכנסה

  
  דוחות כספיי�: מקור

  

 הינה החלת הוראת 2006 אחת הסיבות לגידול במשקל האשראי שאינו נושא הכנסה מס� האשראי הבעייתי בשנת

 2006 ביולי 1החל מיו� כאשר , "ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב"בנושא  325' ניהול בנקאי תקי� מס

ההוראה החדשה נועדה להקטי� את אי הוודאות הנגרמת  .נאסרה חריגה ממסגרת האשראי בחשבונות עובר ושב

ראי של הלווי� הספציפיי� ויכולתו להערי� מראש את סיכוני  בסיכוני האשתושליטבכל הקשור ל, לתאגיד הבנקאי

בפרט מסיווג אשראי בהשגחה , ש גר� לשינויי סיווגי אשראי�"איסור חריגה בחשבונות עו.  בראייה כוללת,התיק

  . מיוחדת לסיווג אשראי שאינו נושא הכנסה

  

59%
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15%
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27%
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31.12.0631.12.0531.12.0431.12.03

בנק מסד - התפתחות תמהיל האשראי הבעייתי

אשראי בהשגחה מיוחדת 

אשראי בפיגור זמני

אשראי ללווים שארגן

מחדש

אשראי שאינו נושא הכנסה

  
  דוחות כספיי�: מקור    

  

בעוד שאוצר החייל ואיגוד , 4% 'ד מציג שיעור אשראי בעייתי של כבניטרול ששיעור האשראי בהשגחה מציג בנק מס

באשר שני , בפרט בולט הפער מול בנק אוצר החייל. בהתאמה, 1.7% ' וכ1.6% 'מציגי� שיעורי אשראי בעייתי של כ

  .     הבנקי� הינ� מוטי בנקאות קמעונאית במידה דומה
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שיעור אשראי בעייתי (ללא השגחה מיוחדת)
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מרכנתילאיגודאוצר החיילמסד
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  דוחות כספיי�: מקור

  
ס בבנק מסד עדיי� גבוה משיעור "שיעור ההפרשה לחומ, 2006ס בשנת "ה לחומלמרות קיטו� בשיעור ההפרש

  כמו ג משיעור ההפרשה הפרמננטי אשר נית� לצפות מבנק מוטה בנקאות קמעונאית , ההפרשה הממוצע במערכת

 'זאת בהשוואה לשיעור של כ, 1.0% 'ס מהאשראי המאזני של כ" רש� בנק מסד שיעור הפרשה לחומ2006בשנת 

 נבע מקיטו� בהפרשות שוטפות 2006הקיטו� בשיעור ההפרשה בשנת . 2004 בשנת 1.3% ' ושל כ2005 בשנת 1.6%

כמו ג� מקיטו� בהפרשות עבר ומגידול בגביית חובות שנמחקו , התעשייה ובקרב משקי הבית, בעיקר בענפי המסחר

ס בשל "גידול בשיעור ההפרשה לחומנרש� , ל הנוכחי לתפקידו"שנה בה נכנס המנכ, 2005בשנת . בשני� קודמות

  .בעיקר בענפי המסחר והתעשייה, גידול בהפרשות השוטפות

שיעורי הפרשה בתיק , בעוד ששיעור ההפרשה בתיק האשראי הקמעונאי אינו חורג משיעור הממוצע במערכת

  .ובכ� מעלי� את שיעור ההפרשה הכולל, האשראי העסקי גבוהי� משיעורי ההפרשה הממוצעי� במערכת
   

שיעור הפרשה לחובות מסופקים מסך האשראי המאזני

0.0%
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2006200520042003
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  ניתוח פיננסי

חזר הבנק , ס"עקב גידול בהפרשות לחומ, 2005לאחר הרעה מסוימת בתוצאות הכספיות מפעולות רגילות בשנת 

       ספרתית על ההו�) להציג רמת רווחיות המשקפת תשואה דו2006בשנת 

 בהשוואה 22% 'גידול של כ, ח" מיליו� ש132 'ס בס� כ" רש� בנק מסד רווחי מימו� לפני הפרשה לחומ2006בשנת 

כתוצאה מגידול ההו� הפיננסי המושקע , גידול זה נבע מגידול בהיק/ פעילות המימו� בבנק. 2005לתוצאות שנת 

  .כתוצאה מעליית הריבית במשק, במגזר השקלי בסביבת אינפלציה שלילית ועליית פער הריבית בכל מגזר ההצמדה

 בשני� 1.3% ' וכ1.7% 'בהשוואה לכ,  מתיק האשראי המאזני1.0% 'כ על 2006ס עמד בשנת "שיעור ההפרשה לחומ

 נובע משיפור מתמש� ביכולת 2006ס ובשיעורה בשנת "הקיטו� בהיק/ ההפרשה לחומ. בהתאמה, 2004 ' ו2005

  . ההחזר של הלווי� ומשיפור תהליכי גבייה בכל מגזרי הפעילות

עקב יישו� הוראה , בהכנסות מטיפול באשראי ועריכת חוזי� נבע מגידול 2006הגידול בהכנסות התפעוליות בשנת 

 מיליו� 4 'י קיטו� של כ"ע וקוזז ע"בהכנסות מפעילות ני) 117% 'כ(ח " מיליו� ש5 ' של בנק ישראל ומגידול של כ325

  .בהכנסות מניהול ותפעול נכסי לקוחות עקב יישומה של רפורמת בכר) 20% 'כ(ח "ש

20062005200420032002דוח רווח והפסד ( מיליוני ₪ ) 

             67              110              110            105          132רווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחומ"ס

               8                10                13              20            15הפרשה לחומ"ס

             60              100                97              85          117רווח מפעילות מימון לאחר הפרשה לחומ"ס

הכנסות תפעוליות אחרות

             44                47                49              53            61עמלות תפעוליות

             15                16                20              25            21הכנסות אחרות

             59                63                69              78            82סך כל הכנסות התפעוליות והאחרות

הוצאות תפעוליות אחרות

             55                58                59              70            84משכורות והוצאות נילוות

             20                20                20              20            21אחזקה ופחת בנינים וציוד

             31                36                36              39            44הוצאות אחרות

           106              114              115            129          149סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

             13                51                52              34            50רווח מפעולות רגילות לפני מיסים 

               8                27                28              22            29רווח נקי מפעולות רגילות לאחר מס

                7            17רווח ( הפסד)   נטו מפעולות בלתי רגילות לאחר מיסים

                 8                28                28              29            45רווח נקי 
  

  מ גבוהי יחסית"י פערי מח"מוסברי בחלק ע, סי למערכתמרווחי מימו� גבוהי יח

הבינלאומימזרחי)טפחותדיסקונטלאומיהפועליאוצר החיילמסד
ממוצעממוצעממוצעממוצעממוצע2006200520062005

5.17%4.06%3.68%3.34%2.81%2.81%2.78%1.07%1.67%לא צמוד

2.05%1.21%0.80%0.90%0.99%0.96%1.34%0.82%1.07%צמוד

3.50%1.03%0.84%1.22%1.26%1.05%0.61%)4.00%2.35%)מט"ח

8.02%6.29%7.22%5.86%6.18%5.93%6.09%3.81%5.30%הו� פיננסי לא צמוד

5.30%7.05%4.96%7.70%6.60%6.58%6.78%6.61%6.45%הו� פיננסי צמוד

  3.20%3.79%2.52%5.77%6.94%6.12%6.33%7.65%5.13%הו� פיננסי מט"ח

  .הנתוני� כוללי� השפעת נגזרי� .2006 ולרבעו� הראשו� של שנת 2005'2004 לשני� משוקללנתוני ממוצע * 
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  להו� העצמי, פעמיות)חד הוצאות/בנטרול הכנסות, תשואת רווח מפעולות רגילות לאחר מס

  2006  2005  2004  2003  2002  
 4.1% 15.0% 13.1% 9.5% 12.1%  מסד

 5.4% 11.1% 10.8% 11.0% 9.5%  אוצר החייל 

 (1.6%) (4.8%) 3.3% 7.5% 6.0%  איגוד

 8.3% 11.0% 11.5% 11.7% 8.8%  מרכנתיל

  

פני תחומי פעילות )על) בדומה לממוצע המערכת,  מס$ ההכנסות40% )מהוות כ(ניתוח תמהיל הכנסות תפעוליות 

ד חוזקה בשל המשקל הגבוה של הכנסות מדמי ניהול חשבונות וטיפול באשראי ומצד שני חולשה מראה מצד אח

  בשל המשקל הגבוה יחסית של הכנסות מדמי ניהול נכסי לקוחות טרו יישו רפורמת בכר  

20062005200420032002הכנסות תפעוליות אחרות

             13.5           14.8             17.2           19.6           7.3דמי ניהול קופות גמל

              -             -               -            -         10.3עמלות תפעול קופות גמל

               1.2             1.6               3.2            5.4           1.8דמי ניהול קרנות נאמנות

              -             -               -            -           1.5עמלות הפצת קרנות נאמנות

               14.7           16.4             20.4           25.0         20.9סך הכנסות אחרות

 31.12.2006אשר ס� נכסיה ליו� , נותר הבנק ע� ניהול קופת הגמל דפנה, 2005לאחר מכירת קופות הגמל בשנת 

הסתדרות המורי� וארגו� המורי� הביעו בפני הבנק את רצונ� לקבל לידיה� את . ח" מיליארד ש2.4 'הסתכ� בכ

נכו� למועד עבודת . באופ� שכל ארגו� ינהל את העמיתי� החברי� בו באמצעות חברה מנהלת, ניהול קופת הגמל

הכנסות מדמי ניהול קופות גמל . גוני�הדירוג טר� הושגו הסכמות מסחריות בגי� העברת פעילות הקופה לאר

 22% 'קרי כ, בהתאמה, ח" מיליו� ש10.3 'ח וכ" מיליו� ש7.3  ' בכ2006ומעמלות תפעול קופות גמל הסתכמו בשנת 

  . מס� ההכנסות התפעוליות

אוצר החיילמסד

2006200520062005

11%5%21%19%פעולות בני"ע

26%32%11%12%דמי ניהול נכסי לקוחות ודמי הפצה

�36%37%32%31%מפעילות שוק ההו

12%12%17%17%כרטיסי אשראי

52%51%51%52%דמי ניהול חשבונות, דמי טיפול

�64%63%68%69%שלא מפעילות שוק ההו

  100%100%100%100%ס$ הכנסות תפעוליות

יב זה  רכ' מס� ההכנסות התפעוליות בבנק 52% ' היוו הכנסות מדמי ניהול חשבונות וטיפול באשראי� כ2006בשנת 

  . פני זמ� בכלל המערכת הבנקאית'של הכנסות מגלה יציבות גבוהה ביותר על

מעריכה מידרוג כי פוטנציאל הפגיעה בהכנסות התפעוליות של הבנק בעקבות יישו� רפורמת בכר גבוה ביחס , ככלל

. חות מהותיותעבור� הכנסות מדמי ניהול נכסי לקוחות פ, לפוטנציאל הפגיעה בהכנסות התפעוליות של המתחרי�

י כניסה לתחומי פעילות חדשי� והרחבת "ושנית ע, י גביית עמלות תפעול"ע, ראשית, הבנק פועל לצמצ� את הפגיעה

  . תחומי פעילות קיימי�
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מ וכחלק מראיית "אי� לבנק מדיניות המגבילה את פערי המח, בפרט סיכוני הריבית, בהיבט ניהול סיכוני השוק

.  המאושרת במגזר השקליDV1% )מנצל הבנק בפועל את מרבית חשיפת ה,  לרווחיותהניהול הפיננסי כמקור

   באותה עת ראוי להדגיש כי המגבלה עצמה אינה חורגת מממוצע המערכת

שקל צמוד מדד , צמוד'שקל לא: חשיפת הבסיס מוגדרת כחשיפת ההו� הפיננסי הפעיל לשלושה מגזרי הצמדה

,  בנק הפועלי� ולבנק אוצר החייל'בדומה לחברה הא� ,  מתייחס הבנק2005 החל משנת 1. ח"מט'ח וצמודי"ומט

  . צמוד ובעקבות כ� החל בהסטת ההו� הפיננסי הפעיל להשקעה בשקלי� לא צמודי�'להו� הפיננסי כמקור שקלי לא

  :שיעור החשיפה בכל מגזר הצמדה מההו� הפיננסי הפעיל

אוצר החיילמסד

12.0612.0512.0412.0612.0512.04

24.0%-76.7%54.1%20.4%62.8%42.7%בפועלמגזר לא- צמוד

תוצאתיתוצאתיתוצאתיתוצאתיתוצאתיתוצאתימגבלה

9.2%26.7%66.2%21.7%42.7%107.9%בפועלמגזר צמוד מדד

125%-125%50%-(25%)125%-(25%)125%-100%50%-(50%)100%-(50%)מגבלה

14.1%19.2%13.4%15.5%14.7%16.2%בפועלמגזר צמוד מט"ח

  20%-(20%)20%-(20%)20%-(20%)20%-(20%)30%-(30%)30%-(30%)מגבלה
מ בי� הנכסי� "בחינת פער המח.  הריבית במגזרי ההצמדה השוני�מטרת ניהול חשיפת הריבית הינה לנהל את סיכוני

  . מ גבוה יחסית למערכת"לבי� התחייבויות מגלה כי במגזר הצמוד פער המח

אוצר החיילמסד

12.0612.0512.0412.0612.0512.04

                 -             0.03-              0.02-                 0.24-                0.18-                0.35-בפועלמגזר לא- צמוד

               1.00               1.00               1.00אין הגדרת מגבלהאין הגדרת מגבלהאין הגדרת מגבלהמגבלה

              1.33-             0.81-              0.65-                 0.28-                0.17-                0.83-בפועלמגזר צמוד מדד

               1.50               1.50               1.50אין הגדרת מגבלהאין הגדרת מגבלהאין הגדרת מגבלהמגבלה

              0.03-               0.01               0.03                   0.87                  0.75                 0.64בפועלמגזר צמוד מט"ח

                 1.00               1.00               1.00אין הגדרת מגבלהאין הגדרת מגבלהאין הגדרת מגבלהמגבלה

  ): בעקו� הריבית1%חשיפה השווי ההוג� של הנכסי� וההתחייבויות לתזוזה של  (DV1%בחינת עמידה במגבלת 

אוצר החיילמסד

12.0612.0512.0412.0612.0512.04

2.8%1.4%1.9%4.1%3.4%2.3%בפועלמגזר לא- צמוד

3.0%3.0%3.0%5.0%5.0%4.0%מגבלה

1.6%0.2%0.3%3.3%3.2%3.7%בפועלמגזר צמוד מדד

4.5%4.5%4.5%4.0%4.0%4.0%מגבלה

0.2%0.1%0.0%0.2%0.1%0.2%בפועלמגזר צמוד מט"ח

  1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%0.6%מגבלה

  . במקסימו�1.5% 'ועל כ, בממוצע, 1.3% ' על כ2006הפעיל עמד בשנת  הכולל בבנק להו� הפיננסי VAR 'יחס ה

   מהרווח הנקי השנתי50%מדיניות דיבידנד של חלוקת לפחות 

לפיה יחולק בכל שנה דיבידנד בהיק/ של לפחות מחצית מהרווח , דירקטוריו� בנק מסד החליט על מדיניות דיבידנד

שהבנק לא יעמוד בהגבלות המפקח על הבנקי� בעניי� ) 1: ( לכ�אשר יגרו�, לא יחולק דיבידנד, ע� זאת. הנקי

כספיי� של הבנק 'הנכסי� הלא) 3( ביחס הו� הבנק לנכסי סיכו� או 9% 'הבנק ירד מתחת ל) 2(חלוקת דיבידנדי� או 

לקו בהתא� לכ� חו. הבנק יחרוג מהמגבלה לגבי שיעור ההו� המושקע בתאגידי� ריאליי�) 4(יעלו על הונו העצמי או 

  .  בהתאמה, ח" מיליו� ש14 'ח ו" מיליו� ש17, ח" מיליו� ש23 דיבידנדי� בס� 2004 ' ו2005, 2006בדצמבר 

                                                           
בניכוי השקעות בחברות , ס"עצמי בתוספת יתרות ההפרשה הכללית וההפרשה הנוספת לחומלעניי� זה ההו� הפיננסי הפעיל מוגדר כהו� ה 1

  . נטו, כספיי� אחרי�'רכוש קבוע ונכסי� לא, מוחזקות
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  אופק הדירוג

  :גורמי שעשויי להוביל להעלאת הדירוג

 חיזוק תמהיל ההכנסות והרווחי� של הבנק תו� ביסוס הנוכחות במגזרי פעילות נוספי�  •

  ירידה בהיק/ האשראי הבעייתיבפרט, שיפור איכות תיק האשראי •

 

  

  :גורמי שעלולי להוביל להורדת הדירוג

 שינוי במבנה השליטה בבנק  •

 בפרט באשראי הבעייתי שאינו נושא הכנסה, גידול באשראי הבעייתי •

 ) Recurring Earnings(הרעה משמעותית ברווחיות הבנק כתוצאה מפגיעה ביכולת השבת הרווחי�  •
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   ונותפיקד סול דירוג

Aaa   בנקי� שדירוג� לגבי פיקדונות הואAaa באיכותה � מציעי� איכות אשראי יוצאת דופ
למרות שאיכות האשראי של בנקי� אלה עשויה . וה� בעלי דרגת הסיכו� הנמוכה ביותר

יפגעו במעמדו החזק , כפי שאפשר לחזות�, מאוד בלתי סביר ששינויי� אלה, להשתנות
  . של הבנק

Aa  הבנקי� המדורגי� בדירוגAa לגבי פיקדונות מציגי� איכות אשראי מצוינת אול� 
 משו� שמידת חשיפת� לסיכוני� Aaa מדורגי� בדירוג נמו� יותר מבנקי� המדורגי�

  . ארוכי טווח נראית גדולה יותר במידת מה

A   בנקי� המדורגי�Aש, אול�.  לגבי פיקדונות מציעי� איכות אשראי טובה �קיימי� יתכ
�  .גורמי� המצביעי� על סכנה לפגיעה בטווח ארו

דרגת 
  השקעה

Baa   בנקי� המדורגי� בדירוגBaaע� זאת.  לגבי פיקדונות מציעי� איכות אשראי מספיקה ,
יתכ� שחסרי� גורמי הגנה מסוימי� או שאפשר לאפיי� אות� כבלתי מהימני� בכל פרק 

�  .זמ� ארו

Ba וצעת על ידי בנקי� המדורגי� בדירוג איכות האשראי המBa לגבי פיקדונות נתונה 
פעמי� רבות אפשר שיכולת� של בנקי� אלה לקיי� במועד� את . בשאלה

  .התחייבויותיה� עשויה להיות בלתי ודאית

B   איכות האשראי המוצעת על ידי בנקי� המדורגי� בדירוגBלגבי פיקדונות  , �היא באופ
, מידת הביטחו� בפירעו� ההתחייבויות הכרוכות בפיקדונות. הכללי איכות אשראי ירוד

�  .קטנה, לכל פרק זמ� ארו

Caa   איכות האשראי המוצעת על ידי בנקי� המדורגי� בדירוגCaaהיא ,  לגבי פיקדונות
יתכ� שבנקי� אלה אינ� מקיימי� את תנאי הפיקדו� או שיש יסוד . ירודה באופ� קיצוני

  .כספיתשל סכנה בנוגע ליכולת ה

Ca   בנקי� המדורגי� בדירוגCa כלל את התחייבויות � לגבי פיקדונות אינ� מקיימי� בדר
  .הפיקדו� שנטלו על עצמ�

דרגת 
השקעה 

  ספקולטיבית

C   בנקי� שדירוג� לגבי פיקדונות הוא דירוגC כלל את התחייבויות � אינ� מקיימי� בדר
  .הפיקדו� שנטלו על עצמ� ויכולת התאוששות הבנק ממצב זה הינה נמוכה
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  ול דירוג התחייבויותס

Aaa   התחייבויות המדורגות בדירוג Aaa�מהאיכות הטובה , על פי שיפוטה של מידרוג, ה
  . ביותר וכרוכות בסיכו� אשראי מינימלי

Aa  התחייבויות המדורגות בדירוג Aa�, מאיכות גבוהה, על פי שיפוטה של מידרוג, ה
  .וכרוכות בסיכו� אשראי נמו� מאד

A   התחייבויות המדורגות בדירוג A של הדרגה �נחשבות על ידי מידרוג בחלק העליו
  .וכרוכות בסיכו� אשראי נמו�, האמצעית

דרגת 
  השקעה

Baa   התחייבויות המדורגות בדירוגBaa�ה�  נחשבות .  כרוכות בסיכו� אשראי מתו
יי� וככאלה ה� עלולות להיות בעלות מאפייני� ספקולטיב, כהתחייבויות בדרגה בינונית

  .מסוימי�

Ba   התחייבויות המדורגות בדירוגBa�בעלות אלמנטי� , על פי שיפוטה של מידרוג,  ה
  .וכרוכות בסיכו� אשראי משמעותי, ספקולטיביי�

B   התחייבויות המדורגות בדירוגBוכרוכות ,  נחשבות  על ידי מידרוג  כספקולטיביות
  .בסיכו� אשראי גבוה

Caa   בדירוג   התחייבויות המדורגות Caa�בעלות מעמד חלש , על פי שיפוטה של מידרוג, ה
  .וכרוכות בסיכו� אשראי גבוה מאוד

Ca   התחייבויות המדורגות בדירוגCa ספקולטיביות מאוד ועלולות להיות במצב של � ה
�  . ע� סיכויי�  כלשה�  לפדיו� של קר� וריבית,חדלות פרעו� או קרובות לכ

דרגת 
השקעה 

  ספקולטיבית

C   התחייבויות המדורגות בדירוגCבדרגת הדירוג הנמוכה ביותר ובד �כ במצב של " ה
�  .ע� סיכויי� קלושי� לפדיו� קר� או ריבית, חדלות פרעו

  

  

 על מנת לדרג את Caa ועד Aa ' בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ3 ' ו2, 1מידרוג משתמשת במשתני� המספריי� 
מציי� שהחברות מצויות בקצה העליו� של קטגורית הדירוג שאליה ה� ' 1 'המשתנה. החברות בכל אחת מקטגוריות

מציי� ' 3'ואילו המשתנה ; מציי� שה� מצויות באמצע קטגורית הדירוג' 2'המשתנה . המצוינת באותיות, משתייכות
 הקבוצות נציי� כי האיתנות הפיננסית של. המצוינת באותיות, שהחברות מצויות בחלק התחתו� של קטגורית הדירוג

  .בכל קטגוריה דומה באופ� כללי
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  2007") מידרוג: "להל�(מ " למידרוג בעכל הזכויות שמורות ©

  

 �למעט לצרכי� מקצועיי� תו� ציו� המקור , להפי0 או לעשות כל שימוש מסחרי ללא הסכמת מידרוג, לצל�, להעתיקאי
  .או לצור� החלטת השקעה/ו

. כל המידע המפורט במסמ� זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבי� בעיניה לאמיני� ומדויקי�
") המידע: "להל�(דיוקו או אמיתותו של המידע , התאמתו, שלמותו, נכונותומידרוג אינה בודקת באופ� עצמאי את 

הדירוג עשוי להשתנות . על ידי החברה המדורגתצור� קביעת הדירוג ה למסר לנ על המידע שכתסתמשנמסר לה  והיא מ
תר האינטרנט של על כ� מומל0 לעקוב אחר עדכונו או שינויו בא, כתוצאה משינויי� במידע המתקבל או מכל סיבה אחרת

ואי�  בגדר חוות דעת סובייקטיבית �הנ  על ידי מידרוגי� המתבצעי�הדירוג. www.midroog.co.il: מידרוג שכתובתו
ואי� להתייחס אליה� ,  או מסמכי� מדורגי� אחרי�רכישה של אגרות חובלהימנעות מהמלצה לרכישה או ה� מהווי� 

דירוגי מידרוג .  או של מסמכי� מדורגי� אחרי�ת� של אגרות חובעת דעה באשר לכדאיות מחיר� או תשואבגדר הב
כגו� הסיכו� כי ער� השוק של החוב המדורג ירד עקב , מתייחסי� במישרי� רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכו� אחר

�דרוג כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מי. שינויי� בשערי ריבית או עקב גורמי� אחרי� המשפיעי� על שוק ההו
צריכי� להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמ� זה או על ידי מי 

כל משתמש במידע הכלול במסמ� זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל , ובהתא�, מטעמו
מידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקי� . רכוש או למכורל, אגרת חוב או מסמ� מדורג אחר שבכוונתו להחזיק, ערב, מנפיק

התחייבו לשל� למידרוג עוד קוד� , של אגרות חוב או של מסמכי� מדורגי� אחרי� או שבקשר ע� הנפקת� נעשה דירוג
  .לביצוע הדירוג תשלו� בגי� שרותי הערכה ודירוג הניתני� על ידי מידרוג

 


