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  ק"דירוג פיקדונות ז
  דירוג פקדונות

  * דירוג כתבי התחייבות נדחים

P-1 

Aa3 

Aa3  

   יציב:אופק
  יציב: אופק
 יציב: אופק

  עד כה לא הנפיק הבנק כתבי התחייבויות נדחי� * 

  התקופה הנסקרת במהלך אירועים עיקריים 

  ק דירוג יציבאשרור הדירוג והשארת אופ

את האירועי� , הדוח הנוכחי הינו מעקב שנתי ומטרתו לבחו� את המגמות העיקריות בפעילות הבנק

התפתחויות האת ")  הנסקרתופההתק:"להל�( הקוד�שממועד המעקב המרכזיי� שחלו בתקופה 

  . בתוצאות העסקיות של הבנק ואת השפעת� על שיקולי� עיקריי� לדירוג

  2008דוחות רבעו� ראשו� , 2007ות כספיי� שנתיי� מבוקרי� של הבנק לשנת המעקב מתבסס על דוח

לפיקדונות ולכתבי  Aa3 מידרוג משאירה דירוג של. 28/07/08'יו� הומידע נוס& שהתקבל מהבנק עד ל

  . לפיקדונות זמ� קצרP-1ודירוג , התחייבויות נדחי�

  

  ח"במיליוני ש, נתוני� כספיי� עיקריי�: בנק מסד

  

  

                                                           
, להתפתחויות העיקריות טר� מועד זה. 2007ח הדירוג הראשוני ביוני "ח משק& התפתחויות עיקריות שהתרחשו מאז דו"הדו 1

 .ח הדירוג"ראה דו
  "מסד"או " הבנק: "להל� 2

 2005 2006 2007 03/2007 03/2008 )₪מיליוני ( עיקריים נתונים

 2,810 3,080 3,412 3,085 3,537 סך מאזן

 238 260 296 269 305 הון עצמי

 1,315 1,603 1,859 1,648 1,943 אשראי לציבור

 2,542 2,780 3,081 2,774 3,189 פיקדונות הציבור

רווח מפעילות מימון לפני הפרשה 

 ס"לחומ
36 29 131 132 105 

 22 29 36 8 7 רווח נקי מפעולות רגילות

 29 45 36 8 7 רווח נקי 

אשראי מאזני / ס "הפרשה לחומ
 לציבור

0.56% 0.34% 0.68% 0.92% 1.49% 

אשראי מאזני / אשראי מאזני בעייתי 
 לציבור

3.56% 4.16% 3.61% 4.54% 7.42% 

 12.39% 12.22% 12.48%   12.20% יחס הלימות ההון הכולל

תשואה להון על הרווח הנקי 
 מפעולות רגילות

10.10% 12.30% 13.10% 10.77% 9.32% 

 60% 55% 57% 59% 49% יחס הכיסוי התפעולי

 1.42 1.44 1.48 1.45 1.37 יחס היעילות התפעולית
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  י הבנק הבינלאומי הראשו� לישראל"רכישת הבנק ע

בהו� המניות ") פועלי�ה:"להל�(מ "אחזקותיו של בנק הפועלי� בעהושלמה עסקת מכירת , 2008 למאי 14'ביו� ה

 49%יתרת . 2 מיליו� 236תמורת ס1 של ") הבינלאומי: "להל�(לבנק הבינלאומי הראשו� לישראל ) 51%(של הבנק 

) אחזקות(באמצעות חברת מסד ( בשליטת הסתדרות המורי� לישראל נותרומהו� המניות וזכויות ההצבעה של הבנק 

 9.6 הבינלאומי הזרי�, )כחודשיי� לאחר מועד המאז� הרבעוני האחרו� של הבנק(ביו� העברת האחזקות ). מ"בע

  . ללא ריבית וללא הצמדה, בצורה של שטר הו� צמית,למסד2 מיליו� 

מת� שירות  לרבות הפסקת ,בתו1 קבוצת הבינלאומי הראשו�ה הטמעהי� הקרובות יושפע הבנק מתהלי1 בשנ

 הסבת תהליכי עבודה ומערכות ,מת� שירות בסניפי קבוצת הבנק הבינלאומיהתחלת  בבנק הפועלי� וללקוחות הבנק

  .מחשוב

  לי� בבנק"חילופי מנכ

ינסקי לאחר 'שהחלי& את מר רוני לשצ, מר יעקב מלכי�, ל הבנק החדש"נכנס לתפקידו מנכ, 2008 מר3ל 10' היו�ב

אשו� בכלכלה רהוא בעל תואר . הבנק וממונה על המער1 הקמעונאיל "כיה� כסמנכ מר מלכי� . שני�3.5'כהונה של כ

  .גוריו�'ובעל תואר שני במנהל עסקי� מאוניברסיטת ב�

  הלימות ההו� בורפ שידגש על

הביע בנק , 2007במהל1 שנת , יחד ע� זאת. בבנק נהוגה מדיניות חלוקת דיבידנד של לפחות מחצית מהרווח הנקי

במש1 השני� עמד הבנק על יחס  (13% הראויה לבנק צריכה לעמוד על לפחות 3ו�ישראל את דעתו כי הלימות הה

הנחה דירקטוריו� הבנק את הנהלת הבנק כי יחס הלימות ההו� , בעקבות זאת. )12.3%' ל12%הלימות הו� של בי� 

 והרבעו� 2007הל1 לא חילק הבנק דיבידנד במ, אי לכ1. 2009 במהל1 שנת 13%' ויגיע ל12%' לא ירד מ2008לשנת 

  .2008הראשו� של 

  

  כספיותתוצאות התפתחות 

  תשוטפ הפעילותהרחבת המשיפור ברווח מפעולות מימו� כתוצאה 

לכ1 ה� הרחבת הגורמי� . 2008רבעו� הראשו� של ב ו2007רווחי� מפעילות מימו� במהל1 הבנק הציג מגמת שיפור ב

ס "וכ� צימצו� בהיק& ההפרשה לחומ, 2008ראשו� מה להגדלת הרווח מפעולות מימו� ברבעו� רהיק& הפעילות שת

  .ומשיפור ביכולת הגביה של הבנק,  של הלווי� עקב מגמות צמיחה בשוקשנובע משיפור ביכולת ההחזר

   רוב מקורותיו מהציבורהבנק מגייס את

נדידה של לא נפגע הבנק בשני� האחרונות ממגמת   השמרני של לקוחות הבנקו הקמעונאי של הבנק והאופיעקב אופי

מגמה שהובילה ג� את הבנקי� לגייס כספי� ממקורות מוסדיי� או משוק , הציבור לאפיקי השקעה חו3 בנקאיי�

, ) התחייבויות אחרות1%' הו� עצמי ו9%לצד ( ממקורותיו 90%'כפיקדונות הציבור מהווי� ,   באופ� מסורתי .ההו�

   . ח" מגויס באמצעות כתבי התחייבות נדחי� ואג8%'5% בשאר המערכת כאשר 80%'כזאת מול ירידה לממוצע של 

                                                           
 לנכסי הסיכו� שלו) חי�כולל הו� משני המורכב ברובו מיתרת כתבי התחייבות נד(יחס ההו� הכולל של הבנק  3
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   כתוצאה מהפרשה גבוהה לבונוסי�יחסי התפעול של הבנקב הרעה

 80'אשר הסתכמו בס1 של כ, הכנסות התפעוליות של הבנקב נרשמה יציבות 2008 והרבעו� הראשו� של 2007במהל1 

 מהרחבת היק& הפעילות והגברת ההכנסה גידול בעמלות כתוצאה –  אול� תמהיל ההכנסות השתנה,שנתי2 ' מ

 ניהול ותפעול קופות גמל עקב מכירה הדרגתית שלירידה בהכנסות מו, מפעילות בשוק ההו� ובכרטיסי אשראי

 23%' ועלו ב2007' ב3.5%'ההוצאות התפעוליות של הבנק ירדו בכ.  במהל1 השנהזכויות הניהול בעקבות ועדת בכר

כאשר ההשפעה העיקרית על הוצאות אלו נבעה מסעי& השכר ) 2007 מקבילה בשנת מול תקופה (2008ברבעו� ראשו� 

 שיעור הכיסוי התפעולי ירד, כתוצאה מכ1. 2008 ועלו ברבעו� ראשו� 2007'ובפרט מההפרשות לבונוסי� אשר ירדו ב

. ו הרבעו� במערכת הבנקאית באותבדומה לממוצע) 2007 במהל1 שנת 57%לעומת  (2008 ברבעו� ראשו� של 49%'ל

  ).בדומה לממוצע במערכת הבנקאית באותו הרבעו� (1.32' ל1.45'שיעור היעילות התפעולית במהל1 הרבעו� ירד מ

   ניכרת מגמת שיפורא�, תיק האשראי של הבנק מפגי� רמות סיכו� גבוהות יחסית

' ל31/12/06' ביו� ה0.92%'מ(ס "לשפר את יחס ההפרשה לחומהבנק  המשי1 2008 ורבעו� ראשו� 2007ל1 שנת במה

שהנתו� ( למערכת יחסיתהיחס עדיי� גבוה , יחד ע� זאת). 31/03/08' ביו� ה0.56%'לו 31/12/07' ביו� ה0.68%

' ביו� ה4.5%' מ2007שיעור האשראי הבעייתי מהאשראי המאזני ירד במהל1 שנת ). 0.25%'הממוצע בה עומד על כ

. שיעור זה נמו1 ביחס למערכת. 2008 במהל1 הרבעו� הראשו� של  ונשאר יציב31/12/07' ביו� ה3.6%' ל31/12/06

) דרגת החומרה הגדולה ביותר לאשראי לפני הפרשה או מחיקה(שיעור האשראי שאינו נושא הכנסה , יחד ע� זאת

 כי הסיכו� עולה, הפרטיבמגזר   הלווי�יניאפימו  התפלגות התיקתבחינמ,  יחד ע� זאת.2% –נותר גבוה יחסית 

  .חות" בתיק נמו1 יותר מאשר הסיכו� המשתמע מפרמטרי הסיכו� שעולי� מניתוח הדוהגלו�

  חשיפה גבוהה לענ  התחבורה

 מתיק האשראי 12%'כ( מראה חשיפה גבוהה יחסית לענ& התחבורה ואחסנה הבנקבחינת הריכוזיות הענפית של 

,  הינו אשראי לחברות ליסינג והשכרהרובו המוחלט של האשראי למגזר זה).  מסיכו� האשראי הכולל8%'המאזני וכ

את שיעור יש לציי� , ע� זאת. חברות אשר ג� מרכזות ביניה� את יתרות האשראי הגדולות ביותר ללווה בודד בבנק

  .הנמוכי� במגזר פעילות זה) 0.68%(והאשראי הבעייתי ) 0.17%(ס "ההפרשות לחומ

  ח מדינה"ע אשר רובו אג"נילבנק תיק 

 120 'כ, 31/12/07'נכו� ל. ח מדינה" אגהמכיל בעיקר ,) מנכסי הבנק27%(2 '  מ797'ווי של כע בש"לבנק תיק ני

מנכסי קונצרני ח "שיעור אג. ח קונצרני בעל דירוגי� גבוהי� אשר רובו אינו סחיר" מתיק זה הינו אג)14%(2 מיליו� 

לבנק אי� תיק ).  באגוד1%, יל באוצר החי2%(הינו גבוה יחסית לבנקי� אחרי� בקבוצת ההשוואה ) 4%(הבנק 

  .מניות

  רווחיות גבוהה יחסית ותנודתית

 אותכגו� בונוסי� והוצ(פעמיות ' שכר חדאותבעקבות השיפור ברווח מפעולות מימו� וקיטו� בהוצ, 2007במהל1 שנת 

 ו נבע הנקיהשינויי� ברווח. 5%' ירד ב2008במהל1 הרבעו� הראשו� של ו ,27%'י של הבנק בגדל הרווח הנק, )פרישה

בעקבות . גידול בהוצאות התפעוליות ובשניה� הסעי& העיקרי המשפיע היה סעי& הוצאות השכר/ עקב קיטו��ברוב

. 2008 במהל1 הרבעו� הראשו� של 10%' א1 ירדה בחזרה ל2007 בשנת 13%'כ1 עלתה התשואה להו� הממוצע ל

מהל1 הרבעו� ובניטרול ההפסדי� של בנק  ב,שהתשואה הממוצעת בה(תשואה זו עדיי� גבוהה יחסית למערכת 

  ).5%  עלהעמד ,ח"אגתיק ההפועלי� מ
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  אשר נשע� ברובו המוחלט על ההו� הראשוני, לבנק יחס הלימות הו� גבוה

, 31/12/07' ביו� ה12.48%( במהל1 השני� שעברו  כפי שהיה,נותר גבוהשל הבנק סיכו� היחס ההו� הכולל לרכיבי 

. 2008 בסו& רבעו� ראשו� 11.2%יחס זה גבוה ביחס למערכת שעמדה על הלימות הו� של ). 31/03/08' ביו� ה12.20%

יחס של מ לא תרד שהלימות ההו� הינו ,בעקבות חוות הדעת של המפקח, דירקטוריו� הבנקהיעד שקבע יש לציי� כי 

נמנע מחלוקת , �שלא הנפיק כתבי התחייבות נדחי� מעול,  הבנק.2009בסו& שנת  13%' ותעבור את ר& ה12%

להערכת מידרוג חלוקה של כחצי מהרווח הנקי (דיבידנד בשנה ורבע האחרוני� כדי לשמור ולשפר את הלימות ההו� 

'הייתה מורידה את הלימות ההו� לסביבה של כ, לפי מדיניות החלוקה שהייתה נהוגה,  כדיבידנד2007בשנת 

באמצעות  , במהל1 הרבעו� השני,של הבנק הבינלאומי2 �  מיליו9.6 הזרמת, י פרופורמה של מידרוג" עפ).11.75%

 כתבי יכולת לשפר את הלימות ההו� באמצעות הנפקתלבנק , בנוס&. 0.4%'העלתה את הלימות ההו� בכ, הו�'שטר

קרי הנפקת כתבי התחייבות נדחי� עד למחצית , בהנחה כי הבנק ינצל את התקרה המקסימלית. התחייבות נדחי�

זאת בהנחה כי אי� , 19% 'רמה של כל 6%'יחס הלימות ההו� יעלה בכ ,)י הנחיות בנק ישראל"עפ( מההו� הראשוני

  . שינוי בדרישות ההו� כתוצאה מהפעילות השוטפת

  

 פורמה-פרו

לאחר 
 9.6הזרמת 

 י"ע₪ מיליון 
בנק ה

  בינלאומיה

2008 2007 2006 2005 

      

 1,963 2,171 2,416 2,524 2,524 סך הכל נכסי סיכון

      

 238 260 296 305 315 הון עצמי

 1 2 2   הון ראשוני אחר

 239 261 298 305 315 הון ראשוני

           כתבי התחייבות נדחים

 4 4 4 4 4 הון משני עליון

 4 4 4 4 4 סך הכל הון משני

 243 265 302 309 319 סך הכל ההון הכולל

      

 12.39% 12.22% 12.48% 12.20% 12.64% הלימות ההון הכולל

    

  אופק הדירוג

  :גורמי� שעשויי� להוביל להעלאת הדירוג

 פעילות נוספי�/לקוחות תו1 ביסוס הנוכחות במגזרי ,חיזוק תמהיל ההכנסות והרווחי� של הבנק •

 תיק האשראיאיכות בשיפור  •

 

  :גורמי� שעלולי� להוביל להורדת הדירוג

 מהחלפת בעלי השליטהכתוצאה , בי� היתר,  הבנקבפעילותבעלת אופי זמני שאינה פגיעה  •

 ס"ובהפרשות לחומ,  בפרט באשראי הבעייתי שאינו נושא הכנסה,הרעה בתיק האשראי •
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  החברהאודות 

 המתמחה במת� פתרונות פיננסיי� ,הינו בנק מסחרי, מ"חברת בת של הבנק הבינלאומי הראשו� בע, מ"בנק מסד בע

, הבנק מציע את שירותיו. רכת החינו1 ולעסקי� הפועלי� בתחו� זה בישראלכוללי� לציבור עובדי ההוראה ומע

  . לכל מגזרי הלקוחות,ח ועוד"מט, כרטיסי אשראי, אשראי, תוכניות חיסכו�, ע"ני, ש"עוהכוללי� 

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

 בחודש מאי.  ממניות החברה ויתר המניות נותרו בידי הסתדרות המורי�51% רכש בנק הפועלי� 1977שנת ב. י"בא

  .והשליטה בבנק עברה לידי הבינלאומי, י הבנק הבינלאומי הראשו�"למה רכישת חלקו של בנק הפועלי� עש הו2008
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  פקדונותסול� דירוג 

Aaa  א בנקי� שדירוג� לגבי פיקדונות הוAaa מציעי� איכות אשראי יוצאת דופ� באיכותה 
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� בדירוגAaכות אשראי מצוינת אול�  לגבי פיקדונות מציגי� אי
 משו� שמידת חשיפת� לסיכוני� Aaa מדורגי� בדירוג נמו1 יותר מבנקי� המדורגי�

  . ארוכי טווח נראית גדולה יותר במידת מה

A   �בנקי� המדורגיAיתכ� שקיימי� , אול�.  לגבי פיקדונות מציעי� איכות אשראי טובה
  .גורמי� המצביעי� על סכנה לפגיעה בטווח ארו1

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� ארו1

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

  .התחייבויותיה� עשויה להיות בלתי ודאית

B   איכות האשראי המוצעת על ידי בנקי� המדורגי� בדירוגBהיא באופ� ,  לגבי פיקדונות
, ותמידת הביטחו� בפירעו� ההתחייבויות הכרוכות בפיקדונ. כללי איכות אשראי ירודה

  .קטנה, לכל פרק זמ� ארו1

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

  .של סכנה בנוגע ליכולת הכספית

Ca   בנקי� המדורגי� בדירוגCa אינ� מקיימי� בדר1 כלל את התחייבויות  לגבי פיקדונות
  .הפיקדו� שנטלו על עצמ�

דרגת 
השקעה 

  ספקולטיבית

C   בנקי� שדירוג� לגבי פיקדונות הוא דירוגC אינ� מקיימי� בדר1 כלל את התחייבויות 
  .הפיקדו� שנטלו על עצמ� ויכולת התאוששות הבנק ממצב זה הינה נמוכה

מציי� ' 1'המשתנה . Caa ועד Aa 'וריות הדירוג מ בכל אחת מקטג3 ' ו2, 1מידרוג משתמשת במשתני� המספריי� 
' 2'המשתנה . המצוינת באותיות, שאגרת החוב מצויה בקצה העליו� של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת

מציי� שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתו� של ' 3'ואילו המשתנה ; מציי� שהיא נמצאת באמצע קטגורית הדירוג
  .ותוינת באותיהמצ, קטגורית הדירוג שלה
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  2008") מידרוג: "להל�(מ " למידרוג בעכל הזכויות שמורות ©

  

. רכושה הבלעדי של מידרוג והוא מוג� על ידי זכויות יוצרי� ודיני הקניי� הרוחניהוא , לרבות  פיסקה זו, מסמ1 זה
  .לשכפל או להציג מסמ1 זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתב, להפי3, לשנות, לצל�, אי� להעתיק

  

לאמיני� כל המידע המפורט במסמ1 זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבי� בעיניה 
: להל�(דיוקו או אמיתותו של המידע , התאמתו, שלמותו, מידרוג אינה בודקת באופ� עצמאי את נכונותו. ומדויקי�

  .על ידי החברה המדורגתצור1 קביעת הדירוג ה למסר לנ על המידע שכתסתמשנמסר לה  והיא מ") המידע"

  

. או מכל סיבה אחרת/וצאה מקבלת מידע חדש ואו כת/הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויי� במידע המתקבל ו
 י�הדירוג. il.co.midroog.www: או שינויי� בדירוגי� מופיעי� באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו/עדכוני� ו
להימנעות רכישה או המלצה לואי� ה� מהווי�  בגדר חוות דעת סובייקטיבית �הנ  על ידי מידרוגי�המתבצע

אי� לראות בדירוגי� הנעשי� על ידי מידרוג כאישור לנתוני� .  או מסמכי� מדורגי� אחרי�רכישה של אגרות חובמ
ואי� , או לחוות דעת כלשה� או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה הכספי של חברה כלשהי או להעיד על כ1

 או של מסמכי� מדורגי� מחיר� או תשואת� של אגרות חובעת דעה באשר לכדאיות להתייחס אליה� בגדר הב
כגו� הסיכו� כי ער1 השוק של , דירוגי מידרוג מתייחסי� במישרי� רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכו� אחר. אחרי�

כל דירוג או חוות . החוב המדורג ירד עקב שינויי� בשערי ריבית או עקב גורמי� אחרי� המשפיעי� על שוק ההו�
רת שמעניקה מידרוג צריכי� להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע דעת אח

כל משתמש במידע הכלול במסמ1 זה חייב ללמוד ולבצע הערכה , ובהתא�, הכלול במסמ1 זה או על ידי מי מטעמו
לרכוש או , נתו להחזיקאגרת חוב או מסמ1 מדורג אחר שבכוו, ערב, של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיק

דירוגיה של מידרוג אינ� מותאמי� לצרכיו של משקיע מסוי� ועל המשקיע להסתייע בייעו3 מקצועי בקשר . למכור
מידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקי� של אגרות חוב או של . ע� הדי� או ע� כל עניי� מקצועי אחר, ע� השקעות

התחייבו לשל� למידרוג עוד קוד� לביצוע הדירוג , ה דירוגמסמכי� מדורגי� אחרי� או שבקשר ע� הנפקת� נעש
  .תשלו� בגי� שרותי הערכה ודירוג הניתני� על ידי מידרוג

  

, )"ס'מודי": להל� (.Moody's Investors Service Ltd)  .(ס אינבסטורס סרויס לטד'מידרוג הינה חברת בת של מודי
ואינ� כפופי� , ס'ידרוג הנ� עצמאיי� ונפרדי� מאלה של מודיהליכי הדירוג של מ, יחד ע� זאת.  במידרוג51%שלה 

למידרוג יש מדיניות ונהלי� , ס'בו בזמ� שהמתודולוגיות של מידרוג מבוססות על אלה של מודי. ס'לאישורה של מודי
  . משלה וועדת דירוג עצמאית

  

  .לעמודי� הרלוונטיי� באתר מידרוגהנכ� מופני� , למידע נוס& על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת הדירוג שלה


