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  מ"בנק מסד בע

  יציב: אופק P-1  פיקדונות לזמ� קצר

  יציב: אופק Aa3 פיקדונות לזמ� ארו�

  .לפיקדונות זמ� קצר) P-1(, לפיקדונות זמ� ארו� אופק יציב Aa3 : פיקדונותהדירוג אשרור מידרוג מודיעה על 

נזילות ורווחיות גבוהות ושיפור , המאפייני� העסקיי� והפיננסיי� של הבנק כוללי� איכות סבירה של תיק הנכסי�

  .י הסיכו� של תיק האשראידדבמ

  -קבוצה הבנקאית החמישית בגודלה בישראל  י השתייכותו ל"עשל בנק מסד הדירוג  תמ�נ, אלובנוס� למאפייני� 

   .משותפי� מיתוג ואסטרטגיה עסקיתלרבות , שני הבנקי�קשרי� בי� י ה"ועמ "לאומי הראשו� בעהבנק הבינ

  
�במיליוני , להל� נתוני� כספיי� עיקריי�:  

  

 Q2/09 Q1/09 Q4/08 Q3/08 Q2/08 Q1/08  2008 2007 

  638  754  705  634  720  754  761  816  בבנקי� ופקדונות מזומני� 
  830  943  797  826  688  943  922  940  ע"ני 
  1,859  2,381 2,215 2,350 2,434 2,381  2,342  2,355  לציבור אשראי 

  3,081  3,491  3,189  3,251  3,258  3,491  3,411  3,465  הציבור פקדונות          
  296  322  305  311  310  322  340  343  עצמי הו� 

          �  3,412  4,163 3,809 3,900 3,936 4,163  4,107  4,195  נכסי� ס

         
  118.1  116.4  33.4  29.2  32.8  21.0  38.1  32.2  מימו� מפעילות רווח 

  81.8  84.1  20.2  20.9  21.4  21.6  21.0  23.1  ואחרות תפעוליות הכנסות
  143.5-  179.3-  41.2-  55.8-  42.8-  39.5-  41.5-  40.5-  ואחרות תפעוליות הוצאות

  56.4  21.2  12.4  5.7-  11.4  3.1  17.6  14.8  )ברוטו(  רגילות מפעולות רווח 

  36.4  11.9  7.3  4.0-  7.0  1.6  10.9  9.3   נקי רווח 

          יחסי איתנות
 8.7% 7.7% 8.0% 8.0% 7.9% 7.7% 8.3% 8.2% למאז� עצמי הו�

 12.3% 12.0% 12.2% 11.4% 11.2% 12.0% 12.6% 12.8% הראשוני הו�ה הלימות

 12.5% 12.5% 12.3% 11.9% 11.7% 12.5% 13.1% 13.3%  תכולל הו� הלימות

          נתוני� נוספי�
 48% 49% 47% 45% 43% 49% 49% 51%  )1( נזילות 

  )2( ROA 0.9% 1.1% 0.2% 0.7% -0.4% 0.8% 0.3% 1.1% 

 0.68% 0.75% 0.49% 0.92% 0.64% 0.99% 0.68% 1.02%  )מאזני( לציבור אשראי\ס"חומל הפרשה

 3.61% 3.61% 3.12% 2.89% 2.72% 3.61% 3.60% 3.46%  )מאזני( לציבור אשראי\בעייתי אשראי

לפיקדונות ביחס ניירות ער� + מזומ� ופיקדונות בבנקי�   (1)
)2( הציבור   נתוני� רבעוניי� בגילו� שנתי 
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  יות עסקיותתפתחוה

  ת הבינלאומיפעילות של קבוצבו השילוב הבנק באסטרטגי תהמש� העמק

הפונקציות התפעוליות בי� אוחדות מ זו במסגרת .אחיד בכל זרועות הקבוצה מודל שירות הטמיעמ ת הבינלאומיקבוצ

 ידות עורפיותאיחוד יח, למערכת המחשב של הבינלאומי מחשבההסבת מערכת  :כגו�, קבוצהב � השוני�בנקיה

  . מוצרי� ושירותי�בי� הבנקי� השוני� בקבוצה במגוו� לפעילות צולבת ערכות יהו

זהות  במקביל ליצירת  ,מסדייחודיות של בנק ה באשר לבנק מסד הינה לשמר את  הבינלאומיהבנק של  האסטרטגיה 

במסגרת תוכנית למיתוג  .אומיבינלהי השוק כחלק בלתי נפרד של קבוצת "ע מסדשישתק� בתפיסת  ,ומיתוג קבוצתי

  .תו� הדגשת היות בנק מסד חלק מקבוצת הבנק הבינלאומי ,אימ4 הבנק לוגו הדומה ללוגו של בנק הא�, קבוצתי

מרבית שירותי המחשב את הבנק מקבל  -מערכות הבנק מבוססות כיו� על מערכות התשתית של בנק הפועלי� 

נמש�  ,במקביל.  מש ג� כמנהל טכנולוגיית המידע של בנק מסדהמש, מחטיבת התפעול והמחשוב של בנק הפועלי�

הינו , שנקבע להשלמת התהלי�, תארי� היעד. תהלי� הסבת מערכות הבנק למערכות המחשב של הבנק הבינלאומי

הסיכו� הטכנולוגי של פגיעה במידע המועבר : בתהלי� ההסבה גלומי� מספר סיכוני�. 2010 שנתשל רבעו� ראשו� 

אשר היו רגילי� לקבל שירותי� , ומאיד� על הבנק להשקיע משאבי� בשימור לקוחות, לויות הפרויקטוחריגה בע

  .מבנק הפועלי�, ביניה� באמצעות תקשורת, בנקאיי�

  :ת הבינלאומילתוצאות קבוצשל בנק מסד תרומה נתוני� לגבי היק+ הלבנק 

 ל נכו� ,הבינלאומי הבנק ,כספיי� נתוני�
� מיליוני 30.09.08   

תרומת מזה 
 % מסדבנק 

 4.2% 100,634 מאז�

 4.0% 58,912 לציבור אשראי

 4.3% 79,974  הציבור פיקדונות 

 5.5% 5,894 עצמי הו�

 6.6% 488 ס"חומ אחרי ,מימו� מפעילות רווח

 6.6% 140 נקי רווח

  התפתחות התוצאות הכספיות

  היקפי הפעילותבמר על יציבות ושהבנק 

 )ס"רווח מפעילות מימו� אחרי הפרשה לחומ, היק� ומבנה המאז�( על היקפי הפעילותהבנק  שמר 1בתקופה הנסקרת

   . 13% -בכ את היק� האשראי ,2009במהל� המחצית הראשונה של , וא� הגדיל

  ניכר שיפור בתמהיל תיק האשראי, סבירהאיכות הנכסי� נותרה 

בה , נתו� נמו� משמעותית מהמערכת, מנכסי הבנק 56% - תיק האשראי של הבנק מאופיי� ברמת סיכו� סבירה ומהווה כ

 - בכמסתכ� ומזומני� ופיקדונות בבנקי� , ח מדינה"שעיקרו אג, תיק ניירות הער� של הבנק  .68% -עומד היחס על כ

   .נוספי� 42%

האשראי , קהפעילות ענפי משי נתוני סיכו� האשראי לפי "עפ. יותר בתקופה הנסקרתאופי קמעונאי קיבל  – אירתיק האש

בנוס� . בהתאמה, 2007 –ו  2008לדצמבר בשני�  31 -ב 51% - ו 56% -לעומת כ, מהתיק 65% -לאנשי� פרטיי� עלה ל

                                                             
1
  2008 וסטאוגנער� האחרו� אשר  שנתיהמעקב הדוח  מאז 
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תחבורה ואחסנה :  שלושת הענפי� העסקיי� בעלי המשקל הגבוה בתיק הינ�. ריכוזיות הענפית של התיקהירדה 

  .2008בדצמבר  31ביו� , בהתאמה, 6.7% -ו 7.8%, 11.7%לעומת  ,)5.3%(� "בינוי ונדל, )6.2%(שירותי� עסקיי� , )7.5%(

  ::נותרו יציבי�מדדי הסיכו� 

 Q2/09 Q1/09 Q4/08 Q3/08 Q2/08 Q1/08 2008 2007 בעייתיי� חובות

  35  37  39  40  34  37  43  46 הכנסה נושאי� שאינ�
  7  9  2  3  4  9  1  2 מחדש שאורגנו
  18  23  18  16  19  23  22  17 זמני בפיגור

  7  17  11  9  10  17  18  17 מיוחדת בהשגחה
  67  86  69  68  66  86  84  82 בעייתיי� ללווי� מאזני אשראי ס�

�  0  0  0    -  0  0  1  1 בעייתיי� ללווי� מאזני-חו4 אשראי ס
    -  1    -    -    -  1  8  9  בעייתיי� לווי� של חוב אגרות

  68   87  69  68  66  87  93  92 כולל בעייתי אשראי ס�

 3.61% 3.61% 3.60% 2.89% 2.72% 3.61% 3.60% 3.46%  )מאזני( לציבור אשראי  \בעייתי אשראי
 5.87% 6.81% 5.62% 5.31% 5.97% 6.81% 6.97% 6.99%   הגדולי� 5ממוצע 

  :)רבעוניות בגילו� שנתי תוצאות( לציבור אשראיל ס"לחומ הפרשהה להל� נתוני יחס

 Q2/09 Q1/09 Q4/08 Q3/08 Q2/08 Q1/08 2008 2007 2006 2005 2004 

 1.30% 1.49% 0.92% 0.68% 0.75% 0.49% 0.92% 0.64% 0.99% 0.68% 1.02% מסד

 5ממוצע 
 הגדולי�

0.64% 0.64% 1.28% 0.71% 0.41% 0.21% 0.64% 0.31% 0.50% 0.66% 0.88% 

  

  רמת נזילות גבוההבנק מאופיי� בה

, 2009ליוני בשני�  30 -ב 45% -ו 51% -מזומ� ופיקדונות בבנקי� וניירות ער� לס� פיקדונות הציבור עמד על כבי� היחס 

עובדה הממקמת את הבנק במקו� גבוה , ח מדינה"מתיק ניירות הער� של הבנק הושקעו באג 93% - כ. בהתאמה, 2008

  ). בבנק 49%לעומת , 33%עמד יחס הנזילות במערכת הבנקאית על  31.03.09 נכו� ליו�(במערכת מבחינת הנזילות 

  רווחיות גבוהה יחסית

לעומת הממוצע  ,הבנק מאופיי� ברווחיות גבוה יחסית

רווח מפעילות : הרווחיות נובעת ממספר גורמי�. במערכת

, למרות ההיק� הקט� של תיק האשראי, מימו� גבוהה יחסית

, והה יחסית לממוצע במערכתההכנסה התפעולית הגב

למרות שהבנק לא נהנה , בנוס�. לייצרשמצליח הבנק 

מצליח הבנק להשיג כיסוי הוצאות , מיתרונות לגודל

  .תפעוליות דומה לבנקי� גדולי�
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   ע� פוטנציאל לחיזוק נוס+ של בסיס ההו�, שנשענת בעיקר על ההו� הראשוני המקורי  ,יחסית טובההלימות הו� 

בה עומד , נתו� גבוה משמעותית מהמערכת, 12.8% -על כ ,30.06.09 -נכו� ל ,עומד מקוריהימות ההו� הראשוני יחס הל

יש  .)במערכת 12.7% - כ( 13.3%- הסתכ� באותו המועד בכ, יחס הלימות ההו� הכולל של הבנק. 8%  -היחס על מתחת ל

רכי חישוב הלימות ההו� ולפיכ� לבנק פוטנציאל חיזוק בסיס ההו� נפיק מכשירי חוב המוכרי� לצמ אינובנק לציי� כי ה

   .משמעותי ביותר

  אופק הדירוג
  :גורמי� שעשויי� להוביל להעלאת הדירוג

שתשתק� בתוצאות העסקיות של  ,תפעולית והעסקית בקבוצת הבינלאומיההטמעה השל מוצלחת השלמה  �

 . הבנק

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

 שיפור באיכות תיק האשראי �

  :גורמי� שעלולי� להוביל להורדת הדירוג

 הורדת דירוג לבנק הא� �

 פגיעה במעמד הבנק במפת הבנקאות המקומית �

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

  מנפיקאודות ה

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

, הבנק מציע את שירותיו. כוללי� לציבור עובדי ההוראה ומערכת החינו� ולעסקי� הפועלי� בתחו� זה בישראל

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

. י"כחברה הדדית להלוואות וחסכונות עבור המורי� בא" י"הסתדרות המורי� העבריי� בא"י "ע 1927הבנק נוסד בשנת 

 2008בחודש מאי . ממניות החברה ויתר המניות נותרו בידי הסתדרות המורי� 51%רכש בנק הפועלי�  1977בשנת 

  . והשליטה בבנק עברה לידי הבינלאומי, ק הבינלאומי הראשו�י הבנ"הושלמה רכישת חלקו של בנק הפועלי� ע

�  .סניפי� ושתי שלוחות 15הכולל , הבנק פועל באמצעות מער� סינו
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 זמ� ארו� קדונותיסול� דירוג פ 

דרגת 
  השקעה

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

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

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

  . במידת מה

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

Baa   בנקי� המדורגי� בדירוגBaa  יתכ� , ע� זאת. מספיקהלגבי פיקדונות מציעי� איכות אשראי
�  .שחסרי� גורמי הגנה מסוימי� או שאפשר לאפיי� אות� כבלתי מהימני� בכל פרק זמ� ארו

דרגת 
השקעה 

  ספקולטיבית

Ba   איכות האשראי המוצעת על ידי בנקי� המדורגי� בדירוגBa פעמי� . לגבי פיקדונות נתונה בשאלה
ת התחייבויותיה� עשויה להיות בלתי רבות אפשר שיכולת� של בנקי� אלה לקיי� במועד� א

  .ודאית

B   איכות האשראי המוצעת על ידי בנקי� המדורגי� בדירוגB היא באופ� כללי איכות , לגבי פיקדונות
  .קטנה, לכל פרק זמ� ארו�, מידת הביטחו� בפירעו� ההתחייבויות הכרוכות בפיקדונות. אשראי ירודה

Caa  י� המדורגי� בדירוג איכות האשראי המוצעת על ידי בנקCaa היא ירודה באופ� , לגבי פיקדונות
יתכ� שבנקי� אלה אינ� מקיימי� את תנאי הפיקדו� או שיש יסוד של סכנה בנוגע ליכולת . קיצוני

  .הכספית

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

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

מציי� ' 1'המשתנה . Caaועד  Aa -בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ 3 -ו 2, 1מידרוג משתמשת במשתני� המספריי� 
מציי� ' 2'המשתנה . המצוינת באותיות, צה העליו� של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכתשאגרת החוב מצויה בק

מציי� שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתו� של קטגורית ' 3'ואילו המשתנה ; שהיא נמצאת באמצע קטגורית הדירוג
  .המצוינת באותיות, הדירוג שלה

 

ק"ז קדונותיסול� דירוג פ  

P-1 הוא זמ� קצר קדונות בנקי� שדירוג� לגבי פיP-1   לעמוד מעולה ויכולת חזקה מאוד מציעי� איכות אשראי
  ר הנזילות לזמ� הקצ בצורכי

P-2   הוא זמ� קצר בנקי� שדירוג� לגבי פיקדונותP-2   לעמוד חזקה ויכולת חזקה מציעי� איכות אשראי
  ר הנזילות לזמ� הקצ בצורכי

P-3  הוא  זמ� קצרבנקי� שדירוג� לגבי פיקדונותP-3   לעמוד סבירה ויכולת מספקת מציעי� איכות אשראי
  רהנזילות לזמ� הקצ בצורכי

NR   זמ� קצר הואבנקי� שדירוג� לגבי פיקדונותNR   חלשה עד מוטלת בספק  ויכולת מציעי� איכות אשראי
  רהנזילות לזמ� הקצ בצורכילעמוד לא וודאית 
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  2009"). מידרוג: "להל�(מ "למדרוג בע כל הזכויות שמורות ©

אי� . חניהוא רכושה הבלעדי של מידרוג והוא מוג� על ידי זכויות יוצרי� ודיני הקניי� הרו, לרבות  פיסקה זו, מסמ� זה
  .לשכפל או להציג מסמ� זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתב, להפי4, לשנות, לצל�, להעתיק

  

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

  .על ידי החברה המדורגתצור� קביעת הדירוג ה למסר לנעל המידע ש כתסתמשנמסר לה  והיא מ

  

. או מכל סיבה אחרת/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויי� במידע המתקבל ו
 י�הדירוג. www.midroog.co.il: של מידרוג שכתובתו מופיעי� באתר האינטרנט ירוגי� או שינויי� בד/עדכוני� ו
רכישה להימנעות מהמלצה לרכישה או ואי� ה� מהווי� בגדר חוות דעת סובייקטיבית  �הנ על ידי מידרוג י�המתבצע

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

דירוגי . או של מסמכי� מדורגי� אחרי� עת דעה באשר לכדאיות מחיר� או תשואת� של אגרות חובאליה� בגדר הב
כגו� הסיכו� כי ער� השוק של החוב המדורג ירד , תייחסי� במישרי� רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכו� אחרמידרוג מ

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

כל משתמש במידע הכלול במסמ� זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו , ובהתא�, ידי מי מטעמו
דירוגיה של מידרוג אינ� . לרכוש או למכור, אגרת חוב או מסמ� מדורג אחר שבכוונתו להחזיק, ערב, לגבי כל מנפיק

ע� הדי� או ע� כל , יע מסוי� ועל המשקיע להסתייע בייעו4 מקצועי בקשר ע� השקעותמותאמי� לצרכיו של משק
מידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקי� של אגרות חוב או של מסמכי� מדורגי� אחרי� או שבקשר ע� . עניי� מקצועי אחר

רכה ודירוג הניתני� על התחייבו לשל� למידרוג עוד קוד� לביצוע הדירוג תשלו� בגי� שרותי הע, הנפקת� נעשה דירוג
  .ידי מידרוג

  

, ")ס'מודי: "להל�( .Moody's Investors Service Ltd)  .(ס אינבסטורס סרויס לטד'מידרוג הינה חברת בת של מודי
ואינ� כפופי� , ס'הליכי הדירוג של מידרוג הנ� עצמאיי� ונפרדי� מאלה של מודי, יחד ע� זאת. במידרוג 51%שלה 

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

  

  הנכ� מופני� לעמודי� הרלוונטיי� באתר מידרו, למידע נוס� על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת הדירוג שלה

  


