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        ממממ""""בנק אוצר החייל בעבנק אוצר החייל בעבנק אוצר החייל בעבנק אוצר החייל בע

        יציביציביציביציב: : : : אופקאופקאופקאופק P-1        פיקדונות לזמ� קצרפיקדונות לזמ� קצרפיקדונות לזמ� קצרפיקדונות לזמ� קצר

        יציביציביציביציב: : : : אופקאופקאופקאופק Aa2 פיקדונות לזמ� ארו!פיקדונות לזמ� ארו!פיקדונות לזמ� ארו!פיקדונות לזמ� ארו!

        יציביציביציביציב: : : : אופקאופקאופקאופק Aa3 ))))הו� משני תחתו�הו� משני תחתו�הו� משני תחתו�הו� משני תחתו�((((כתבי התחייבות נדחי" כתבי התחייבות נדחי" כתבי התחייבות נדחי" כתבי התחייבות נדחי" 

    P-1    ((((    לזמ� קצרלזמ� קצרלזמ� קצרלזמ� קצרדירוג פיקדונות דירוג פיקדונות דירוג פיקדונות דירוג פיקדונות . . . . מחיובי ליציבמחיובי ליציבמחיובי ליציבמחיובי ליציבאופק הדירוג אופק הדירוג אופק הדירוג אופק הדירוג שינוי שינוי שינוי שינוי וווו    Aa2    ---- ל ל ל לAa3    ----ממממ דירוג הבנק  דירוג הבנק  דירוג הבנק  דירוג הבנק העלאתהעלאתהעלאתהעלאתמידרוג מודיעה על מידרוג מודיעה על מידרוג מודיעה על מידרוג מודיעה על 

        ....נותר ללא שינוינותר ללא שינוינותר ללא שינוינותר ללא שינוי) ) ) )  אופק יציב אופק יציב אופק יציב אופק יציבAa3((((דירוג כתבי התחייבויות נדחי" דירוג כתבי התחייבויות נדחי" דירוג כתבי התחייבויות נדחי" דירוג כתבי התחייבויות נדחי" וווו) ) ) ) אופק יציבאופק יציבאופק יציבאופק יציב

�' ' ' '  מיליו�  מיליו�  מיליו�  מיליו� 200200200200י" בהיק& של עד י" בהיק& של עד י" בהיק& של עד י" בהיק& של עד חחחחלמסגרת גיוס כתבי התחייבויות נדלמסגרת גיוס כתבי התחייבויות נדלמסגרת גיוס כתבי התחייבויות נדלמסגרת גיוס כתבי התחייבויות נדיציב יציב יציב יציב  אופק דירוג  אופק דירוג  אופק דירוג  אופק דירוג Aa3מודיעה מידרוג על מת� דירוג מודיעה מידרוג על מת� דירוג מודיעה מידרוג על מת� דירוג מודיעה מידרוג על מת� דירוג , , , , כמו כ�כמו כ�כמו כ�כמו כ
        .. .. .. .. ננננ....עעעע

  ): מ"בינלאומי הראשו� הנפקות בעבאמצעות ה(כתבי התחייבות נדחי" אשר הונפקו לציבור 

        ))))''''' ' ' ' ממממ. (. (. (. (ננננ....עעעע (%)(%)(%)(%)שיעור ריבית שנתית שיעור ריבית שנתית שיעור ריבית שנתית שיעור ריבית שנתית         תארי! פדיו�תארי! פדיו�תארי! פדיו�תארי! פדיו�        תארי! הנפקהתארי! הנפקהתארי! הנפקהתארי! הנפקה        תארי! הנפקהתארי! הנפקהתארי! הנפקהתארי! הנפקה        חחחח""""סדרת אגסדרת אגסדרת אגסדרת אג

  210  )מדד. צ (4.3%  09/04/17  09/04/08  09/04/08  ' סדרה ו

        דירוג הבנקדירוג הבנקדירוג הבנקדירוג הבנקהעלאת העלאת העלאת העלאת שיקולי" עיקריי" לשיקולי" עיקריי" לשיקולי" עיקריי" לשיקולי" עיקריי" ל

בה" , עבר בהצלחה מספר תהליכי" מהותיי"הבנק , נלאומיי קבוצת הבנק הבי"בהמש! לרכישת הבנק מידי בנק הפועלי" ע

השלמת הסבת מערכות מחשב , התמודדות ע" שימור לקוחות בעקבות השינוי בבעלות :כגו�, היו טמוני" סיכוני" לא מעטי"

  .  תפעוליותהפונקציות ה לאלו של הבנק הבינלאומי ומיזוג רוב ,ותהליכי עבודה

, בינלאומיהבנוס& למיתוג מחדש של בנקי" בקבוצת , קבוצת הבינלאומיע" י של הבנק אסטרטגההשלמת השילוב התפעולי ו

הינ" בעלי השפעה חיובית מהותית , את תפישת הבנק כחלק בלתי נפרד מקבוצת הבינלאומי, להערכת מידרוג, אשר הביאה

  . לדירוג הבנק

 ,אסוציאטיביי" בי� שני הבנקי"הישירי" והקשרי" ה. )דירוג פיקדונות (Aa1י מידרוג "מדורג ע מ"הבנק הבינלאומי הראשו� בע

י " עפ.תלות הדדית משמעותיתבשני" האחרונות אשר התחזקו ויצרו , באי" לידי ביטוי בשורה רחבה של פרמטרי"

גורמי" אלו הינ" בעלי השפעה חיובית משמעותית על דירוג , )JDA(ס לניתוח חדלות פירעו� משותפת 'המתודולוגיה של מודי

לפני העלאת אופק חיובי , Aa3(ויש בה" כדי לקרב את דירוג הבנק , י בנק הא""בשל ההסתברות לתמיכה ע, בי� היתר, קהבנ

  .  לדירוג בנק הא") הדירוג

        לאופק יציבלאופק יציבלאופק יציבלאופק יציבשיקולי" עיקריי" שיקולי" עיקריי" שיקולי" עיקריי" שיקולי" עיקריי" 

 לקוחות זאת בשל אופיו הקמעונאי ודומיננטיות, איכות טובה של תיק הנכסי", הבנק מתאפיי� ביכולת השבת רווחי" טובה

�לבנק נוכחות משמעותית בפלח אנשי" פרטיי" וריכוזיות ענפית נמוכה . המאופייני" בפרופיל פיננסי איכותי, מערכת הביטחו

המהווה יעד אטרקטיבי למרבית הבנקי" וחשו& , ניצב הבנק בפני תחרות קשה במגזר הקמעונאי, מנגד. בתיק האשראי

  .. כפועל יוצא מתנאי" שנקבעו בהסכמי" אלה,וחיות נמוכהלריכוזיות הסכמי" מול קבוצות לקוחות ורו
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        : : : : ''''במיליוני במיליוני במיליוני במיליוני , , , , להל� נתוני" כספיי" עיקריי"להל� נתוני" כספיי" עיקריי"להל� נתוני" כספיי" עיקריי"להל� נתוני" כספיי" עיקריי"

 2בהתא" לכללי באזל , 2009החל משנת  )1(

 ניירות ער! ביחס לפיקדונות הציבור + מזומ� ופיקדונות בבנקי"   )2(

   נתוני" חצי שנתיי" בגילו" שנתי )3(

  . הנתו� אינו בר השוואה לתקופות קודמות. בהתא" להוראה חדשה. כ נכסי" שאינ" מבצעי" לתיק האשראי"סה *
  

 מעליה בהכנסות בעיקרנבע , מת המחצית המקבילה אשתקד לעו2011ראשונה של ההשיפור בתוצאות במהל! המחצית 
�  . ולמרות הירידה ברווחי מימוש ניירות ער!שמקורה בהרחבת מרווחי" ועליה בהיק& הפעילות, מפעילות מימו

  

        H1111/11/11/11/11    H1111/10/10/10/10    2010 2009 2008 2007 

  2,192  1,863 3,489 2,850 2,871 2,269  בבנקי" ופיקדונות מזומני" 

  1,360  2,485 1,185 1,964 1,662 2,016  ע"ני 

  8,474  9,037 9,388 10,075 9,641 10,592   לציבור אשראי 

  9,926  11,036 11,414 11,609 11,360 11,807   הציבור פיקדונות 

 �  721  759 840 873 840 853  עצמי הו

  12,256  13,639 14,314 15,112 14,454 15,039   נכסי" ס! 

       

  355.4  342.1 349.2 349.2  184.3  203.9  ס"לחומ הפרשה לאחר מימו� מפעילות רווח 

  199.1  202.1  211.3 217,8  112.0  112.5  והאחרות התפעוליות ההכנסות כל ס! 

  433.0-  466.3- 481.8- -513.3  -261.1  -250.5  והאחרות התפעוליות ההוצאות כל ס! 

  124.1 87.2 112.6 53.7  35.3  65.9  מיסי" לפני רגילות מפעולות רווח 

  114.7   51.8 59.7 32.6  19.7  41.3    נקי רווח 

              יחסי איתנות
� 5.7% 5.4% 5.7% 5.6%  5.8%  5.7% למאז� עצמי הו

 8.2%  8.1%   *8.4% 8.4%  8.6%  8.3%  )1(הראשוני  ההו� הלימות
 10.7% 11.5%  *12.6% 12.7%  13.2%  12.6%  )1(כולל  הו� הלימות

       נתוני" נוספי"
 36% 39% 41% 41%  40%  36%  )2( נזילות 

 ) 3( ROA 0.5%  0.3%  0.4% 0.8% 0.8% 1.9% 

 ) 3( ROE 10.9%  4.9%  3.8% 7.3%  7.0% 16.2% 

 0.23% 0.38% 0.13% 0.26%  0.03%  0.03%  )3() מאזני(לציבור  אשראי/ס"לחומ הפרשה

 2.9% 3.3% 3.3% 3.0%  3.3%   *1.4% )מאזני(לציבור  אשראי/בעייתי אשראי
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        התפתחות התוצאות הכספיותהתפתחות התוצאות הכספיותהתפתחות התוצאות הכספיותהתפתחות התוצאות הכספיות

        טובהטובהטובהטובההבנק שומר על רמת נזילות הבנק שומר על רמת נזילות הבנק שומר על רמת נזילות הבנק שומר על רמת נזילות 

 יחסית גבוהנתו� , 36% - על כ30.06.11 הציבור עמד ביו" היחס בי� מזומ� ופיקדונות בבנקי" וניירות ער! לס! פיקדונות

ח " מתיק ניירות הער! של הבנק הושקעו באג87% - כיש לציי� כי  . באותו המועד33% - אשר עמד על כ, מערכתממוצע הל

   . במערכת מבחינת הנזילות יחסיתממקמת את הבנק במקו" גבוההתומכת בנזילות הבנק ועובדה , מדינה

        " נותרה טובה" נותרה טובה" נותרה טובה" נותרה טובהאיכות הנכסיאיכות הנכסיאיכות הנכסיאיכות הנכסי

בדומה לגידול בהיק& , 9%(בעיקר בשל גידול בתיק האשראי ,  בהיק& הנכסי"4.1% חלה עליה של 1במהל! התקופה הנסקרת

 בעיקר ומגידול באשראי לרוב העלייה בס! האשראי נבעה מעליה באשראי שנית� לאנשי" פרטיי"). האשראי בכלל המערכת

  . אחרי"המשק הענפי 

ח ממשלתי ועליה מסוימת במרווחי "בהמש! לשחיקת התשואות של אג, ע" זאת. לא חל שינוי מהותיבתמהיל נכסי הבנק 

� בתקופה המקבילה 67%לעומת , 70% -מימש הבנק חלק מהתיק והגדיל את משקלו של תיק האשראי לנכסי" לכ, מימו

  .ע" מנכסי בנק מהווי" מזומ� ופיקדונות בבנקי" וני28% - כ. אשתקד

ואילו העלייה במשקל , מדדי הסיכו� נותרו יציבי". תיק האשראי לציבור של הבנק מאופיי� באיכות טובה, להערכת מידרוג

  . האשראי לאנשי" פרטיי" תרמה לשיפור בתמהיל התיק

המרכיב העיקרי נותר אשראי .  נותר בעל אופי קמעונאי מובהק ובעל ריכוזיות נמוכה ע" יציבות במדדי הסיכו�– תיק האשראי

משקלו המשמעותי . . מס! סיכו� האשראי המאזני64%2 - על כ30.06.11 -שעמד נכו� ל, )ללא הלוואות לדיור(" פרטיי" לאנשי

  . של המגזר הקמעונאי בס! תיק האשראי של הבנק תור" לחשיפה נמוכה יחסית למגזר העסקי ולריכוזיות לווי" וענפית נמוכה

  : נמו! יחסית (*)ות בעייתיי"תיק האשראי של הבנק ממשי! להתאפיי� בהיק& חוב

 H1/11            H1/10        2010201020102010 2009200920092009 2008 2007 בעייתיי"בעייתיי"בעייתיי"בעייתיי" חובותחובותחובותחובות

3.3 3.3% 3.3% 3.3% 1.4%        )מאזני( לציבור  אשראי \בעייתי אשראי

% 

2.9

% 

 5.9% 6.9% 6.2% 6.2% 5.7% 2.6%    הבנקי" הגדולי"5ממוצע 
   בהתא" להוראה חדשה2011נתוני המחצית הראשונה של * 

  :) בגילו" שנתיחצי שנתיותתוצאות  ((*)ו! יחסית של התיק משתק& ג" ביחס הפרשה סיכו� נמ

 H1/11            H1/10        2010 2009200920092009 2008 2007 

0.38 0.13% 0.25%  0.07%  0.06% אוצר החייל 

% 

0.23

% 
 0.31% 0.64% 0.68% 0.41% 0.41% 0.20%**  הגדולי"5ממוצע 

   חדשה בהתא" להוראה2011נתוני המחצית הראשונה של * 
  )לאומי רש" הכנסה מסוימת(הבנק הבינלאומי ולאומי דיווחו על הוצאות אפסיות בגי� הפסדי אשראי ** 

        

                                                             
1
 .2010תקופה מדוח מעקב קודם מחודש יולי  
2
  נתוני סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק 
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        הצור! בשיפור ההלימותהצור! בשיפור ההלימותהצור! בשיפור ההלימותהצור! בשיפור ההלימותא" כי צפוי לח5 על היק& נכסי סיכו� בעקבות א" כי צפוי לח5 על היק& נכסי סיכו� בעקבות א" כי צפוי לח5 על היק& נכסי סיכו� בעקבות א" כי צפוי לח5 על היק& נכסי סיכו� בעקבות , , , , הלימות הו� סבירה יחסיתהלימות הו� סבירה יחסיתהלימות הו� סבירה יחסיתהלימות הו� סבירה יחסית

בהתחשב ברמת הסיכו� הגלומה , רוגלהערכת מיד, ע" זאת. יחסי האיתנות של הבנק אינ" בולטי" לטובה לעומת המערכת

, 30.06.11 נכו� ליו", 5.7% -כ יחס הו� למאז� עומד על – היחסי" הינ" סבירי", בנכסי הבנק ובהשוואה למערכת הבנקאית

 הבנקי" 5נתו� הדומה לממוצע , 8.3% והיחס של הו� ראשוני לממוצע נכסי סיכו� קרב הבנקי" הגדולי" ב6.1% - כלעומת

  .הגדולי"

 מעל היעד שקבע דירקטוריו� קצת, ) בממוצע בקרב הבנקי" הגדולי"13.6% -כ (12.6%- כעומד הכוללת  הלימות ההו� יחס

עשוי הרגולטור לדרוש מהבנק הלימות הו� גבוהה יותר , שקבע דירקטוריו� הבנק, למרות המתווה לעלייה בהלימות ההו�.  הבנק

א! זאת צפוה להשתנות ולהיקבע בהתא" למאפייני" ,  בבנקי" מקומיי"12% -כיו" מצפה בנק ישראל להלימות כוללת של כ(

 יכול ג" הוא להוות ,3של הוראות באזל , 2013שעשוי להתחיל החל משנת , היישו", בנוס&). ייחודיי" של כל אחד מהבנקי"

  .היק& הנוכחי של נכסי סיכו�ה על יכולת בנק להרחיב וייתכ� א& לשמור על תשליליבעל השפעה גור" 

        שמירה על יכולת השבת רווחי" טובהשמירה על יכולת השבת רווחי" טובהשמירה על יכולת השבת רווחי" טובהשמירה על יכולת השבת רווחי" טובה

.  מכלל המערכת הבנקאית1.3% - העומד על כ, במונחי אשראי לציבור ופיקדונות הציבור, נמו! יחסיתא!,  יציבלבנק נתח שוק

נוכחות משמעותית באשראי ממשי! לשמור על בנק ה, למרות התחרות הגוברת על לקוח קמעונאי ופרטי בפרט, ע" זאת

עולה באופ� משמעותי על נתחו בס! תיק האשראי , ללא הלוואות לדיור, חו של הבנק באשראי ללקוחות פרטיי"נת, כ!. צרכני

  . בממוצע6.3% -   בשני" האחרונות שומר הבנק על נתח של כ- לציבור והוא בר השוואה לבנקי" הגדולי"

 הראשונה  במהל! המחצית0.55% - של כתשואה על נכסי"  (פעילות הבנק מתאפיינת ברווחיות נמוכה יחסית, יחד ע" זאת

פרופיל הסיכו� הנמו! יחסית של נכסי מ ,בי� היתר,  וזאת כתוצאה)  בממוצע בקרב הבנקי" הגדולי"0.70%לעומת , 2011של 

, 45% -כ (ויעילות תפעולית נמוכהבעיקר כתוצאה מהסכמי" מול קבוצות לקוחות הבנק , נמוכה יחסיתה ורמת ההכנסות הבנק

ח אד" על מנת לשרת את והמושפעת מצור! בתשומות גבוהות של כ, ) בממוצע בקרב הבנקי" הגדולי"52% -לעומת כ

   . הפעילות הקמעונאית

        אופק הדירוגאופק הדירוגאופק הדירוגאופק הדירוג

        

        ::::גורמי" שעשויי" להוביל להעלאת הדירוגגורמי" שעשויי" להוביל להעלאת הדירוגגורמי" שעשויי" להוביל להעלאת הדירוגגורמי" שעשויי" להוביל להעלאת הדירוג

או תחומי /י הרחבת הפעילות לאוכלוסיות לקוחות פרטיי" נוספות ו"הגדלת נתח השוק של הבנק במערכת הבנקאית ע �

 .פעילות נוספי"

 שיפור ברווחיות �

  העלאת דירוג בנק הא" �

        ::::גורמי" שעלולי" להוביל להורדת הדירוגגורמי" שעלולי" להוביל להורדת הדירוגגורמי" שעלולי" להוביל להורדת הדירוגגורמי" שעלולי" להוביל להורדת הדירוג

 פגיעה במעמד הבנק במפת הבנקאות המקומית �

 הורדת דירוג לבנק הא" �

 או בתוצאות העסקיות / תיק הנכסי" והרעה באיכות �
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        אודות המנפיקאודות המנפיקאודות המנפיקאודות המנפיק

בתחילת . 1970 ומחזיק ברישיו� לפעול כתאגיד בנקאי החל משנת 1946מ הוק" כמוסד פיננסי בשנת "בנק אוצר החייל בע

 הרחיב את 80-החל משנות ה. פעל כבנק סקטוריאלי לאנשי צבא הקבע ומערכת הביטחו�, 70-דרכו ועד מחצית שנות ה

הסתכ" תיק , 30.06.11-נכו� ל. המעניק מכלול שירותי" פיננסיי" לכלל האוכלוסייה, ותו ומאז הוא פועל כבנק מסחריפעיל

מרבית . בתקופה המקבילה אשתקד, ' מיליארד 9.6- בהשוואה לכ, ' מיליארד 10.5-האשראי המאזני לציבור של הבנק בכ

נתח השוק . בולט חלק" של עובדי מערכת הביטחו� וגמלאיה, נקמבי� הלקוחות הפרטיי" בב. לקוחות הבנק הינ" משקי בית

 סניפי" 48מער! הסניפי" של הבנק כולל .  מהמערכת הבנקאית1.3%- של הבנק באשראי לציבור עומד על שיעור של כ

   .ל או בקרבת"" סניפי" ושלוחות בבסיסי צה14, בתו! כ!. וכ� מוקד אוצר ישיר, ושלוחות בפריסה ארצית

        ריית הדירוג ריית הדירוג ריית הדירוג ריית הדירוג גר& היסטוגר& היסטוגר& היסטוגר& היסטו

A1

Aa3

Aa2

Aa1
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        קדונות זמ� קצרקדונות זמ� קצרקדונות זמ� קצרקדונות זמ� קצרייייסול" דירוג פסול" דירוג פסול" דירוג פסול" דירוג פ

P-1  קצר הוא �לעמוד  מציעי" איכות אשראי מעולה ויכולת חזקה מאוד  P-1בנקי" שדירוג" לגבי פיקדונות זמ
  ר  הנזילות לזמ� הקצבצורכי

P-2   קצר הוא �ד לעמו מציעי" איכות אשראי חזקה ויכולת חזקה  P-2בנקי" שדירוג" לגבי פיקדונות זמ
  ר  הנזילות לזמ� הקצבצורכי

P-3  קצר הוא �לעמוד  מציעי" איכות אשראי סבירה ויכולת מספקת  P-3בנקי" שדירוג" לגבי פיקדונות זמ
  ר הנזילות לזמ� הקצבצורכי

NR  קצר הוא � ויכולת  איכות אשראי חלשה עד מוטלת בספק מציעי" NRבנקי" שדירוג" לגבי פיקדונות זמ
  ר הנזילות לזמ� הקצצורכיבלעמוד לא וודאית 

        

        סול" דירוג התחייבויותסול" דירוג התחייבויותסול" דירוג התחייבויותסול" דירוג התחייבויות

 

רת מציי� שאג' 1'המשתנה . Caa ועד Aa - בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ3 -  ו2, 1מידרוג משתמשת במשתני" המספריי" 
מציי� שהיא נמצאת ' 2'המשתנה . המצוינת באותיות, החוב מצויה בקצה העליו� של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת

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

  

        

        

        

        

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

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

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

דרגת 
  השקעה

Baa   התחייבויות המדורגות בדירוגBaa�, ה�  נחשבות כהתחייבויות בדרגה בינונית.  כרוכות בסיכו� אשראי מתו
  .יות בעלות מאפייני" ספקולטיביי" מסוימי"וככאלה ה� עלולות לה

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

B   התחייבויות המדורגות בדירוגBאשראי גבוהוכרוכ,  נחשבות  על ידי מידרוג  כספקולטיביות �  .ות בסיכו

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

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

דרגת 
השקעה 

  ספקולטיבית

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

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

  . יפגעו במעמדו החזק של הבנק, כפי שאפשר לחזות"

Aa  נקי" המדורגי" בדירוג הבAa לגבי פיקדונות מציגי" איכות אשראי מצוינת אול" מדורגי" בדירוג נמו! יותר 
  . משו" שמידת חשיפת" לסיכוני" ארוכי טווח נראית גדולה יותר במידת מהAaa  מבנקי" המדורגי"

A   "בנקי" המדורגיAשקיימ, אול".  לגבי פיקדונות מציעי" איכות אשראי טובה �י" גורמי" המצביעי" על יתכ
  .סכנה לפגיעה בטווח ארו!

דרגת 
  השקעה

Baa   בנקי" המדורגי" בדירוגBaaשחסרי" גורמי , ע" זאת.  לגבי פיקדונות מציעי" איכות אשראי מספיקה �יתכ
  .הגנה מסוימי" או שאפשר לאפיי� אות" כבלתי מהימני" בכל פרק זמ� ארו!

Ba  על ידי בנקי" המדורגי" בדירוג איכות האשראי המוצעת Baפעמי" רבות .  לגבי פיקדונות נתונה בשאלה
  .אפשר שיכולת" של בנקי" אלה לקיי" במועד� את התחייבויותיה" עשויה להיות בלתי ודאית

B   איכות האשראי המוצעת על ידי בנקי" המדורגי" בדירוגBכללי איכות אשראי ,  לגבי פיקדונות �היא באופ
  .קטנה, לכל פרק זמ� ארו!, ידת הביטחו� בפירעו� ההתחייבויות הכרוכות בפיקדונותמ. ירודה

Caa   איכות האשראי המוצעת על ידי בנקי" המדורגי" בדירוגCaaקיצוני,  לגבי פיקדונות �יתכ� . היא ירודה באופ
  .תשבנקי" אלה אינ" מקיימי" את תנאי הפיקדו� או שיש יסוד של סכנה בנוגע ליכולת הכספי

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

דרגת 
השקעה 

  ספקולטיבית

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

מציי� שאגרת ' 1'המשתנה . Caa ועד Aa - בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ3 -  ו2, 1 משתמשת במשתני" המספריי" מידרוג
מציי� שהיא נמצאת ' 2'המשתנה . המצוינת באותיות, החוב מצויה בקצה העליו� של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת

המצוינת , וב נמצאת בחלק התחתו� של קטגורית הדירוג שלהמציי� שאגרת הח' 3'ואילו המשתנה ; באמצע קטגורית הדירוג
  .באותיות
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  CFO030911200M:   ח מספר"וד

  

   64739אביב -  תל17הארבעה ' מגדל המילניו" רח, מ"ידרוג בעמ

 � www.midroog.co.il, 03-6855002 פקס ,03-6844700טלפו

  

  2011"). מידרוג: "להל�(מ " למדרוג בעכל הזכויות שמורות ©

, אי� להעתיק. הוא רכושה הבלעדי של מידרוג והוא מוג� על ידי זכויות יוצרי" ודיני הקניי� הרוחני, לרבות  פיסקה זו, מסמ! זה
  .לשכפל או להציג מסמ! זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתב, להפי5, לשנות, לצל"

  

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

  .על ידי החברה המדורגתצור! קביעת הדירוג ה למסר לנ על המידע שכתסתמוהיא מ

  

עדכוני" . או מכל סיבה אחרת/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/ה משינויי" במידע המתקבל והדירוג עשוי להשתנות כתוצא
 על ידי י" המתבצעי"הדירוג. www.midroog.co.il: או שינויי" בדירוגי" מופיעי" באתר האינטרנט  של מידרוג שכתובתו/ו

 או מסמכי" רכישה של אגרות חובלהימנעות מהמלצה לרכישה או ואי� ה" מהווי" בייקטיבית  בגדר חוות דעת סו"הנ מידרוג
אי� לראות בדירוגי" הנעשי" על ידי מידרוג כאישור לנתוני" או לחוות דעת כלשה� או כניסיונות לבצע . מדורגי" אחרי"

עת דעה באשר לכדאיות ליה" בגדר הבואי� להתייחס א, הערכה עצמאית למצבה הכספי של חברה כלשהי או להעיד על כ!
דירוגי מידרוג מתייחסי" במישרי� רק לסיכוני אשראי ולא .  או של מסמכי" מדורגי" אחרי"מחיר� או תשואת� של אגרות חוב

כגו� הסיכו� כי ער! השוק של החוב המדורג ירד עקב שינויי" בשערי ריבית או עקב גורמי" אחרי" המשפיעי" , לכל סיכו� אחר
כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג צריכי" להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית . וק ההו�על ש

כל משתמש במידע הכלול במסמ! זה חייב ללמוד , ובהתא", על ידי משתמש במידע הכלול במסמ! זה או על ידי מי מטעמו
לרכוש , אגרת חוב או מסמ! מדורג אחר שבכוונתו להחזיק, ערב, ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיק

דירוגיה של מידרוג אינ" מותאמי" לצרכיו של משקיע מסוי" ועל המשקיע להסתייע בייעו5 מקצועי בקשר ע" . או למכור
גי" מידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקי" של אגרות חוב או של מסמכי" מדור. ע" הדי� או ע" כל עניי� מקצועי אחר, השקעות

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

  

שלה , ")ס'מודי: "להל� (.Moody's Investors Service Ltd)  .(ס אינבסטורס סרויס לטד'מידרוג הינה חברת בת של מודי
ואינ" כפופי" לאישורה של , ס'הליכי הדירוג של מידרוג הנ" עצמאיי" ונפרדי" מאלה של מודי, יחד ע" זאת. ג במידרו51%
למידרוג יש מדיניות ונהלי" משלה וועדת דירוג , ס'בו בזמ� שהמתודולוגיות של מידרוג מבוססות על אלה של מודי. ס'מודי

  . עצמאית

  .גהנכ" מופני" לעמודי" הרלוונטיי" באתר מידרו, ל ועדת הדירוג שלהלמידע נוס& על נהלי הדירוג של מידרוג או ע


