
 

___________________________________________________________________________________ 
 03-5600473' פקס ,03-5144429' טל ,65136אביב -תל ,23יהודה הלוי ' רח, מ"בנק דיסקונט לישראל בע

  

 
 2016אוקטובר  30 

935384 
 

IDBNYU - Call Report  6201 ספטמברב 30ליום 
 

 . 2016בספטמבר  30ליום  Call Report)(פרסם טיוטת דוחות כספיים ") הבנק: "להלן(ניו יורק . בי. די. אי
 

לרווח  בדומה, דולר' מ 42.4 -ברווח נקי בסך של כ 2016של שנת  החודשים הראשוניםתשעת הבנק סיים את  ⇐
 . 2015של שנת  יםהראשונהחודשים בתשעת  הנקי

לאחר , )באורוגוואיחברה בת של הבנק שפעלה (  DBLAהושלמה העסקה למכירת פעילות 2015בנובמבר  1ביום 
תוצאות תשעת החודשים הראשונים של שנת . שהתקיימו התנאים המתלים ובכלל זה קבלת אישורים רגולטורים שונים

בדצמבר  31אינם כלולים במאזן ליום  DBLAנכסי , כמו כן. לרבות הרווחים מפעילות זוDBLA אינן כוללות את פעילות  2016
2015. 

) בחישוב שנתי על הון ממוצע( 6.4%הינו  2016שנת  ראשוניםהחודשים ה תשעתבשיעור התשואה על ההון  ⇐
 . 2015של שנת  החודשים הראשונים בתשעת 7.1%בהשוואה לשיעור של 

דולר ' מ 3.3-בסך של כקיטון , דולר' מ 11.7 -של כברווח נקי בסך  2016של שנת  שלישיהבנק סיים את הרבעון ה ⇐
בהשוואה  )24% -שיעור של כ(דולר ' מ 3.6 -בסך של כוקיטון בהשוואה לרווח הנקי ברבעון הקודם ) 22% -שיעור של כ(

בהפרשה חד פעמית למספר בודד של תיקי  בעיקרה הירידה בהיקף הרווח הנקי מוסברת. לרבעון המקביל אשתקד
של הבנק יש גידול מרשים לרבות גידול בהיקף  הליבהבפעילות  .כאשר הבנק שומר על תיק אשראי איכותי, אשראי

 .תקופות קודמותבהשוואה לשמתבטא בשיפור ביחס היעילות  ,ההכנסות התפעוליות

 המקביל בתקופה 64%-לבהשוואה , 58%עמד על  2016שנת בתשעת החודשים הראשונים של יחס היעילות  ⇐
 .שיפור ביחס היעילות תואם את יעדי ופעילות הבנק .אשתקד

 ברבעון 65%-לובהשוואה  רבעון הקודםב 58% לעומת, 57%עמד על  2016של שנת  השלישי היעילות ברבעוןיחס  ⇐
 .אשתקד מקביל

 -בהשוואה ל) בחישוב שנתי על הון ממוצע( 5.4%הינו  2016שנת  של שלישישיעור התשואה על ההון ברבעון ה ⇐
 . ברבעון המקביל אשתקד 7.7% -ברבעון הקודם ו 7.1%

שיעור של (דולר ' מ 39 -בסך של כ גידול, מיליארד דולר 9.4 -הסתכם בכ 2016 ספטמברב 30היקף הנכסים ליום  ⇐
 .2015בדצמבר  31בהשוואה ליום ) 0.4% -כ

שיעור (דולר ' מ 316 -בסך של כ גידול, מיליארד דולר 5.7 -הסתכם בכ 2016 ספטמברב 30ליום , נטו ,האשראי תיק ⇐
יום ב 58% -השוואה לכמסך הנכסים ב  61% -מהווה כ, נטו, תיק האשראי .2015בדצמבר  31ליום בהשוואה ) 6% -של כ

 .2015בדצמבר  31

שיעור של (דולר ' מ 79 -בסך של כ קיטון, מיליארד דולר 2.7 -הסתכם בכ 2016 בספטמבר 30תיק ההשקעות ליום  ⇐
 31ביום  30% -מסך הנכסים בהשוואה לכ 29% -תיק ההשקעות מהווה כ. 2015בדצמבר  31בהשוואה ליום ) 3% -כ

 .2015בדצמבר 

שיעור (דולר ' מ 77 -בסך של כ גידול, מיליארד דולר 7.4 -הסתכם בכ 2016 בספטמבר 30היקף הפיקדונות ליום  ⇐
  .2015בדצמבר  31בהשוואה ליום ) 1% -של כ

) 6%-שיעור של כ(דולר ' מ 50 -בסך של כ גידול, דולר' מ 879 -הסתכם בכ 2016 בספטמבר 30ההון העצמי ליום  ⇐
  .2015בדצמבר  31בהשוואה ליום 

דיסקונט  -לחברת האםדולר ' מ 15-בסך של כשל השנה  השניהגידול הינו לאחר השפעת חלוקת דיבידנד ברבעון 
 .בנקורפ

 . 2015בדצמבר  31לשיעור ביום  בדומה 13.7%הינו  2016 בספטמבר 30שיעור הלימות ההון ליום  ⇐
 
 

IDBNY דירוג ב דורג)A- (חברת הדירוג  על ידיKROLL , שקיבל על ידה לפני כשנהזהה לזה דירוג . 
החברה מוכרת על ידי המוסדות . מתמחה בדירוג בנקים קטנים ובינוניים והיא 2010נוסדה בשנת  KROLLחברת הדירוג 

 . אגרות חוב שהונפקו בשוק האמריקאי 200 -ודירגה עד היום כ, ב"הרלוונטיים בארה
, ביניהם צוות ההנהלה המנוסה והאחראי, ציינה כי בקביעת דירוג הבנק נלקחו בחשבון מספר היבטים בפעילותו KROLLחברת 

צוין הבנק כבעל , כמו כן. בסיס פיקדונות יציב ואיתנות הונית, הקפדה על רמת נזילות נאותה, בעל איכות גבוהה תיק נכסים
   .ניהול הנזילות וכן בתחום ההתנהלות בזירה הכלכלית והרגולטורית, הערכה גבוהה בתחום ניהול הסיכונים

 


