עמוד 17

מיליוןשקל מבסס אתהראל
רווח של 700
בגודלה בשוק
כחברתהביטוחהשנייה

של הראל בחברות הביטוחבחו״ל
מהסוכנים דרגו את הראל
%53
כ-
בהראל פיננסים את חברת הבור־
$TS1$הבורסה$TS1$,
אסאששון
אסאששון
המגזרים
זינוק בכל
אשתקד
קטן ל20 -מיליון שקל
כחברה שעמה הם עובדים במקום
הפעילות הברוקרז׳ המו־
$TS1$המוסרית$TS1$,
$DN2$הבורסה $DN2$,את
סה,
תרומות המגזרים לתוצאות הראל,במיליוני שקלים
מיליון שקל
הראשון או השני .המשמעות היא לעומת הפסד של 38
$DN2$המוסרית $DN2$,ורכשו את קרנות הנאמנות
סרית,
<<  2012היטיבה מאוד עם
2011
2012
""
ב2011 -
יותר מכירות ויותר הכנסות לח־
$TS1$לחברה$TS1$.
וניהול התיקים של כלל פיננסים
הביטוח הראל,
הברת
ביטוח חיים
סיכוני ,מנכ״ל משותף בהראל
$DN2$לחברה $DN2$.הרווח הכולל בביטוח כללי
ברה.
מיליון שקל .סך הנ־
$TS1$הנכסים$TS1$
תמורת 210
המנוהלת על ידי מישל סיבוכי
השקעות בביטוח ושירותים פי־
$TS1$פיננסים$TS1$:
הסתכם בכ 317 -מיליון שקל
$DN2$הנכסים$DN2$המנוהלים בהראל פיננסים
כסים
ושמעוןאלקבץ .בדו״הות שהח־
$TS1$שהחברה$TS1$
בריאות
״פעילות הקבוצה ב2012 -
ננסים:
$DN2$פיננסים$DN2$:
לעומת רווח כולל של כ 17 -מי־
$TS1$מיליון$TS1$
 4.82מיליארד שקל.
הוא
ה $DN2$פירסמה אתמול היא סיבמה
ברה
ביטוח כללי
המשך
משקפות את
ותוצאותיה,
$DN2$מיליון $DN2$שקל אשתקד.הגידול במכי־
$TS1$במכירות$TS1$
הרגל השלישית היא ביטוח ליון
את השכה עם רווהכולל של 702
בוזו׳׳ל
ביטוח
חברות
המיקוד האסטרטגי של הראל בת־
$TS1$בתחומים$TS1$
רות
מיליון שקללעומת רווחכולל של
$DN2$במכירות $DN2$נוצר לא רק בשלהפעילות
כללי .הראל נהנית משיתוף פעו־
$TS1$פעולה$TS1$
סך הכל רווח לאחר מס
המאפשרים צמיחה רווחית
חומים
$DN2$בתחומים$DN2$
הנמרצת של סוכני הביטוח ,אלא
$DN2$פעולה $DN2$פורה של סוכני הביטוח .לפי
לה
מיליון שקל כ2011 -
45
ואת התשואות בשוקההון״.
ההפסד
גם באמצעות שוק ההון.
סקר של לשכת סוכני הביטוח
הרווח הנקי של החברה הס־
$TS1$הסתכם$TS1$
$DN2$בתקופה$DN2$המקבילה ב2011 -גידול של
פה
תכם
הטלטלה שעוברת על ענף
ם $DN2$ב448 -מיליון שקללעומת
המקורלגידול ברווח הוא
כ-
הביטוח
רווח נקי של 218מיליון שקל
%93
ממצבת את הראל בע־
$TS1$בעמדת$TS1$
מדת
ב 2011 -ההון העצמי של הקבוצה
$DN2$בעמדת $DN2$זינוק טובה לקראת השנה
שיפור במכירות בביטוח ,בעי־
$TS1$בעיקר$TS1$
$DN2$בעיקר $DN2$בעסקות קבוצתיות ,ותרומה
קר
המתחרה הגדולה מגדל
הבאה.
המיוחסלבעלי המניות של החב־
$TS1$החברה$TS1$
תשואה חיובית משוק
נדיבה של
נמצאת תחת בעל בית חדש ,של־
$TS1$שלמה$TS1$
 1.4מיליארד שקל.
הסתכם ב-
רה
$DN2$
ההון.
אליהו,ועדיין לא ברור כיצר
מה
$DN2$שלמה$DN2$
את התוצאות הקרובות לשיא,
הרגל השנייה היא חיסכון
הוא עתידלנווט את החברה .מצב
החברה זוקפת לשוק ההון החיובי
בפעילות חיסכון
הרווח הכולל
שמכניס חוסר וודאותלגבי המי־
$TS1$המיקוד$TS1$
בשנה שעברה .בעקבות התוצאות
הסתכם בכ 357 -מי־
$TS1$מיליון$TS1$
ארוך הטווח
$DN2$המיקוד $DN2$העסקי העתידי של מגדל.
קוד
החברה תחלק ריווירנד של כ53 -
$DN2$מיליון $DN2$שקללעומת רווח של כולל
מיליון שקל והמניה זינקה אתמול כלל ביטוח עוברת תחת ידיו של ליון
של כ35 -מיליון שקל ב2011 -
איד כהן טלטלה שאמורה להשיב
%57.2
ב-
בחברה ציינו כי המיקוד בתחום
אותה לתחרות מול חברות הבי־
$TS1$הביטוח$TS1$
נכון לסוף דצמבר  2012הח־
$TS1$החברה$TS1$
החיסכון ארוך הטווח בא לידי
טוח
ה $DN2$מנהלת נכסים בקרנות נא־
$TS1$נאמנות$TS1$,
ברה
$DN2$הביטוח( $DN2$את  2012כלל סיימה עם
רווח של 127
ת $DN2$,קרנות פנסיה ,קופותגמל,
מנות,
ביטוי ברכישת תיק ביטוחי החיים
מיליוןשקל).
של אליהו תמורת 210מיליון
ובביטוח בהיקף של 119מיליארד
כדי להתחרות באופןיעיל
שקל.לעומת זאת הרווח מהחי־
$TS1$מהחיסכון$TS1$
האחרות בחרו בה־
$TS1$בהראל$TS1$
מול החברות
מהשנה
%91
שקל.גידול של כ-
סכון
$DN2$בהראל $DN2$להתמקד בשלוש רגליים
ראל
שעבדה .שווי השוק של החברה
$DN2$מהחיסכון $DN2$קצר הטווח(הראלפיננסים)
הסתכם ב-
הראשונה היא ביטו־
$TS1$ביטוחי$TS1$
הוא
 9.51מיליון שקללעו־
$TS1$לעומת$TS1$
 9.3מיליארד שקל ,שווי שוק עיקריות:
מיליון שקל ב2011 -
1.92
מת
$DN2$לעומת$DN2$
$DN2$ביטוחי $DN2$בריאות .הרווח במגזר ביטוח
חי
הביטוח
כחברת
אותה
הממצב
ירידה של 3970
הסתכם בכ225 -
בריאות ב2012 -
השנייה בגודלה (מבחינת שווי
כדי להתמקד רק
שוק) לאחר מגדל ומעל לכלל מיליון שקל לעומת רווח כולל
בפעילויות
נכסים סגרו
הקשורות לניהול
של כ162 -מיליון שקל בתקו־
$TS1$בתקופה$TS1$
ביטוח.

