
 

 

 26 באוגוסט 2018 

קבוצת הראל סיימה את המחצית הראשונה של 
  שנת 2018 עם רווח כולל של 250 מיליון ש"ח

 

היקף הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים שהתקבלו ותקבולים בגין חוזי 
השקעה במחצית הראשונה של 2018 גדל בכ19% לעומת תקופה מקבילה 

  אשתקד והסתכם בכ 15.4 מיליארד ש"ח 
  ~~~

 

  סך הנכסים המנוהלים של קבוצת הראל הגיע לשיא של 232 מיליארד ש"ח
 

  הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של שנת 2018:
 

סך הפרמיות שהורווחו, דמי הגמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה, הסתכם במחצית הראשונה של 2018 בכ-15.4 

מיליארד ש"ח, לעומת כ-12.9 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ19%.  

 השקעה, הסתכם ברבעון השני של 2018 בכ-7.7   חוזי  בגין  הגמולים ותקבולים  דמי  שהורווחו,  הפרמיות סך

מיליארד ש"ח, לעומת כ-6.5 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של  כ18%.  
 

הרווח הכולל במחצית הראשונה של 2018, הסתכם ב-250 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך של 437 מיליון ש"ח 

בתקופה המקבילה אשתקד.  

הרווח הכולל ברבעון השני של 2018, הסתכם ב-170 מיליון ש"ח, לעומת 183 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד.  
 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד, נכון ליום 30 ביוני 2018, על כ-5.7 מיליארד ש"ח. 

הראל השקעות חילקה במחצית הראשונה של 2018 דיבידנד בסך של 107 מיליון ש"ח. במקביל, חילקה הראל ביטוח 

  במחצית הראשונה לשנת 2018 דיבידנד, בסך של 100 מיליון ש"ח.
 

התשואה על ההון במונחים שנתיים, עמדה במחצית הראשונה לשנת 2018 על כ-9% וברבעון השני של 2018 על כ-

   .12%
 

סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה בביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות ושירותים פיננסים עלה והגיע 

  לשיא, והסתכם, נכון ליום 30 ביוני 2018, ב-232 מיליארד ש"ח. 
 

 ופיננסים, מסר כי "סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה הגיע לשיא גם   ביטוח  קבוצת הראל  מנכ"ל  סיבוני, מישל
בתקופה בה התשואות בשוק ההון נמוכות, זאת נוכח צמיחה מתמשכת בהיקפי הפרמיות, הפקדות במוצרים 
הפנסיוניים וגיוסים בתחום הפיננסים. אנו בהראל ממשיכים ביישום  האסטרטגיה החדשה שלנו המשלבת בין דיגיטל, 
BIG DATA וקשר אישי של הסוכן ללקוח בכל פעילויות הקבוצה לטובת שיפור התמחור, יכולות המכירה והשירות בכל 

התחומים". 
 

  חסכון ארוך טווח
 2018   של  הראשונה  )ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות( במחצית  טווח  ארוך  חסכון  בפעילות  הכולל הרווח
הסתכם בכ-220 מיליון ש"ח, למול רווח כולל של כ-347 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד בשל תשואות נמוכות 

יותר בשוק ההון בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 
הרווח הכולל בפעילות חסכון ארוך טווח )ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות( ברבעון השני של 2018 הסתכם בכ-

  204 מיליון ש"ח, למול רווח כולל של כ-138 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

סך הפרמיות שהורווחו, דמי הגמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה בפעילות החיסכון ארוך הטווח במחצית שנת 

2018 הסתכם בסך של כ-11.2 מיליארד ש"ח למול סך של כ-9 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של 

  כ24%. 

סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים בפעילות החיסכון ארוך הטווח ברבעון השני של 2018 הסתכם בסך של כ-

5.5 מיליארד ש"ח למול סך של כ-4.5 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  גידול של כ22%. 

   



 

 

ביטוחי חיים 

הרווח הכולל בביטוח חיים במחצית הראשונה של 2018 הסתכם בכ-160 מיליון ש"ח, למול רווח כולל של כ-305 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד בשל תשואות נמוכות בשוק ההון בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה 

אשתקד. 

הרווח הכולל בביטוח חיים ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם  בכ-172 מיליון ש"ח, למול רווח כולל של כ-119 

  מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ44.5%.

 2018 הסתכם בכ-2.75 מיליארד ש"ח, למול כ-2.5    הראשון של  חיים בחציון  בביטוח  שהורווחו  הפרמיות סך

  מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ 10%. 

 2018 הסתכם בכ-1.29 כמיליארד ש"ח, למול כ-1.26   של  השני  חיים ברבעון  בביטוח  שהורווחו  הפרמיות סך

מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של 2%.  
 

  קרנות הפנסיה

הרווח הכולל מניהול קרנות פנסיה במחצית הראשונה של שנת 2018 הסתכם בכ-38 מיליון ש"ח, למול רווח כולל 

של כ- 25 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ52%.  

הרווח הכולל מניהול קרנות פנסיה ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם בכ-20 מיליון ש"ח, למול רווח כולל בסך של 

  כ-12 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  גידול של כ67%.

 קרנות הפנסיה של הקבוצה במחצית הראשונה של 2018 הסתכמו בכ-3.9 מיליארד   על ידי דמי הגמולים שנגבו

ש"ח, למול כ-3.4 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ15%. 

דמי הגמולים שנגבו על ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה ברבעון השני של 2018 הסתכמו בכ-2 מיליארד ש"ח, למול 

כ-1.75 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ14%.  

היקף הנכסים המנוהלים על ידי קרנות הפנסיה הסתכם, נכון ליום 30 ביוני 2018, בכ59.1 מיליארד ש"ח, למול 

כ-49.1 מיליארד ש"ח, בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ 20%.  
 

  קופות גמל וקרנות השתלמות

הרווח הכולל בקופות גמל וקרנות ההשתלמות במחצית הראשונה של שנת 2018 הסתכם בכ-22 מיליון ש"ח, למול 

  רווח כולל של כ-17 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ29%.

הרווח הכולל בקופות גמל וקרנות ההשתלמות ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם בכ-12 מיליון ש"ח, למול רווח 

  כולל של כ-7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ71%.

 במחצית הראשונה של שנת 2018, בכ-1.78   וקרנות ההשתלמות הסתכמו  בקופות הגמל  הגמולים שנגבו דמי

  מיליארד ש"ח, למול כ-1.39 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ28%

דמי הגמולים שנגבו בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הסתכמו ברבעון השני של שנת 2018 בכ-866 מיליון ש"ח, 

  למול כ-713 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 21%

היקף הנכסים המנוהלים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, ליום 30 ביוני 2018, הסתכם לסך של כ-38.6 מיליארד 

ש"ח. לעומת כ-33.5 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ15%. 
 

  ביטוחי בריאות

הרווח הכולל במגזר ביטוח בריאות במחצית הראשונה של שנת 2018 הסתכם בכ-15 מיליון ש"ח, למול רווח כולל 

של כ-32 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

ההפסד הכולל במגזר ביטוח בריאות, ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם בכ-7 מיליון ש"ח, למול רווח כולל של כ-

9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  

התוצאות בתקופת הדוח הושפעו מתשואות שוק ההון שהיו נמוכות מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, 

נרשם גידול בתביעות בענף סיעוד קבוצתי, המיוחס לפעילות בשנים קודמות )תביעות בגין התקופה עד ליום 

31.12.2017(. להערכת החברה, לאור סיומו של הביטוח הסיעודי הקבוצתי בסוף 2017, הפסדים אלו, הנובעים 

מתקופות קודמות צפויים להתמתן באופן משמעותי בתקופות הדיווח הבאות. 

סך הפרמיות שהורווחו במגזר ביטוח בריאות במחצית הראשונה של 2018 הסתכם בכ-2.26 מיליארד ש"ח, למול 

  כ-2.17 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של  כ4%.



 

 

סך הפרמיות שהורווחו במגזר ביטוח בריאות ברבעון השני של 2018 הסתכם בכ-1.16 מיליארד ש"ח, לעומת כ-

  1.09 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ6%. 
 

ביטוח כללי 

הרווח הכולל בביטוח כללי במחצית הראשונה של שנת 2018 הסתכם בכ-44 מיליון ש"ח, למול רווח כולל של כ-82 

    מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

ההפסד הכולל בביטוח כללי ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם בכ-21 מיליון ש"ח, למול רווח כולל של 20 מיליון 

ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, זאת בשל התפתחות שלילית בענף רכב החובה ובענפי חבויות אחרים.  

הרווח הכולל בביטוח רכב רכוש הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2018 לסך של כ- 49 מיליון ש"ח מול רווח כולל 

בסך של כ- 19 מיליון ש"ח, בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הכולל נובע בעיקר משיפור בתוצאות 

החיתומיות. 

הרווח הכולל בביטוח רכב רכוש הסתכם ברבעון השני של שנת 2018 לסך של כ-26 מיליון ש"ח מול רווח כולל בסך 

של כ-11 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הכולל נובע בעיקר משיפור בתוצאות החיתומיות. 

הפרמיות ברוטו במחצית הראשונה של 2018 הסתכמו בכ-1.7 מיליארד ש"ח, למול כ-1.5 מיליארד ש"ח בתקופה 

המקבילה אשתקד, גידול של 13%. 

 2018 הסתכמו בכ-842 מיליון ש"ח, למול כ-776 מיליון ש"ח ברבעון המקביל   של  השני  ברבעון  ברוטו הפרמיות

אשתקד. גידול של כ- 9%. 
 

  הראל פיננסים

הרווח הכולל של הראל פיננסים במחצית הראשונה של 2018 הסתכם בכ-20 מיליון ש"ח, למול רווח כולל בסך של 

  18 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל של הראל פיננסים ברבעון השני של 2018 הסתכם בכ-11 מיליון ש"ח, למול רווח כולל בסך של  כ-9 

מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  

ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים במחצית הראשונה של שנת 2018 הסתכמו בכ-107 מיליון ש"ח, 

  למול כ-101 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מגידול בנכסים המנוהלים. 

ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים ברבעון השני של 2018 עלו והסתכמו בכ-55 מיליון ש"ח, למול כ-

50 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  

 פיננסים",   "הראל  ההשקעות  בית  ידי  הפיננסים, על  והשירותים  ההון  שוק  במגזר  המנוהלים  הנכסים היקף

 ש"ח אל מול תקופה מקבילה   מיליארד  כ5.4  של הסתכם, ליום 30 ביוני 2018, בכ-48.2 מיליארד ש"ח. גידול

אשתקד. 
 

  הון עצמי

 ביטוח ליום 31 בדצמבר 2016, על בסיס מאוחד ולפני הוראות המעבר )במונחי 100%   הראל  של  ההון עודף
SCR( הינו בסך של כ- 1.65 מיליארד ש"ח, וזאת בהתחשב בחלוקת הדיבידנד של הראל ביטוח שבוצעה עד אוגוסט 

2017 והסתכמה ב- 250 מיליון ש"ח.  
בהתחשב בגיוסים נטו של כתבי התחייבויות ובחלוקת הדיבידנד בסך 250 מיליון ש"ח, יסתכם עודף ההון בכ-1.85 

מיליארד ש"ח.  
בהתחשב בהוראות המעבר, מסתכם עודף ההון של הראל ביטוח לסך של כ- 5.1 מיליארד ש"ח. עודף הון זה מביא 
בחשבון הקלות ושינויים בהנחיות, הנוגעים, בין היתר, לשיעור העמידה בהון הנדרש בתקופת הפריסה המסתיימת ב-

31 לדצמבר 2024. 
יודגש, כי למודל במתכונתו הנוכחית רגישות גבוהה מאוד לשינויים במשתני שוק ואחרים. 

 

 


