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WEBCAST TRANSCRIPT STARTS -

Operator:

This is Conference # 4489078

Operator:

Thank you all for standing by, ladies and gentlemen, and welcome to today's AUB
Q3/2019 Conference Call.
I would now like to hand the call over to your speaker, Mr. Chiro Ghosh. Thank you,
please go ahead.

Chiro Ghosh:

Good Afternoon Ladies and gentlemen. This is Chiro Ghosh from SICO and I would
like to welcome you all to the AUB Group's Q3/2019 results conference call. It is my
pleasure to host AUB Group’s Senior Management today. We have here with us:
 Sanjeev Baijal, Deputy Group CEO – Finance & Strategic Development
 Keith Gale, Deputy Group CEO – Risk, Legal & Compliance
 Srinivasan Rathinam – Group Head of Finance
 Rajeev Gogia – Group Head of Strategic Development
 Chandra Mohan Ganapathy – Group Head of Risk Management
By now, you should have received the Bank’s presentation and earnings
announcement and detailed financials for Q3/2019, which has also been uploaded on
the group’s website. You can view this on the webcast too. Now without further
delay I will hand over the call to Sanjeev Baijal to commence the conference Call.
Thank you.

Sanjeev Baijal:

I, Sanjeev Baijal, on behalf of the AUB team welcome you all to the investor/analyst
webcast this afternoon covering the AUB Group consolidated results for the nine
months ended 30 September 2019.
The salient features of the Bank’s performance during the period are as follows:


Overall the Bank achieved a net profit, attributable to its equity shareholders, of
US$ 558.4 million for the YTD Q3/2019, representing a 5.7% increase as
compared to a net profit of US$ 528.3 million in YTD Q3/2018. During Q3/2019
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the Bank attained a net profit of US$ 180.9 million versus US$ 170.8 million in
Q3/2018 representing a growth of 5.9%.


Operating income grew by 1.4% to US$ 919.3 million during nine months of
2019 compared to US$ 907.0 million in YTD Q3/2018.
The growth in operating income on YTD basis is underpinned by an increase in
net interest income by US$ 14.3 million (+2.0%) to US$ 722.7 million in YTD
Q3/2019 compared to US$ 708.4 million in YTD Q3/2018 (Q3/2019: US$ 232.5
million versus Q3/2018: US$ 241.2 million) was achieved through a 19.8%
increase in the average non-trading investment portfolio and 1.2% of the average
loan growth. The non-trading investments portfolio, as a proxy for lending,
represents complementary part of the overall asset build-up initiative to provide
sectoral and geographic assets diversification, enhance standby liquidity
generation capacity through repo operations and assist in managing risk adjusted
returns.



Given the above, fees and commission marginally declined by 5.2% in YTD
Q3/2019, nevertheless, market conditions provided ample opportunities in client
driven FX business leading up to a strong growth in FX trading income.



Net operating income increased (+4.1%) from US$ 845.2 million in YTD
Q3/2018 to US$ 880.1 million in YTD Q3/2019 (Q3/2019: US$ 284.3 million,
+3.4% versus Q3/2018: US$ 275.1 million).



Cost to income ratio stood at 26.7% (YTD Q3/2018: 26.2%) reflecting the
consistently adopted structured cost discipline and intelligent spend approach.



Provision for credit losses was US$ 39.2 million for YTD Q3/2019 versus US$
61.8 million in the prior period. Solid asset quality levels were maintained with a
non-performing loans ratio of 2.0% (31 December 2018: 1.9%) with specific
provision coverage ratio of 85.2% (31 December 2018: 85.5%) and total
provision coverage ratio of 187.0% (31 December 2018: 214.7%).



The resultant Earnings per Share in YTD Q3/2019 was US 6.2 cents (+6.9%),
compared to US 5.8 cents in YTD Q3/2018 (EPS: US 2.1 cents in Q3/2019
versus US 2.0 cents in Q3/2018).

I will now proceed to comment on balance-sheet parameters and related operating
returns:
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The Group’s total assets at 30 September 2019 increased by 8.8% to US$ 38.6
billion (31 December 2018: US$ 35.5 billion).



Net loan portfolio increased group wide by 4.5% (US$ 0.9 billion) over 31
December 2018 with focus on enhancing the core earnings through a prudent and
diversified build-up of the loan book across the Group.



Non- trading investments increased by 15.6% (US$ 1.2 billion) for reasons stated
earlier.



Testing of the inter-bank lines and tapping of repo-facilities is reflected in
increase inter bank borrowings and repo funding by US$ 1.8 billion. Customer
deposits increased by US$ 0.9 billion due to inflows from core institutional
investors and a 15.3% growth in CASA balances (CASA Position as of Q3/2019
c. 31% of total customers’ deposits).



As stated in the H1/19 investors/analyst webcast, subordinated debt decreased by
US$ 165 million during the period which includes a prepayment of US$ 123.8
million in June 2019 as part of reducing cost of funding and considering related
amortising regulatory capital effectiveness.



Equity attributable to the owners of the bank was US$ 4.1 billion as at 30
September 2019 marginally higher than 31 December 2018 level of US$ 3.9
billion post 2018 appropriations (including cash dividend of US$ 399 million)
through YTD Q3/2019 earnings.



Overall operating KPIs were sustained over 2018 levels. Return on Average
Tangible Equity of 20.6% (YTD Q3/2018: 21.2% and 2018: 20.9%). Return on
Average Assets for YTD Q3/2019 was 2.2% (YTD Q3/2018: 2.2%; 2018: 2.2%)



AUB reported a total capital adequacy ratio of 16.0% as compared to the
regulatory minimum capital ratio of 12.5%.

AUB’s continued growth is a testament to its well-managed business model based on
diversification and cross border flows supported by a dynamic and focused approach
to ensure the effective deployment of capital resources across the AUB Group’s
markets in a prudent and profitable manner.
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AUB group’s effective and successful implementation of its diversified business
model is witnessed with no single country contributing more than circa 20% of
NPAT.

We have also provided in Appendix I - IV five year trends of operating performance
and resultant KPIs as a testament of AUB Group’s strong underlying fundamentals.

I now conclude my opening statement and leave the floor for the Question &
Answers.
Chiro Ghosh:

We will wait for a couple of minutes for questions to come in.
First question from Meera Reddy, SICO Bank
“The bank reported a sharp NIM compression, which we estimate was due to decline in
asset yields? How much of it can be attributed to decline in interest rate and how much
on enhanced competition?”

Srinivasan R: Marginal NIM compression of 23bp mainly due to rise in funding cost in Kuwait while the
asset yield levels remained flat.

Chiro Ghosh:

Second question from Elena Poncea, TNI
Thank you for hosting the event. Can you shed more color on the macros, which sectors
are showing improvements, which are lagging?

Keith Gale:

Across the GCC we continue to operate in a relatively low growth environment. The
government infrastructure, trading and manufacturing as well as selective pockets of the
Real estate market are showing some improvement. The Service sector currently appears
to be lagging.

Chiro Ghosh:

Another question from Meera Reddy, SICO Bank
The bank reported a strong deposit growth in this quarter. Despite healthy loan-to-deposit
ratio what is the strategy going forward? Is the share of CASA deposit increasing or
decreasing compared to the deposits book?
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Srinivasan R: CASA as of 30 September 2019 stood at c. 31% as mentioned in the opening remarks. We
see CASA balances rising steadily. CASA balances grew from 28% at 31 December 2018
to c 31% at 30 September 2019 mainly in Egypt and Kuwait markets.

Chiro Ghosh: Question from Sawsan Ali, SICO Bank
The bank’s cost of risk sharply decline in Q3/19. Can you shed some color on it? And
how sustainable is it?

Chandramohan
Ganapathy:

Cost of Risk for the full year is expected to be in line with that of previous year.

Chiro Ghosh: Question from Sawsan Ali, SICO Bank
As per your latest disclosure on the Bourse, there are still few steps left before the AUBKFH deal. How do you approach the operating expense strategy at this stage? Is it
business as usual including recruitment wherever required, spending on digitization or
you await for clarity on the deal?

Sanjeev Baijal: All required disclosures have been made in the Kuwait and Bahrain bourses as and when
there were developments relating to the

potential transaction and going forward

disclosures will be as required.

Chiro Ghosh: Question from Sawsan Ali, SICO Bank
Over the year the bank’s NPL ratio has increased, while the coverage is come off? Is it
due to write-offs and can you share more information on your write-offs?
Chandramohan
Ganapathy:

AUB’s NPL ratio is 2.0% at 30 September 2019 compared to 1.9% at 31 December 2018
with a specific provision coverage of 85.2% and 85.5 % respectively and therefore see no
significant variance. Write-off of accounts are based on recoverability of the outstanding
debts and we did not have any significant write-offs.

Chiro Ghosh:

Another question from Elena Poncea, TNI
If you don’t mind could you repeat what was said about the interest rate movements in
Kuwait? Thanks.

6

Srinivasan R:

In Kuwait, when FED raised rates by 50bp over two tranches in June to Sept 2018,
overnight rates were raised on an equivalent basis on the deposits side but the discount
rate (which is linked to the lending) was kept unchanged. This had the effect of rise in
cost of funds with no corresponding rise in yield levels.

Chiro Ghosh:

I would like to thank everyone for the participation in this conference call of AUB Group,
discussing the nine month ended 30 September 2019 financial results and will now
handover to Sanjeev Baijal for any closing remarks.

Sanjeev Baijal: Ladies and gentlemen, that concludes our conference for today. Thank you all for your
participation.

-

WEBCAST TRANSCRIPT ENDS -
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البنك األهلي المتحد ش.م.ب
محضر مؤتمر المحللين/المستثمرين حول نتائج فترة التسعة أشهر األولى من عام 2019م
المنعقد يوم االثنين الموافق  28أكتوبر  2019في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت البحرين
المتحدثون من البنك األهلي المتحد:
.1
.2
.3
.4
.5

السيد /سانجيف بايجال ،نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة  -المالية والتطوير االستراتيجي
السيد /كيث غيل ،نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – المخاطر و الشؤون القانونية و اإلمتثال
السيد /سرينيفاسان راثينام ،رئيس المالية للمجموعة
السيد /راجيف غوجيا ،رئيس التطوير االستراتيجي للمجموعة
السيد تشاندراموهان غاناباثي ،رئيس إدارة المخاطر للمجموعة

ال ُمحاور:
تشيرو جوش ،باحث أول  -المؤسسات المالية ،سيكو بنك
الحضور:
المؤسسة
المستثمر الوطني
ديسيمال بوينت اناليتكس
شركة استيراد لالستثمار
شركة الوفرة لالستثمار
شركة قطر للتأمين
شركة قطر للتأمين
سيكو بنك
سيكو بنك
بنك ABC

1

االسم
ايلينا بونسيكا
دوشيانت كرمتشانداني
حنان عبد الغني
محمد الخياط
جوبين خوزيه
بيجوي جوي
ميرا ريدي
سوسن علي
أجيت راجواد

محضر المؤتمر
(مترجما للغة العربية)

ال ُمشغل:

هذا هو المؤتمر رقم4489078 :

شغل:
ال ُم ِّ

السيدات والسادة ،شكرا لمشاركتكم ونُرحب بكم في هذا المؤتمر للبنك األهلي المتحد
حول نتائج فترة التسعة أشهر األولى من عام 2019م.
واآلن أنتقل ل ُمضيفكم اليوم ،تشيرو جوش ،تفضل سيدي.

تشيرو جوش:

السيدات والسادة ،مساء الخير .هذا تشيرو جوش يحييكم من سيكو بنك ،وأود أن أرحب
بكم جميعًا في مؤتمر مجموعة البنك األهلي المتحد الستعراض النتائج المالية للربع
الثالث من عام 2019م ،حيث يسرني استضافة فريق من اإلدارة العُليا في مجموعة
البنك األهلي المتحد اليوم .ومعنا:
•
•
•
•
•

السيد /سانجيف بايجال ،نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة  -المالية والتطوير
االستراتيجي
السيد /كيث غيل ،نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – المخاطر و الشؤون
القانونية و اإلمتثال
السيد /سرينيفاسان راثينام ،رئيس المالية للمجموعة
السيد /راجيف غوجيا ،رئيس التطوير االستراتيجي للمجموعة
السيد تشاندراموهان غاناباثي ،رئيس إدارة المخاطر للمجموعة

واآلن ،وقد استلمتم العرض التقديمي للبنك والنشرة التفصيلية للبيانات المالية للفترة،
ضا على
والتي تم تحميلها على موقع المجموعة على اإلنترنت ،وتستطيعون مطالعتها أي ً
البث المباشر على اإلنترنت.
ودون مزيد من التأخير ،أنقل الميكرفون للسيد سانجيف بايجال للبدء في المؤتمر اآلن.
شكرا لكم.
ً
سانجيف بيجال:
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معكم سانجيف بايجال ويسعدني بالنيابة عن الزمالء من فريق البنك األهلي المتحد أن
أُرحب بكم جميعًا في مؤتمر المحللين والمستثمرين الذي ينعقد هذه الظهيرة بواسطة بث
مباشر عبر اإلنترنت ،حيث نتناول فيه النتائج الموحدة لمجموعة البنك األهلي المتحد
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر .2019

واسمحوا إلى بداية أن أستعرض أبرز مالمح أداء البنك خالل هذه الفترة :
• حقق البنك أربا ًحا صافية -بعد إستقطاع حقوق األقلية -بلغت  558.4مليون دوالر
أمريكي عن فترة التسعة أشهر األولى من هذا العام ،تمثل إرتفاعا بنسبة  %5.7بالمقارنة
مع فترة التسعة أشهر المماثلة من عام  2018والتي بلغت أرباحها  528.3مليون دوالر
أمريكي ،في حين سجلت فترة الربع الثالث من العام ربحا صافيا بلغ  180.9مليون
دوالر أمريكي ،أي بنمو  %5.9بالمقارنة مع  170.8مليون دوالر أمريكي للربع
الثالث من عام . 2018
• سجل الدخل التشغيلي للمجموعة نموا بنسبة  %1.4ليرتفع إلى  919.3مليون دوالر
أمريكي خالل التسعة أشهر األولى من هذا العام بالمقارنة مع  907.0مليون دوالر
أمريكي للفترة نفسها من عام . 2018
هذا النمو في الدخل التشغيلي جاء مدعوما بزيادة في صافي دخل البنك من الفوائد بواقع
 14.3مليون دوالر أمريكي أي بنسبة  %2.0حيث بلغ  722.7مليون دوالر أمريكي
خالل التسعة أشهر األولى من العام بالمقارنة مع  708.4مليون دوالر أمريكي في
الفترة المماثلة من العام الماضي ،أما فترة الربع الثالث من العام فقد إرتفع فيها صافي
دخل الفوائد إلى  232.5مليون دوالر أمريكي بالمقارنة مع  241.2مليون دوالر
أمريكي للربع الثالث من عام  ،2018وهي زيادة تعود إلى نمو قدره  %19.8في
متوسط محفظة اإلستثمارات لغير أغراض المتاجرة إلى جانب نمو بنسبة  %1.2في
متوسط القروض .وفي هذا الصدد ،فإن اإلستثمارات المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة
تشكل داعما إضافيا لعمليات اإلقراض وجزءا مكمال من خططنا التي تستهدف بناء
قاعدة أصول أوسع وأكثر تنوعا على الصعيدين القطاعي والجغرافي ،وتدعيم مستويات
السيولة اإلحتياطية عبر إتفاقيات إعادة الشراء إلى جانب تحقيق عوائد مناسبة على
األصول المرجحة بالمخاطر.
• في الوقت الذي سجل فيه دخل البنك من الرسوم والعموالت تراجعا هامشيا بنسبة
 %5.2في فترة التسعة أشهر األولى من  ،2019فإن ظروف السوق قد أتاحت من
ناحية أخرى فرصا جيدة لتلبية طلبات العمالء من عمليات النقد األجنبي مما أسهم في
نمو قوي لدخل البنك من هذه العمليات.
• إرتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة  %4.1خالل التسعة أشهر األولى من عام 2019
ليصل إلى  880.1مليون دوالر أمريكي بالمقارنة مع  845.2مليون دوالر أمريكي في
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التسعة أشهر المقارنة من العام الماضي .أما الربع الثالث من العام فقد ارتفع فيه صافي
الدخل التشغيلي بنسبة  %3.4ليبلغ  284.3مليون دوالر أمريكي بالمقارنة مع 275.1
مليون دوالر أمريكي للربع الثالث المقارن من عام .2018
• بلغت نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل  %26.7خالل التسعة أشهر األولى من العام
مقابل % 26.2للفترة نفسها من العام الماضي ،وذلك بفضل التطبيق الفاعل لمبادرات
الضبط الممنهج والرشيد للمصروفات.
• بلغت مخصصات خسائر اإلئتمان  39.2مليون دوالر أمريكي خالل التسعة أشهر
األولى من العام بالمقارنة مع  61.8مليون دوالر أمريكي للفترة السابقة ،فيما استمر
البنك محافظا على مؤشرات ممتازة لجودة األصول حيث بلغت نسبة القروض غير
المنتظمة  %2.0من إجمالي المحفظة االئتمانية ( %1.9كما في  31ديسمبر  .)2018كما
واصل البنك تأمين نسبة تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه
األصول حيث بلغت نسبة تغطيتها  %85.2مقابل  %85.5في  31ديسمبر  ،2018بينما
بلغت نسبة التغطية الشاملة للمحفظة االئتمانية من المخصصات العامة والمحددة
 %187.0كما في  30سبتمبر  2019مقابل  %214.7في  31ديسمبر .2018
• على ضوء هذه النتائج ،فقد بلغ العائد األساسي للسهم  6.2سنت أمريكي ( )%6.9+عن
األشهر التسعة المنتهية في  30سبتمبر  ،2019في مقابل  5.8سنت أمريكي للتسعة
أشهر الموازية من عام  ،2018أما الربع الثالث من العام فقد سجل عائد  2.1سنت
أمريكي للسهم في مقابل عائد  2.0سنت أمريكي للسهم عن نفس الفترة من العام
الماضي.
وأود أن أتطرق اآلن إلى بنود الميزانية العمومية ومؤشرات قياس األداء الرئيسية ذات
الصلة بها:
• إرتفعت الموجودات اإلجمالية للمجموعة بنسبة  %8.8لتصل إلى  38.6مليار دوالر
أمريكي كما في  30سبتمبر  ،2019بالمقارنة مع  35.5مليار دوالر أمريكي كما في
 31ديسمبر .2018
• نما صافي محفظة القروض على مستوى المجموعة بنسبة  %4.5أي بواقع  0.9مليار
دوالر أمريكي عما كان عليه في  31ديسمبر  ،2018في إطار تركيزنا على تعزيز
مستويات اإليرادات عن طريق تحقيق نمو متنوع ومتوازن في محافظ اإلقراض على
مستوى المجموعة.
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• سجلت محفظة االستثمارات المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة نموا بنسبة  %15.6أي
بواقع  1.2مليار دوالر أمريكي  ،وذلك لألسباب المشار إليها أعاله.
• إنعكست خططنا لإلستفادة من سوق التعامالت بين البنوك وتسهيالت إعادة الشراء في
تحقيق زيادة قدرها  1.8مليار دوالر أمريكي في تعامالت مابين البنوك وإتفاقيات إعادة
الشراء ،في حين إرتفعت ودائع العمالء بواقع  0.9مليار دوالر أمريكي كنتيجة
إلستقطاب إيداعات إضافية من جهات مؤسسية رئيسية ورافق ذلك زيادة قدرها %15.3
في أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية حيث بلغت نسبة هذه األرصدة نحو %31
من إجمالي ودائع العمالء كما في  30سبتمبر .2019
• كما أشرنا في مؤتمرنا السابق حول نتائج فترة النصف األول من العام الجاري ،فقد
إنخفض إجمالي القروض ذات المرتبة الثانوية بواقع  165مليون دوالر أمريكي خالل
هذه الفترة بما في ذلك عملية سداد مبكر بقيمة  123.8مليون دوالر أمريكي تمت في
شهر يونيو  ،2019وذلك في إطار جهودنا لخفض كلفة التمويل ولتحقيق كفاءة أكبر
لمكونات قاعدتنا من رأس المال الرقابي.
• بلغت الحقوق العائدة إلى حملة أسهم البنك  4.1مليار دوالر أمريكي كما في 30
سبتمبر ،2019مرتفعة بشكل نسبي عما كانت عليه في  31ديسمبر  3.9( 2018مليار
دوالر أمريكي ) ،وذلك بالرغم من إستقطاع تخصيصات األرباح المستحقة عن عام
 2018والتي شملت توزيعات نقدية بإجمالي  399مليون دوالر أمريكي ،وهو إرتفاع
تحقق بفضل األرباح المتحققة خالل فترة األشهر التسعة األولى من العام.
• حافظ البنك على مؤشراته الرئيسية لقياس األداء مقاربة لمعدالتها المسجلة في عام
 ، 2018حيث بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية الملموسة  %20.6مقابل %21.2
للتسعة أشهر المناظرة من عام  2018و %20.9لمجمل عام  2018بينما بلغ العائد على
متوسط األصول  %2.2للتسعة أشهر األولى من عام  2019مقابل  %2.2للتسعة أشهر
المناظرة من عام  2018و %2.2لمجمل عام .2018
• بلغت نسبة الكفاية الرأسمالية للبنك  %16.0بالمقارنة مع النسبة المشترطة رقابيا وهي
.%12.5
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إن إستمرار البنك األهلي المتحد في تحقيق مثل هذا األداء القوي يأتي حصيلة اإلدارة
السليمة لنموذج عمل البنك القائم على تنويع أنشطته قطاعيا وجغرافيا والتركيز على
دوره في دعم التدفقات والتمويالت المالية البينية اإلقليمية ،وفي ظل تبني منهجية
مدروسة في إدارة موارده الرأسمالية ومبادرات نشطة لتوظيفها بكفاءة على إمتداد
أسواق عمل مجموعتنا المصرفية.
وال أدل من نجاح مجموعة البنك األهلي المتحد في تحقيق التنوع الكبير في أنشطتها من
أن نسبة مساهمة أي سوق من أسواق أعمالنا اإلقليمية لم تزد عن  %20من صافي أرباح
المجموعة بعد إقتطاع الضرائب.
كما تجدون مرفقا في المالحق من ( )1إلى ( )4ملخصا ألهم بيانات البنك التشغيلية
ومؤشرات قياس أدائه الرئيسية ووتيرة نموها على مدى الخمس سنوات الماضية ،والتي
تشير بوضوح إلى المركز الراسخ لمجموعة البنك األهلي المتحد وقوة أدائها المالي سنة
بعد أخرى.
أصل اآلن لختام كلمتي اإلفتتاحية ألترك الباب مفتوحا لفقرة األسئلة واإلجابات عليها.
تشيرو جوش:

سننتظر لبضع دقائق لتلقي األسئلة.
السؤال األول من ميرا ريدي (من سيكو بنك):
الحظنا ضغطا مؤثرا على هامش صاافي الفوائاد .هال ذلاك يعاود إلاى تراجاع العائاد مان
األصول؟ إلاى أي درجاة يمكان أن نعازو ذلاك إلاى إنخفااض أساعار الفائادة أو إلاى تزاياد
المنافسة؟

سرينيفاسان راثينام :تقلص الهامش على أسعار الفائدة بمقدار  23نقطة أساس وذلك راجع بشكل رئيسي إلى
إرتفاع كلفة موارد التمويل في الكويت في حين ظل عائد األصول ثابتا دون تغيير.
تشيرو جوش:

السؤال الثاني من إلينا بونسيكا (من المستثمر الوطني):
شكرا إلستضافتكم لهذا المؤتمر .هل لكم أن تضعونا في أجواء البيئاة التشاغيلية العاماة.،
ما هي قطاعات األعمال التي تشهد تحسنا وتلك التي تسجل تراجعا؟

كيث غيل:

واصاال البنااك العماال فااي ظاال بيئااة تشااغيلية تتساام بنمااو إقتصااادي متباااط نساابيا فااي دول
مجلس التعاون الخليجاي .هنااك قطاعاات شاهدت تحسانا نوعاا ماا مثال اإلنفااق الحكاومي
على البنياة التحتياة والتجاارة والتصانيع وكاذلك بعاض شارائح القطااع العقااري فاي حاين
يميل قطاع الخدمات للتباطؤ بشكل عام.

تشيرو جوش:

لدينا سؤال آخر من ميرا ريدي (سيكو بنك):
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رأينا نموا قويا في ودائع العمالء خالل الرباع الثالاث مان العاام .بمعازل عان الحفااظ علاى
معدالت صحية لنسبة القروض إلى الودائع ،كيف ترون إستراتيجيتكم للمرحلاة القادماة؟
هاال هناااك زيااادة أم تراجااع فااي نساابة حساابات التااوفير والحسااابات الجاريااة إلااى إجمااالي
محفظة الودائع؟
سرينيفاسان راثينام :إرتفعت حسابات التوفير والحسابات الجارية نحاو  %31مان إجماالي ودائاع العماالء كماا
أوردنا في مالحظاتنا اإلفتتاحية ،وقد حققنا نموا ملموسا على هذا الصاعيد حياث إرتفعات
نسبة حسابات التوفير والحسابات الجارية إلى إجمالي الودائع مان  %28فاي  31ديسامبر
 2018إلى نحو  %31في  30سبتمبر  ،2019وخاصة في سوقي مصر والكويت.
تشيرو جوش:

سؤال من سوسن علي (سيكو بنك):
سجلت نسبة تكلفة المخااطر إنخفاضاا هاماا فاي الرباع الثالاث مان  .2019ماا هاي أساباب
ذلك وألي درجة يمكنكم مواصلة مثل هذه الوتيرة؟

تشاندراموهان غاناباثي :نتوقع أن تظل نسبة تكلفة المخاطر لمجمل السنة عند نفس معدلها للعام السابق.
تشيرو جوش:

سؤال من سوسن علي (سيكو بنك):
تفيد إفصاحاتكم األخيرة للبورصة بأنه ال زالت هناك خطوات إضافية قبال إتماام الصافقة
بااين البنااك األهلااي المتحااد وبياات التموياال الكااويتي .مااا هااي إسااتراتيجيتكم فيمااا يتعلااق
بالمصروفات التشغيلية خالل هذه المرحلة؟ هل هي العمل كالمعتااد بماا فاي ذلاك علاى
سبيل المثال عمليات التوظيف بحسب ما يلزم أو اإلنفااق علاى خطاوات التحاول الرقماي
أو هي اإلنتظار لحين تحقق المزيد من الوضوح والحسم بشأن ذلك؟

سانجيف بايجال:

تحقيقا للشافافية ،فقاد قاام البناك باإلفصااح لبورصاتي البحارين والكويات دورياا عان كافاة
التطااورات الجاريااة المتعلقااة بااذلك ،وسنواصاال اإلفصاااح تباعااا عاان أي تطااورات الحقااة
تطرأ على هذا الصعيد.

تشيرو جوش:

سؤال من سوسن علي (من سيكو بنك):
علااى ماادى الساانة رأينااا إرتفاعااا فااي نساابة القااروض غياار المنتظمااة بينمااا تراجعاات نساابة
التغطية لهذه األصول .هال يرجاع ذلاك إلاى عملياات شاطب للاديون؟ هال مان توضايحات
إضافية حول ذلك؟

تشاندراموهان غانباثي :سجلت القروض غير المنتظمة نسبة  %2.0فاي  30سابتمبر  2019بالمقارناة ماع %1.9
في  31ديسمبر  2018مع اإلستمرار فاي تاوفير نسابة تغطياة مان المخصصاات المحاددة
تجاااه هااذه األصااول بلغاات  %85.2و %85.5علااى التااوالي للفتاارتين ،وعليااه ال نعتقااد أن
هناااك تغيياار جااوهري فااي ذلااك .أي عمليااة شااطب ألي دي ان تعتمااد بطبيعااة الحااال علااى
إحتمالية تحصيله ،لكننا لم نشهد أي عمليات شطب ديون رئيسية في هذا الشأن.
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تشيرو جوش:

سؤال آخر من إلينا بونسيكا (من المستثمر الوطني):
هاال يمكاانكم التطاارق ماارة أخاارى لمااا أوردتمااوه حااول التغياارات فااي أسااعار الفائاادة فااي
الكويت؟ شكرا.

سرينيفاسان راثينام :تعلمون أن بنك اإلحتياطي الفيادرالي األمريكاي قاد قاام برفاع معادالت الفائادة بمقادار 50
نقطة أساس على مرحلتين فاي الفتارة مان يونياو إلاى سابتمبر  ،2018وفاي الكويات كاان
هنالك إجراء مواز برفع سعر الفائدة على اإليداعات لليلة واحدة بذات المستوى فاي حاين
بقى سعر الخصم (المارتبط بااإلقراض) دون تغييار ،مماا أدى إلاى إرتفااع كلفاة التمويال
ودون إرتفاع مصاحب في مستويات العائد من األصول.
تشيرو جوش:

أود أن أشكركم جميعًا على مشاركتكم في هذا المؤتمر الذي عقدته مجموعة البنك األهلي
المتحد لمناقشة النتائج المالية للتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  ،2019واآلن ننتقال
للسيد سانجيف بيجال للتفضل بأي مالحظات ختامية.

سانجيف بايجال:

السيدات والسادة ،بهذا نصل إلى ختام مؤتمرنا لهذا اليوم .شكرا جزيال لمشاركتكم.

 -إنتهى-
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Financial Performance – Period Ended 30 September 2019
Presentation to Investors and Analysts
28 October 2019

Disclaimer
THE INFORMATION SET OUT IN THIS PRESENTATION AND PROVIDED IN THE DISCUSSION SUBSEQUENT
THERETO DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY OR SELL SECURITIES. IT
IS SOLEY FOR USE AT AN INVESTOR PRESENTATION AND IS PROVIDED AS INFORMATION ONLY. THIS
PRESENTATION DOES NOT CONTAIN ALL OF THE INFORMATION THAT IS MATERIAL TO AN INVESTOR. This
presentation has been prepared by Ahli United Bank B.S.C (the “Bank” or “Group”).
The information herein may be amended and supplemented and may not as such be relied upon for the purpose of entering into any
transaction. This presentation may not be reproduced (in whole or in part), distributed or transmitted to any other person without the
Bank’s prior written consent.
The information in this presentation and the views reflected therein are those of the Bank and are subject to change without notice. All
information are provided to assist the recipients in the evaluation of the matters described herein. They may be based on subjective
assessments and assumptions and may use one among alternative methodologies that produce different results and, to the extent that
they are based on historical information, they should not be relied upon as an accurate predictions of future performance. These
materials are not intended to provide the basis for any recommendation that any investor should subscribe for or purchase any
securities.
This presentation does not disclose all the risks and other significant issues related to an investment in any securities/transaction.
Past performance is not indicative of future results. The Bank is under no obligation to update or keep current information contained
herein. No person shall have any right of action against the Bank or any other person in relation to the accuracy or completeness of the
information contained in this presentation. No person is authorized to give any information or to make any presentation not contained in
and not consistent with this presentation, and, if given or made, such information or representation must not be relied upon as having
been authorized by or on behalf of the Bank.
Certain statements in this presentation may constitute forward-looking statements. These statements reflect the Bank’s expectations
and are subject to risk and uncertainties that may cause actual results to differ materially and may adversely affect the outcome and
financial effects of the plans described herein. You are cautioned not to rely on such forward-looking statements. The Bank does not
assume any obligation to update its view of such risk and uncertainties or to publicly announce the results of any revision to the
forward-looking statements made herein.
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Financial Highlights
NPAT – Q3
(US$ MM)
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Sustainable Earnings Track Record
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Operating Performance
Average Non-Trading
Investments
(US$ MM)

Average Loans & Advances
(US$ MM)
20,500

+1.2%
20,000

17,000
20,195.1

19,963.9

+19.8%
15,169.6

14,000
11,000

12,664.5

19,500
8,000
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19,000
30 Sep 2018

30 Sep 2018

30 Sep 2019

Net Interest Margin (NIM) %
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3.0%

30 Sep 2019

Net Interest Income (NII)
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2.9%

+2.0%

2.7%

2.0%

720

1.0%
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0.0%

722.7
708.4

690
9M 2018
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9M 2018

Diversification Underpinning NII Growth
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Key Performance Indicators
9Months
2018

2018

9Months
2019

Return on Average Tangible Equity (ROATE)

21.2%

20.9%

20.6%

Return on Average Equity (ROAE)

18.4%

18.1%

18.1%

Return on Average Assets (ROAA)

2.2%

2.2%

2.2%

26.2%

27.1%

26.7%

5.8

7.6

6.2

Sep-18

Dec-18

Sep-19

2.0%

1.9%

2.0%

86.3%

85.5%

85.2%

222.3%

214.7%

187.0%

16.4%

16.9%

16.0%

12.7%

13.3%

12.6%

Financial Indicators KPIs

C/I Ratio
EPS (US Cents) *

Financial Indicators KPIs
Gross NPL Ratio
SP Coverage Ratio
Total Provision Coverage Ratio
Total Capital Adequacy Ratio
CET 1 Ratio

* EPS adjusted for bonus share issue of 10%
+ 9M 2019 ratios are post 2018 appropriation

Solid KPIs
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Income Statement

US$ MM

Q3 2018 Q3 2019

Var %

9M 2018 9M 2019

Var %

Net Interest Income

241.2

232.5

(3.6%)

708.4

722.7

Fees and Commissions
Trading, Investment Income & Others
Operating Income

29.1
24.3
294.6

29.5 1.4%
27.2 11.9%
289.2 (1.8%)

98.6
100.0
907.0

93.4 (5.2%)
103.2 3.2%
919.3 1.4%

Provision for Credit Losses

(19.5)

(4.9) 74.9%

(61.8)

(39.2) 36.6%

Net Operating Income

275.1

284.3

845.2

880.1

Operating Expenses

(78.0)

(78.2) (0.3%)

(238.0)

(245.1) (3.0%)

Tax Expense & Zakat
NPAT to Non-controlling Interests
NPAT to the Owners of the Bank

(11.5)
(14.8)
170.8

(10.3) 10.4%
(14.8) 0.0%
181.0 5.9%

(35.1)
(43.8)
528.3

(30.6) 12.8%
(46.0) (5.0%)
558.4 5.7%

3.3%

Prudent Risk Managed Performance

2.0%

4.1%
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Balance Sheet
31 Dec 2018

US$ MM
Loans and Advances

30 Sep 2019

Var %

19,504.0

20,385.9

4.5%

7,568.5

8,748.1

15.6%

35,507.6

38,638.6

8.8%

Deposits from Banks

3,752.8

4,975.7

32.6%

Borrowings Under Repos

1,832.1

2,385.9

30.2%

Customers' Deposits

23,660.0

24,548.0

3.8%

Total Deposits

29,244.9

31,909.6

9.1%

3,908.7

4,070.6

4.1%

Non-Trading Investments
Total Assets

Shareholders' Equity

Re-aligned Balance Sheet Profile –
Optimize Risk Adjusted Returns
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Capital Adequacy

9,000
8,000

17.0%

12.0%

18.0%

16.9%
16.0%

15.5%

7,000

US$ Million

17.1%

16.7%

*
12.5%

12.5%

12.5%

12.5%

12.5%

14.0%
12.0%

6,000
5,000
4,000

16.0%

4,466

4,388
3,850
927

543
574

612
407

4,730

4,885

4,898

514
564

499
560

469
569

2,923

8.0%

6.0%

3,000
2,000

10.0%

3,369

3,826

3,652

3,349

3,860

4.0%
2.0%

1,000

0.0%

-

2014

* Post appropriation for 2018

2015
CET1

AT1

2016
Tier2

2017
Total

CAR %

Optimal & Diversified

2018
30 Sep 2019
Min CAR %
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Appendix I – Profitability Trends (YoY)
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Appendix II – Operating Trends
(9M 2018 vs 9M 2019)
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Appendix III – Operating Trends (YoY)
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Appendix IV – Asset Quality
2.5%
2.3%

230.0%
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Q&A Session
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