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תכנון ניהול והדרכה פיננסית
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מניות ושיטות לתמחור מניות
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דיסקליימר

,  המידע המובא במצגת זו הינו מידע אינפורמטיבי בלבד 

אינו מהווה הצעה לרכישת נייר ערך כלשהו ואין לראות במידע זה משום  

יעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ אישי וספציפי המתחשב בצרכיו 

,  לשם ביצוע כל פעולה בניירות ערך כלשהם, ומאפייניו של כל אדם ואדם

אין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו  

.האישיים של כל אדם
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מניות ושיטות לתמחור מניות

תכנון ניהול והדרכה פיננסית



?  ן"ישירה בנכסי הנדלבמניות להשקעה מה ההבדל בין השקעה 

ן ריאלי"נדלמניות

יחסית גבוהנמוךהון עצמי

נזילות

שירות, עיסוק שוטף בתחזוקה    חוזיםקיים בכל הפרמטרים התפעוליים והפיננסיםניהול מקצועי

/ היכולת לקבוע מראש את גבול ההפסד דינאמיות רכישות ומימושים

.פקודות הגנה-מימוש רווח

נמוכהגבוההתנודתיות

,מסחר מהביתמכירה/קנייה

שירות ממוסדות פיננסים

–מורכבות 

מאנשי מקצועשירות

אנשים יודעים מתי  –יציאה בזמן מההשקעה פסיכולוגיה

.להיכנס אך לא תמיד יודעים מתי לצאת

 הטיות , פחד מהפסד , לחץ –כשלי השקעה

.פסיכולוגיות

נחשב נכס בטוח, יציבות 

הווה+עבר-על עסקאות אחרונותמבוססצופה פני עתידתמחור
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ן"מניות מול נדל

  צבירת נכסים פיננסים היא אלטרנטיבה לא פחות , מניות הם נכסים לכל דבר
.  ן"טובה ואף עדיפה לעיתים על השקעה בנדל

 מינימום עבודה ומקסימום תשואהכל הרעיון של נכס להשקעה הוא
 לתת לנכס לעבוד  המטרה בהשקעה במניות ובנכסים פיננסים הינה

.בשבילכם ולא להפך 
 והענף ומבוצע  צפי עתידי בביצועי החברה תמחור בשוק המניות מבוסס על

.  הפסדים מהירים / פוטנציאל לרווחים–באופן רציף במסחר היומיומי 

ן היא "הבדל משמעותי בהשקעה במניות לעומת נדל
ההבנה ששוק ההון מבצע שמאות מחדש כל היום 

ולאורך כל היום במאות עסקאות על כל חברה 
ן מדובר על אחת לתקופה ארוכה"בעוד שבנדל
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מפתחות להרוויח בהשקעה במניות לאורך זמן

 אחזקה לאורך זמן.
 לא להילחץ מהתנודתיות–לבחור אסטרטגיה ולדבוק בה.

 מנייתיתלהבין מהי השקעה.
 ידע ומודעות.
ניהול סיכונים נכון שמתאים לכם.
"לעבוד עם גופים פיננסיים שיש להן יתרונות עם –" להכיר ולהבין את המשחק

.ערך מוסף בהשקעה
 בהחלט אפשר להרוויח ומאוד יפה –להתעשרות מהירה " מחלומות"להיזהר

.מדועיחד עם זאת קיימים המון סיכונים שהציבור לא , בשוק ההון
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מניות

מניה היא תעודת בעלות על חברה
  המחזיק במניה זכאי לדיבידנד ולזכויות הצבעה באסיפת בעלי המניות לפי

.חלקו היחסי בחברה
(מסחרי) או רוח הון /המשקיע הפיננסי פסיבי בניהול וצופה לתשואת דיבידנד ו
משתתף בניהול ובעל השפעה על החברה-בעל השליטה
אין  , החזרה ההשקעה אינו מובטח-השקעה במניות היא מסוכנת בהגדרה

(היצע וביקוש) המשקיע תלוי במסחר בבורסה , מועד לסיום ההשקעה
 עקב הסיכון לטווח ארוך תוחלת התשואה בהשקעה במניות הינה גבוהה

משמעותית לעומת השקעה חסרת סיכון
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?מי משקיע במניות

 (קהל רחב) ציבור משקיעים מקומיים
משקיעים ומוסדיים זרים
קופות גמל וקרנות פנסיה
קרנות נאמנות
חברות ביטוח
ממשלה

עינייןבעלי 50%סחורה צפה ו50%כ
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אירועים במניות  

תכנון ניהול והדרכה פיננסית
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חלוקת דיבידנד

 אירוע בו החברה מחליטה לחלק לבעלי המניות כסף שנצבר בקופת
:המניותבהתאם להחזקה היחסית של כל בעלי ( עודפים) החברה 

:סיבות לחלוקת דיבידנד
רצון של החברה לחלק למשקיעים כסף שנצבר בקופתה
ללא צורך למכור מניות ובכך  , רצון של בעלי השליטה למשוך חלק מהכסף

להקטין אחוזי שליטה בחברה

:הדבר יכול להעיד על
מדיניות של בעל השליטה
  אין בפני החברה פרויקטים רבים או בעיות ביכולת לייצר מזומנים בעתיד ולכן

אין בעיה לחלק לבעלי המניות חלק מהכסף שנצבר
 בחברות יציבות ורווחיותכ"בדרדיבידנד מחולק
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חלוקה בפועל-חלוקת דיבידנד

4נקודות על ציר הזמן שקשורות לחלוקה:
יום ההכרזה
 הקוםיום
יום האקס
יום החלוקה

 שבועיים-ימים10הזמן בין יום האקס לבין מועד חלוקת הדיבידנד נע לרוב בטווח של.
הבורסה משנה ביום האקס את שער הבסיס של המנייה כך שהוא מותאם  : תיאום שערים

.למצב בו המשקיעים החדשים שיקנו את המנייה מאותו יום לא זוכים לקבל את הדיבידנד
25%מס על דיבידנד הינו : מיסוי.

1 2 3 4

מי שמחזיק  :הקוםיום 

בסוף אותו יום זכאי  

לקבל את התשלום

שער הבסיס  : יום האקס

מי שיקנה באותו יום  , משתנה

לא זכאי לקבל את התשלום  
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תשואת דיבידנד

סך הדיבידנד השנתי שהתקבל מהחברה  : תשואת דיבידנד
מחיר מנייה בקנייה

החברה חילקה פעמיים  , שקל למנייה40משקיע קנה חברה ב:  דוגמא
ומכאן  , דיבידנד₪ 1בשנה דיבידנד כך שכל מי שמחזיק מנייה יקבל 

.שקלים בשנה על כל מנייה שהחזיק2המשקיע קיבל 

דיבידנד שנתי                                 –שקלים 2:     תשואת הדיבידנד
מחיר מנייה בקנייה-שקלים40

 משקיעים רבים בוחנים את תשואת הדיבידנד של המנייה לפני שקונים
.אותה

תשואת דיבידנד שנתי משמש תנאי בסיס לקניית  3%רף של למעלה מ
.ב"מניות בקרב קרנות פנסיה רבות בארה

שנים אחרונות עמד על  3ממוצע תשואת דיבידנד של חברת בזק ב
בשנה20%כ

אחוזים תשואת  5

דיבידנד שנתית
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תשואת דיבידנד–מניות בולטות בישראל 

ענףשווי שוק ('מיליארד ₪ ) תשואת דיבידנדשם ניירמספר נייר

השקעות ואחזקות9.21%6.16חברה לישראל576017

השקעות ואחזקות9.05%6.11דלק קבוצה1084128

השקעות ואחזקות8.99%1.65דיסקונט השקעות639013

תקשורת8.42%10.79בזק230011

ן ובינוי"נדל5.41%3.39גב ים759019

ן ובינוי"נדל5.39%1.2סלע נדלן1109644

ן ובינוי"נדל5.36%1.79נכסים ובנין699017

קמעונאות5.25%0.53קסטרו280016

ן ובינוי"נדל4.05%0.18רוטשטיין539015

תעשיה3.98%8.45שטראוס746016

ן ובינוי"נדל3.84%0.89מגדלי תיכון1131523

תעשיה3.82%1.11אבגול1100957

ן ובינוי"נדל3.80%1.01דמרי1090315

תעשיה3.73%21.9כיל281014

בנקאות3.58%33.24לאומי604611

ן ובינוי"נדל3.33%6.56מליסרון323014

קמעונאות3.29%2.29רמי לוי1104249

קמעונאות3.18%5.18שופרסל777037

בנקאות3.07%33.81פועלים662577

בנקאות2.89%15.97מזרחי טפחות695437
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סיכום-תשואת דיבידנד

 שיקול השקעה בהתאם לתשואת דיבידנד דומה להשקעה
.ן מניב לפי תשואת השכרה"בנדל

  תשואת דיבידנד משתנה בכל יום בהתאם למחיר המנייה כפי
.שתשואת השכרה משתנה בהתאם לשינוי במחיר הדירה

 יורדתתשואת דיבידנד –מנייה עולה

 תשואת דיבידנד עולה–מנייה יורדת.



15

אסטרטגיות השקעה במניות דיבידנד

שנים אחרונות לפחות10בדיקת היסטוריית חלוקת דיבידנד ב  .

האם החברה מגדילה את הדיבידנד על פני שנים  ?

האם החברה צומחת ברווחיות ובתחומי פעילות  ?

:סיכונים עיקריים בהשקעה במניות דיבידנד

 המשקיעים יעדיפו ) עליית תשואות באגרות חוב –עליית ריבית

(אגרות חוב ויגדילו אחזקות  על פני מניות דיבידנד
עצירה פתאומית בחלוקת דיבידנד.
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 המטרה היא הגדלת תיק  : "נאוידורי ■ ובאקסלנסבהפניקסהחוסכים לפנסיה —בין המפסידים
"המהלך ממש לא קשור להפרשה על לקוח. האשראי

 15.6%–נפלה אתמול ב, נאוישבשליטת האחים דורי ושאול , ( 1,765+0.57%)נאויאחים מניית  ,
.  2018–לאחר שדיווחה שלשום כי הדירקטוריון החליט לבטל את מדיניות חלוקת הדיווידנד החל ב

שימור איתנותה  "נימקה את המהלך בנאוי. 2017חלוקת הדיווידנד האחרונה תתבצע בגין רווחי 
ימי המסחר 90–ביחס לממוצע ב15יותר מפי —מיליון שקל 65–המחזור במניה הסתכם ב". הפיננסית
. האחרונים

 תבוצע חלוקה שתבטיח לבעלי המניות תשואת  , 2014–כפי שאושרה ב, נאוילפי מדיניות הדיווידנד של
ההחלטה על שינוי . בשנה5%של ( חודשים קודם לכן12סך הדיווידנד ביחס למחיר המניה )דיווידנד 

באוגוסט  8–שכן רק במצגת האחרונה שפורסמה ב, במדיניות הדיווידנד הפתיעה את המשקיעים
והבהירה כי הדירקטוריון מוסמך לשנות את  , החברה סייגה בכוכבית, עם זאת. הוצגה מדיניות זו
.  ככל שימצא לנכון, מדיניות החלוקה

הדיווידנדיםבעקבות הפסקת חלוקת -16%–נפלה בנאוימניית 
אזרןערן 

24.08.201708:05

http://finance.themarker.com/quote/?mador=1&documentId=208017
https://www.themarker.com/misc/writers/1.508
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מיליון שקל בשנים האחרונות773דיבידנדים של 

לא הודיעה הפעם , מיליון שקל773שחילקה בשנים האחרונות דיבידנדים בהיקף מצטבר של , החברה
דבר שעשוי להסביר את הסנטימנט השלילי בקרב המשקיעים  —על החלטה לחלק דיבידנדים 

. אולם במקביל לרמז שדלק רכב מכינה מאגר מזומנים למהלכי רכישה אפשריים בעתיד, אתמול
,  ורידיסבחברת ( 75%)מוקדם יותר השנה דיווחה דלק רכב כי היא מנהלת מגעים לרכישת השליטה 

לפי שווי של מיליארד שקל, פסולת עירונית וחומרים מסוכניםומיחזורהעוסקת בטיפול 

3.2%החלטת דלק רכב לא לחלק דיבידנד הורידה את המניה ב־
27.02.2018
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אודיוקודס מעלה התחזית השנתית ומודיעה על חלוקת דיבידנד
סנט  51-55מיליון דולר ורווח נקי למניה של 171-175בחברה מצפים להכנסות של 

2018-ב

לראשונה  , שמודיעה היום גם על כוונה לחלק דיבידנד,רבעון חיובי לחברת הטכנולוגיה אודיוקודס

ק ובבורסה בתל "נסחרת בנאסד ,(VoIP)המספקת פתרונות להעברת קול ברשת , אודיוקודס. בחברה

.א"במהלך המסחר בת4.8%-ומנייתה עלתה היום בתגובה לדוחות ולהודעה על הדיבידנד ב, אביב

מיליון  236ושווי השוק של אודיוקודס הוא 23.4%-בשנה האחרונה עלתה מניית החברה ב

סבור  , "אנשים מגלים את אודיוקודס מחדש בעיקר בגלל הביצועים הפיננסיים. "דולר

לכן נמשיך להתפתח ולהיות  , התמקמנו בסגמנט שבו אין לנו הרבה תחרות. "אדלרסברג

".שחקן מוביל
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שיטות לתמחור מניות

תכנון ניהול והדרכה פיננסית
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הגורמים המשפיעים על מחיר המנייה

ככל שהפירמה רווחיות יותר או בעלת -רווחיות החברה ותחזית צמיחה1.
כך נהיה מוכנים לשלם מחיר גבוה יותר בעד  , פוטנציאל לרווחיות בעתיד

.מניה

ככל שהחברה גדולה בנכסיה וחייבת פחות -רכוש החברה/ מאזן פיננסי2.
כך גם ( הון עצמי גבוה יותר שנמדד בנכסים בניכוי התחייבויות) כספים 

ההשפעה על ערך המנייה

ככל שהצוות הניהולי בפירמה מוכיח את יכולתו בשמירה ובצמיחת  -ניהול3.
.הרווחיות כך גם ערך המנייה
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רווחמכפיל 

מתוך ידיעה שהענף מצוי במגמת  , בשנה ₪  אלף 100מכולת שכונתית מרוויחה 

.קיים צפי ליציבות ברווחים ואין צפי לצמיחה משמעותית ברווחים ,  דשדוש 
???בכמה הייתם מוכרים את העסק

מתוך ידיעה שהענף , בשנה ₪ אלף 50חנות וירטואלית באמזון לשמלות מרוויחה 

מצוי במגמת צמיחה מרשימה ברווחים
???בכמה הייתם מוכרים את העסק

???החברות בכל הקשור לרווחים ולצפי2האם יש לי יכולת להשוות בין 

–מה ניתן להסיק על 

?צפי לצמיחה
?  סיכון בהשקעה

?עם הרווחים יתנהגו בהתאם לצפי מה הצפי שלנו על שווי החברות
?עם הרווחים יתנהגו יותר מהצפי מה אנו צופים על שווי החברות

?מי יפגע יותר, עם יהיה מיתון  
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הבנת מכפיל רווח

מתוך ידיעה שהענף מצוי במגמת , בשנה ₪  אלף 100מכולת שכונתית מרוויחה 

.קיים צפי ליציבות ברווחים ואין צפי לצמיחה משמעותית ברווחים , דשדוש  

ומוכרת בנוסף  ,בשנה  ₪  אלף 100קיימת מכולת נוספת באותו עיר שמרוויחה 

.  קיים צפי להגדלת רווחיות בשנים הקרובות, מוצרים אורגנים 

?על איזה עסק הייתם משלמים יותר

?בכמה הייתם קונים כל עסק

???העסקים2מה ניתן להסיק בהשוואת התמחור בין 
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נוסחא-רווחמכפיל 

יחס שנועד לבדוק את מחיר החברה והינו כלי בסיסי לבדיקה  -הגדרה1.
ראשונית של כדאיות הקנייה של חברה בפני עצמה  ובהשוואה לחברות אחרות 

.באותו ענף

(מחיר מנייה* מספר מניות מונפקות) שווי חברה  : בארץ-חישוב2.
(רבעונים אחרונים4רווח מצרפי של ) רווח שנתי  

מחיר מנייה: ב"בארה
רווח למנייה

מכפיל  אזיימיליון 20מיליון שקל והרווח השנתי 200אם שווי חברה -דוגמא. 3
10הרווח הינו 
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משמעויות מכפיל רווח

ככל שמספר שנות החזר ההשקעה נמוך , (שנות החזר ההשקעה) בתוך כמה שנים תוחזר ההשקעה 1.
מיליון  20מיליון והרווח השנתי שלה 200לפי הדוגמא חברה ששווה  , ההשקעה יכולה להיות כדאית יותר,

בשנה ואם זה  10%אנו צופים שהחברה תצמח ברווחים ב10במכפיל . שנים10תחזיר את ההשקעה ב
.יקרה בהנחה שהמכפיל יישאר אנו צופים כי מחיר המנייה יעלה בהתאם

שקלים למנייה שווה  10שקלים למנייה ורווחיה עומדים על 100של מנייה הנסחרת במחיר של מכפיל הרווח2.
מכפיל הרווח ולא מחיר  , שקלים למנייה3שקלים עם רווח של 30לזה של מנייה הנסחרת במחיר של 

.המנייה הוא שמעיד על ערכה בשוק

אופייני לחברות -לאור צפי לצמיחה גבוהה ברווחיםהחברה נסחרת בבורסה בשווי גבוה -מכפיל רווח גבוה3.
.טכנולוגיה

שיכולה לנבוע ממספר  לאור צפי לירידה ברווחיות החברה נסחרת בבורסה בשווי נמוך -מכפיל רווח נמוך
.חוסר רלוונטיות, פגיעת מוניטין, תביעות משפטיות, הקשחת רגולציה, התגברות תחרות: סיבות



25

משמעויות מכפיל רווח

קבלת אומדן לתמחור חברה יעשה  -השוואה לחברות אחרות בענף לקבלת אומדן ממשי

פעמים רבות בהשוואה ענפית

מול חברה בענף המזון  20בענף התרופות שנסחרת במכפיל כאשר אנו בודקים חברה

נעדיף לבחון תמחור חברות .  אין אינדיקציה ממשית להשוואה–10שנסחרת במכפיל 

.באותו ענף לצורך בדיקת תמחור החברה וכדאיות רכישה
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?לאיזו חברה קיים צפי לגידול החד ביותר ברווחים

?מהי ההשקעה הסולידית ביותר

?בתרחיש שוק צומח מי הייתם קונים

?מהי ההשקעה המעניינת ביותר לדעתכם

לפי מכפילי רווח-מניות מובילות

ענף פעילותמכפיל רווח רובשם עברי

חיפושי נפט וגז9.33בזן

חיפושי נפט וגז9.25פז נפט

חיפושי נפט וגז25.02דלק קידוחים יהש

חיפושי נפט וגז5.75ישראמקו     יהש

השקעות ואחזקות14.26דלק קבוצה

תעשיה22.21סודהסטרים

תעשיה32.71פרוטרום

תעשיה28.33שטראוס

נדלן ובינוי17.62עזריאלי קבוצה

נדלן ובינוי13.47אמות

נדלן ובינוי13ביג

נדלן ובינוי12.98ארפורט סיטי

נדלן ובינוי9.31אלוני חץ

נדלן ובינוי11.09מליסרון

נדלן ובינוי8.41גזית גלוב

ושרותיםמסחר 28.63סלקום

ושרותיםמסחר 34.27פרטנר

ושרותיםמסחר 11.23בזק

ביטוח  6.65הראל השקעות

בנקים11.53מזרחי טפחות

בנקים10.31דיסקונט       א

בנקים12.2פועלים

בנקים8.87לאומי

בנקים11.23בינלאומי

טכנולוגיה27.05אורמת טכנו

טכנולוגיה13.78טאואר

טכנולוגיה21.67אלביט מערכות

טכנולוגיה43.19נייס
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כתמחור מניות–שימוש אופייני במכפיל רווח 

 אומדן מדדי שוק–

( .ב"מניות טכנולוגיה בארה)נאסדק
(.מניות תעשייה) ונס 'דאו ג
SP500 (500ב"החברות הגדולות בארה.)

(.החברות הגדולות בישראל1345) 135א "ת

 טלקום, חומרי גלם, תעשייה , תשתיות, צריכה , טכנולוגיה –סקטורים.

מניות בסקטורים שצוינו.
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SP500מכפילי רווח בראייה היסטורית מדד 

1901

1929

1966

2000

2008

מחקרו של  : מקור

פרופסור רוברט שילר  

יילמאוניברסיטת 

מכפיל מנוכה  -capeמכפיל 

יחס בין שווי  -מחזוריות

שוק לממוצע של הרווחים  

הריאליים בעשר השנים  

האחרונות

Median: 16.14 Min: 4.78 (Dec 1920)Max: 44.19 (Dec 1999)

29.75

Shiller PE Ratio

http://www.multpl.com/shiller-pe
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 500SPמכפילי רווח ותשואות דיבידנד בראייה היסטורית על מדד 

Shiller PE Ratio - S&P 500 PE Ratio

Shiller PE Ratio
יחס בין שווי שוק לממוצע של -מכפיל מנוכה מחזוריות-capeמכפיל 

הרווחים הריאליים בעשר השנים האחרונות

S&P 500 PE Ratio מכפיל רווחSP 500

S&P 500 Dividend Yield  תשואת דיבידנדSP 500

http://www.multpl.com/shiller-pe/
http://www.multpl.com/shiller-pe
http://www.multpl.com/
http://www.multpl.com/s-p-500-dividend-yield
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ניתוח משברים בהיבט של מכפילי רווח ורווחיות חברות

בשיא ללא 32.5מכפיל -"(השפל הגדול) "1929התמוטטות הבורסה במשבר •
.צמיחה משמעותית ברווחי החברות

ללא צמיחה ברווחי החברות25מכפיל -1966משבר •

ללא צמיחה משמעותית ברווחי  !!!!  42.8מכפיל -2000קום בשנת הדוטבועת •
החברות

הינו חריג מכיוון שאומנם המכפיל היה יחסית יקר 2008פריים בשנת הסאבמשבר •
בשיא ולווה בצמיחת רווחים אך צמיחה זו הייתה צמיחה בועתית שכן  27.3ברמה של 

ן האמריקאי ובהפצה של מכשירים פיננסים מסוכנים  "התבססה על בועה בשוק הנדל
שבסופו של דבר גרמה למפולת ולאחד המשברים החמורים בהיסטוריה
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2019תמונת מצב 

SP 500 –20.7מכפיל .  CAPE29.75השוק נמצא במכפיל •
בראייה היסטורית מדובר במכפיל יחסית יקר שלא משאיר מרחב רב להמשך עליות  - CAPEמכפיל •

.סיכון גובר–מהותיות בשווקים 

.  שנים אחרונות 5זול ביחס ל- SP  500מכפיל •

.אך במידה והיא תאט ותרד אנו צפויים לירידות בשווקים,רווחיות החברה יציבה בשנים האחרונות •

הסיבות העיקריות לתמחור הנוכחי הינו מדיניות ריבית נמוכה והרחבות כמותיות של בנקים מרכזיים  •
.מנייתיםשמחזקות הזרמת כספים לאפיקים 

2019-מגמות ב

.2018פעמים ב3ב  עלתה "ריבית בארה-ב   "עצירה בקצב עליית ריבית בארה/האטה •

.מלחמת סחר •

.SP 500מדד –עלייה בתנודתיות האפיק מנייתי •

.האטה בסין •

מאופיינים בתחזיות מאכזבות להכנסות להמשך השנה12019דוחות רבעון •
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גישות השקעה עיקריות  

 מכפילי רווח גבוהים-(פייסבוק,אמזון , גוגל ) השקעה במניות צמיחה
 המשקיע מצפה לתשואה גבוהה על ההשקעה בטווח קצר.

תנודתיות גבוהה.

סיכון גבוה ורגישות למשברים וקושי בצמיחה.

 במהלך השקעתו' דיבייקבלהמשקיע לקוח בחשבון כי סביר שלא.

 (ט'סנאפצ, גו פרו , טויטר) השקעה בהנפקה
  הפיכת חברה פרטית לציבורית–נכנס בהנפקה של מניות המשקיע

פוטנציאל לתשואה גבוהה בסיכון גבוה

תנודתיות גבוהה

 השקעה במניות ערך ( אפל ,IBM ,סיסקו)-מכפילי רווח נמוכים
 במהלך השקעתו' דיבהמשקיע מצפה לתשואה.

בינונית-תנודתיות נמוכה.

המניות מתמחרות האטה בצמיחה-בינוני -סיכון נמוך.

המשקיע מוכן להסתפק לתשואה פוטנציאלית נמוכה יותר אך עם השקעה בתנודתיות נמוכה יותר וסיכון נמוך יותר

 (רובוטיקה", מובילאיי) יעד לרכישה " / עתיד"במניות השקעה "
חברות שעוסקות בפיתוח מוצרים ושירותים שיהוו את הטרנד הבא בעולם.

בעיקר חברות מסקטור הטכנולוגיה

 ונתח שוק ופחות ברווחים בטווח הקצר, שירות /המיקוד הינו במוצר –קושי בתמחור חברות אלו בהיבט מכפילי רווח.

י חברות גדולות"מהוות יעד לרכישה ע.

סיכון גבוה
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מניות צמיחה

תכנון ניהול והדרכה פיננסית
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טכנולוגיה-גישות השקעה במניות צמיחה 

משתמשים/ תמחור מבוסס צמיחת הכנסות

תמחור מבוסס צמיחת רווחים 

תמחור מבוסס ערך כלכלי

: חברות

מנויים לשירות/המשקיעים מתרכזים בצמיחה ההכנסות והמשתמשים: מאפיינים
צמיחה כלכלית תתמוך בחברות אלו וככל שימשיכו לצמוח כך המניות : סיכויים

.צפויות להמשיך לעלות
רגולציה, עליית ריבית, מזומניםבתזריםבעיה , משבר פיננסי : סיכונים

גבוה –סיכון 

משקיעים מתרכזים בצמיחת רווחים, מותג בינלאומי מוביל , חברות מבוססות : מאפיינים
בעלות יתרות מזומנים אדירות

רכישת חברות, כניסה לתחומים חדשים ,  BUY BACK, הגדלת דיבידנד: סיכויים
התגברות תחרות, קושי בצמיחת רווחים  , רגולציה , עליית ריבית : סיכונים

בינוני –סיכון 

, מחלקות דיבידנד קבוע כדי למשוך משקיעים , תעשייה מסורתית : מאפיינים
יציבות בהכנסות ורווחים , קושי בצמיחה 

מיזוגים, רכישת חברות, כניסה לתחומים חדשים ,  BUY BACK, הגדלת דיבידנד: סיכויים
ירידת מכפילים-יהפכו ללא רלוונטיות: סיכונים

בינוני-סיכון 
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2019מגמות ב

משתמשים/ תמחור מבוסס צמיחת הכנסות

תמחור מבוסס צמיחת רווחים 

תמחור מבוסס ערך כלכלי

צומחת בהכנסות ומשתמשים

מעלה מחירים

בונה חפיר

יעד לרכישה

קושי בצמיחת  הכנסות  

הכנסות מגוונות

עליה ברווחים

קושי בצמיחת  הכנסות  

ומשתמשים

תמחור נוח תומך במנייה

עתיד מעורפל

תלות גדולה  

בפרסום

צומחת 

בהכנסות גיוון  

אפיקי צמיחה

מעבר למיקוד  

. בשירותי החברה 

האטה במכירת  

, האייפונים

מעבר לחברת ערך  
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מיליארד דולר לאחר  4.5שווה xiW? מי צריך רווחים
מאז ההנפקה480%של זינוק 

מתחילת השנה  66%אחרי עלייה של , דולר100מתקרבת לרף של : לא עוצרתxiWמניית 
מיליארד דולר 4.5–המחיר משקף לחברת האינטרנט שווי שוק של כ• 

,  דולר100הישראלית לא עוצרת והיא מתקרבת למחיר של xiWמניית 

–הפלטפורמה להקמת אתרי אינטרנט שווי שוק של כהמשקף לספקית 

הניבה  , לפני ארבע וחצי שנים, מאז הונפקה החברה• מיליארד דולר 4.5

צמיחה  בזכות , אינה חברה רווחיתWix–אף ש480%,המניה תשואה של 

שלהמרשימה בשורת ההכנסות ובמספר המנויים 
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אבל המשקיעים , ויקס הציגה תוצאות טובות ברבעון
11/18-הקטנים חיפשו את הסעיפים 

 החברה הישראלית לבניית אתרים התאכזבו מהאטה קלה בגיוס משתמשים ומהעובדה  משקיעי
זאת למרות השיפור . שההכנסות גדלו גם בעקבות ייקור תעריפי החברה ולא מצמיחה אורגנית

בהכנסות וברווח הנקי

אסטרטגיית השקעה בחברות צמיחה שמתמקדות בגידול בהכנסות  
-ובמשתמשים

(שנים3-4) לרכוב על גל הצמיחה עד שמגיעים סימנים של מיצוי  
לבדוק האם החברה מביאה בשורות חדשות לשוק ומנועי צמיחה חדשים 

...
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..    ניתוח חברה–אמזון 
לא מפריע למנייה להמשיך לעלות בקצב מסחרר במשך שנים?? מכפיל רווח גבוה

-לאדם השני העשיר ביותר בעולם בזוסף'גכך נהפך 

ביותרומהמשפיעים

ההצלחה של אמזון נבנתה על ראייה ארוכת טווח ועל נכונות  

להשקיע ולהסתכן בהפסדים כדי ליצור מוצרים ושירותים טובים יותר  

173%-שמנייתה עלתה ב, החברה■ שמפרים זה את זה -

ממשיכה לכבוש שווקים חדשים ולאיים על תור  , 2015מתחילת 

ארוך של מתחרות
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..    ניתוח חברה–אמזון 
לא מפריע למנייה להמשיך לעלות בקצב מסחרר במשך שנים?? מכפיל רווח גבוה

-חוזקות

גידול הכנסות מתמיד  –תחומי צמיחה רבים •

.לאור צפי לכניסה לתחומים חדשים כל העת

רווחיות גבוהה במחשוב ענן•

איומים
צמצום מכפילים–עליית ריבית –שינוי בסביבה כלכלית •

.שולי רווח נמוכים•

.תלות גדולה ברוחי חטיבת הענן•

קושי בצמיחת הכנסות  –התגברות רגולציה•
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..    ניתוח חברה–אמזון 
לא מפריע למנייה להמשיך לעלות בקצב מסחרר במשך שנים?? מכפיל רווח גבוה
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??מה מתדלק את הצמיחה והתמחור –אמזון 

אסטרטגיה נחושה אחת, מוצרים חדשים70: המהפכה השקטה של אמזון

פלאג שמתאים : בין הבולטים שבהם

כל מכשיר חשמלי לעוזרת החכמה  

את “ לחוש”ר שמאפשר ‘פיצ, אלקסה

וגם מיקרוגל עם  , צורכי המשתמש

במקום להילחם על  • שליטה קולית 

ף‘גהאימפריה של , רווימקומה בשוק 

רוצה לבנות חוויה חדשה של בזוס

ממכרתנוחות 
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....של ישראלהאמזון–שופרסל 
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ענק קמעונאות ישראלי שמחפש צמיחה–שופרסל 

%20בבוחנת צמצום שטחי המסחר : שופרסל מפנימה את המעבר לעולם המקוון
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ענק קמעונאות ישראלי שמחפש צמיחה–שופרסל 

השקת האתר החדש של רשת הקמעונאות מבהירה שכוונתה  

ל  "המנכ. ותיירותפארמהממזון ואופנה עד -לחלוש על השוק 

"נהפוך לאתר הקניות של ישראל: "אברכהן
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-מיקרוסופט הקאמבק היציב של : על גג העולם

 במחיר המניה בתוך שנה הציב את מיקרוסופט מרחק נגיעה מלחזור להיות  26%של זינוק
ואפל סובלות מכך שההכנסות שלהן מגיעות  פייסבוק, בזמן שגוגל• החברה הגדולה בעולם 

מיקרוסופט מציגה מגוון פעילויות צומחות, בעיקר ממקור אחד

גוגל נשענת בעיקר על הכנסות מפרסום אך  , באייפוניםאפל תלויה 

מתבססת על  -החברה שמוצריה אינם מרגשים איש -מיקרוסופט 

כולם משמעותיים עבורה וכולם צומחים אם  , ערוצי הכנסות מגוונים

מיקרוסופט יודעת על מה אנחנו עובדים ומה הרגלי השימושים 

החיבור עם המידע שנצבר ברשת החברתית  , שלנו במחשב

יכול לבנות לה פרופיל טוב יותר של אנשים וארגוניםלינקדאין
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מיקרוסופט חושפת את  : כלי אבטחה משופרים ובינה מלאכותית
החידושים שלה

וזקוק  העסק שלכם דיגיטלי -לא משנה לאיזו תעשייה אתם משתייכים 
“לאסטרטגיה דיגיטלית

 מבצעי אבטחה בפרישה גלובלית

לעסקיםמותאמת טכנולוגייה

 הגנת סייבר  שותפויות
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כרוניקה של רכבת הרים –נטפליקסמניית 
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 חות"אבל אני רואה טראח בדו, כולם מדברים על בום בסרטים
 במפגש בין ענף צומח לשוק ההון נוצר לעתים גל ענק וסוחף של השקעות

כדי שזה יקרה חייב  ■ שאחריו מגיע במהירות שפל עמוק ומשברי , מיותרות
זה מה שקורה עכשיו בענפי הפקות ■ להיות קונצנזוס על פריחה ממושכת 

הווידאו ומחשוב הענן

2017...   תמרורי אזהרה במניות צמיחה

מכפילי רווח גבוהים במיוחד•

גידול בהוצאות •

גידול בחובות •
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2018?  נטפליקסמה עובר על 
בשבוע שעבר זה היה בפעם השלישית  -וטועה בתחזיות , מגייסת חוב והון והרבה ממנו, היא שורפת מזומנים בקצב מסחרר

(22018דוח רבעון ) האחרונים   בעשרת הרבעונים 

אם במקרה האנליסטים צודקים ואיכות תוכן נמוכה  

המודל העסקי של החברה , מרחיקה מנויים חדשים

ככה זה אצל . יפגע בחומה של צמיחה ויקרוס

או שהיא תהפוך  : הכול או לא כלום-נטפליקס

או שהיא  , למעצמת התקשורת הגדולה בעולם

תפשוט את הרגל
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2019..  בסרט נטפליקס כבר לא חיה 

-נקודות חוזקה
גידול מתמיד במנויים ובהכנסות•

עתיד צריכת התכנים–בסטרימינגשליטה •

סדרות  –ממצאיה עצמה מחדש •

הצופה משקיע על העלילה–אינטרקטיביות

מעלה מחירים•

.י חברת ענק"יעד מובהק לרכישה ע•

.בונה חפיר חזק•

תמחור סביר בראייה היסטורית  •

-נקודות חולשה
.הוצאות גבוהות מאוד על תוכן מקורי•

.תזרים מזומנים שלילי•

.חובות גדולים•
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שנתי פייסבוקגרף 

לאחר הדוחות20%נפילה של 

15%נפילה של כ

21מכפיל רווח חזוי . בעקבות פרשת דליפת המידע 

2018-20סוף אוקטובר פייסבוקמכפיל רווח 
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שנתי פייסבוקגרף 

חודשים3ב 16%עלייה של 

2019פברואר –22מכפיל 
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גרף גוגל שנתי

10%נפילה של כ

21מכפיל רווח חזוי . 

במניה25%עלייה של 

33מכפיל רווח , 26מכפיל רווח חזוי . 

29מכפיל רווח , 22מכפיל רווח חזוי . 
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גרף גוגל שנתי

חודשים3ב 3%עלייה של 

2019פברואר –25מכפיל 



55

מניות בהנפקה

תכנון ניהול והדרכה פיננסית
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??שוכחים לשאול מה המחיר-סטריטסיפורי סינדרלה בוול 

2012-מההנפקה פייסבוקגרף 2013-מההנפקה טויטרגרף 

מההנפקה  

575%
מההנפקה

27%-
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-2013תמונת מצב –להמחשה טוייטרהנפקת 

 בהנפקה ביום המסחר הראשון70%עלייה של.

 מיליארד דולר31.5שווי שוק של.

 (פייסבוקמשל 2יותר מפי ) 2013לשנת 27מכפיל הכנסות של

2015-2016לא צפויה להיות רווחית לפני טויטר!!!

 לרווח שצפוי להיות בעוד  40שמשקף מכפיל רווח 2017דולר למנייה ב1הערכות אנליסטים לרווח
שנים  4

מיליוני משתמשים שלה אך ניכר כי פוטנציאל זה 232יש פוטנציאל עם יכולות פרסום ללטוויטר
משתקף במחיר המנייה

??שוכחים לשאול מה המחיר-סטריטסיפורי סינדרלה בוול 
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–פועלת בטרנדים סטריטוול 

  כאשר מזוהה טרנד המשקיעים ממהרים לקנות מניות בענף הרלוונטי בעקבות
טכנולוגיה חדישה רלוונטית שתניב רווחים  , לכניסה לתחום חדישצפי 

.וצמיחה גבוה בעתיד

 המשקיעים נוהרים למניות הללו מעניקים להם מכפילי רווח והכנסות גבוהים
!!!!  עדיין לא רווחיות ומציגות הפסדיםמאוד כאשר חברות מסוימות 

  משקיע שזיהה את הטרנד בזמן עשוי להרוויח מאוד יפה

הדוטכך קרה בבועת !! אך מי שפספס את הרכבת עדיך לחכות לטרנד הבא
.  קום וכך קורה כל העת

??שוכחים לשאול מה המחיר-סטריטסיפורי סינדרלה בוול 
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??שוכחים לשאול מה המחיר-סטריטסיפורי סינדרלה בוול 

2014-פרו מההנפקה -גרף גו
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??שוכחים לשאול מה המחיר-סטריטסיפורי סינדרלה בוול 

ט'סנאפצ–2017הנפקת השנה ב

...תחליטו אתם...   פייסבוקאו הצלחה כמו טוייטרנפילה כמו ?   איך זה ייגמר

-בהנפקהנתוני החברה 

 דולרמיליון 2016-514הפסד נקי , מיליון דולר 2016-404הכנסות , מיליארד דולר 17–שווי שוק

האטה בצמיחת משתמשים והפסדים כבדים

 מיליארד דולר 2018-2,  מיליארד דולר -2017-יעד הכנסות

2018צפי לרווחים החל מ

כעת בהנפקה שווה  ..2013מיליארד דולר ב3בט'סנאפצניסתה לקנות את פייסבוק??  יעד לרכישה
מיליארד20באזור 
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איך חברה מפסידה יכולה להיות שווה  : ט'סנאפצחידת 
?כל כך הרבה כסף

, ט'סנאפצהחברה האם של אפליקציית , סנאפשווי 

מיליארד דולר בתום שני ימי מסחר בלבד  31-זינק ל

והיא  -יוצרת תקשורת ט'סנאפצ: "אנליסטים■ 

"בייחוד לצעירים, כיפית

 ״חייבים , מיליארד דולר25כדי להצדיק שווי של

,״לספק הערכות מאוד גבוהות

תצטרך לצמוח בעשר השנים הבאות  סנאפ״

עם שולי  , מדי שנה50%–בשיעור של יותר מ

שהם מאוד גבוהים בהתחשב  , 25%רווח של 

.  בכך שהם מפסידים עכשיו כסף במהירות״

 ציין שרק חברות ספורות השיגו צמיחה כה הוא

.  גבוהה בהיסטוריה של ארה״ב
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איך חברה מפסידה יכולה להיות שווה  : ט'סנאפצחידת 
?כל כך הרבה כסף

...   חייבים להבין את העולם החדש...  לא הכול נמדד במספרים

מה  הם " מעורבות"שבה ״משתמשים פעילים יומיים״ ו, המדיה החברתית

שקובע לא פחות מהכנסות ורווחיות

 מיליון משתמשים פעילים יומיים158היו לסנאפצ׳ט, 2016בסוף  .

 כל אחד מהמשתמשים היומיים הפעילים שווה  , מיליארד דולר34שווי של עם

דולר  215

 מיליון משתמשים יומיים  300דיווחה על אינסטגרם, 2017בינואר החל

לבדה תזכה  אינסטגרםאפליקציית , דולר למשתמש215במחיר של . פעילים

. מיליארד דולר64.5לשווי של 

מוכרת למשקיעים הוא צמיחהשסנאפמה . אלה מספרים סטטיים, ובכל זאת .

היתה2016–בסנאפצ׳טצמיחת המשתמשים של , סנאפלפי התחזיות של 

אם החברה תוכל לרשום צמיחה כזאת גם  . 2015–בערך כמו ב—48%

אף שזה  , מיליון משתמשים234היא תגיע למספר מרשים של , בשנה הבאה

.  מאינסטגרםעדיין פחות 
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מההנפקה ט'סנאפצגרף 

(???האם אתם מאמינים במנייה או מהמרים נגדה ומרוויחים מהירידה) לונג או שורט 

17$: מחיר הנפקה

-47%: תשואה מההנפקה

-60%: תשואה מתחילת המסחר

2019פברואר : עדכון 



64

2018הנפקות בישראל ב
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2018הנפקות בישראל ב

-פתאל

עדיקה
 מיליון שקל בתקופה המקבילה 4.7לעומת הפסד של , מיליון שקל2.2עם הפסד נקי של 2017סיימה את תשעת החודשים הראשונים של עדיקה

מיליון שקל בתקופה  3.9לעומת הפסד תפעולי של , מיליון שקל3.3הציגה רווח תפעולי של עדיקה, בנטרול הוצאות תשלום מבוסס מניות. 2016ב־

.המקבילה

עדיקה. ביום שאחרי ההנפקה יבוא לידי ביטוי ביכולת להמשיך ולהציג צמיחה מרשימה ושיעורי רווחיות גבוהיםעדיקהשל האמיתיהאתגר , עם זאת

,  פוקס: רק אם תשכיל להציג ביצועים תפעוליים טובים הרבה יותר מאלה של המתחרות, תוכל להצדיק את התמחור הגבוה ביחס לענף ההלבשה

מגיע רק כשהחברה נהפכת לציבוריתהאמיתיאבל המבחן , זה טוב ויפה כשהתוצאות חזקות לפני ההנפקה. גולףוהחברה־האםקסטרו 

 מאז  30%רשמה בניגוד לשאר המנפיקות השנה עלייה חדה של כ־, פתאלשבשליטת דוד , החזקותפתאלרשת המלונאות

שקלמיליארד 5.7ההנפקה לשווי נוכחי של 

 הוא נאלץ להפחית את השווי המבוקש  , בפברואר האחרון, הנפיק את רשת המלונאות שלושפתאלימים ספורים לפני

שואו שלו  הרודהחל את פתאל. שטענו כי השווי המבוקש מופרז, בעקבות בקשות של הגופים המוסדיים, במיליארד שקל

מיליארד  3.4ורגע לפני המכרז המוסדי הוריד את השווי המינימלי ל־, מיליארד שקל לפני הכסף4.5עם תג מחיר של 

מיליארד שקל 3.93ובשלב הציבורי השווי טיפס ל־, מיליארד שקל3.85במכרז המוסדי השווי עלה כבר ל־. בלבדשקל 

הכסףלפני 
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2018ב ב "הנפקות בארה

ביום המסחר ראשון%36–זינקה בדרופבוקס: נגד כוח הכבידה
,  חברת האחסון ושיתוף הקבצים זרמה בסוף השבוע נגד הירידות בשוק

וזה אחרי שכבר בהנפקה , ונגד הסביבה המסוכנת לחברות טכנולוגיה
נקבע לה מחיר גבוה מהצפוי

ההצלחה של ההנפקה היא סימן לתיאבון של  

משקיעים להנפקת טק של שם גדול עם תחזית  

הייתה אחת  שדרופבוקסמאחר , צמיחה סולידית

הבודדות הפרטיות שזכו להערכה  הטקמחברות 

.רבה בשנים האחרונות

היא עדיין לא הגיעה  , למרות עליית המניה ביום המסחר הראשון

–למשקיעים פרטיים בדולר שבו היא נמכרה 28.65של למחיר 

ק עלה  "נאסדמדד . בסבב גיוס ההן הפרטי האחרון שלה2014,

.מאז אותו גיוס הון פרטי%70–בכ

מיליון דולר שנה  111.7של דיווחה על הפסד נקי דרופבוקס

500יש לה מעל . מיליארד דולר1.11מהכנסות בסך , שעברה

שרובם משתמש בשירות הבסיסי  , מיליון משתמשים רשומים

מספר המנויים בתשלום הוא . החינמי שלה עם נפח אחסון מוגבל

מיליון11
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2018ב ב "הנפקות בארה
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2018ב ב "הנפקות בארה

בשלב זה . שבו תכריז על מוצר או שירות חדש, באפריל בניו יורק24–אירוע בצפויה לקיים ספוטיפיי
 Theאך לפי אתר הטכנולוגיה המוביל , אינה מפרטת במה מדוברבסטרימינגענקית המוזיקה 

Vergeשיאפשר לנהג לשלוט בשירים שינוגנו , באירוע ייחשף נגן שפיתחה החברה עבור מכוניות
באמצעות הפעלה קולית

אך בימים  , דולר למניה149–ל%13–ובו עלתה ב, הראשון היה מוצלחהיום 

של והיא תחל את המסחר מחר בשער , שאחריו התאפיינה המניה בחוסר יציבות

לשפר  ספוטיפייסביר להניח שההנפקה מגבירה את הלחץ על . דולר למניה146

בשנים  היא אמנם רושמת עלייה עקבית בהכנסות : את תוצאותיה הכספיות

•. מיליארד דולר 1.2–הגיע ההפסד הנקי שלה ל–2017אך ב, האחרונות
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2018ב ב "הנפקות בארה
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WEWORK-ההנפקה הגדולה בעתיד הקרוב 

WeWork:ל הכספים של "סמנכ יש לנו "

הזדמנות לבנות את אחת החברות הגדולות 

"בעולם

?מתי אתם צופים מעבר לרווח

אם נחליט מחר להתמקד . אנחנו לא חושבים על זה כרגע"

נוכל להגיע לרווח בתוך EBITDA,, התזרימיבהגדלת הרווח 

אבל אנחנו לא חושבים שכרגע זאת המטרה  , תשעה חודשים

.הטובה ביותר

אנחנו מעריכים שיש פוטנציאל להגיע למיליוני מנויים נוספים  "

המגמה של השכרת חללי עבודה נמצאת  , בשנים הקרובות

וזה  , יש לנו מנהיג בעל חזון בדמותו של אדם נוימן. בראשיתה

".המיקוד שלנו כרגע
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מניות ערך

תכנון ניהול והדרכה פיננסית
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מין גרהאם וורן באפט  'בנג-תורת השקעות הערך

 בעל ערך נסתר שאינו תלוי במחיר המנייה, אמיתימניות הינן עסק.

 השוק הינה מטוטלת שנעה ללא הרף בין אופטימיות לא יציבה (
המשקיע ( שמוזיל אותן) לפסימיזם לא מוצדק ( שמייקרת את המניות

.מהפסימיםוקונה לאופטימיםהנבון הוא אדם מציאותי שמוכר 

ככל שהמחיר , ערכה עתידי של כל השקעה הוא תוצר של מחירה בהווה
.כך תקטן התשואה, ששילמתם בעדה גבוה יותר

גם אם מדובר בהשקעה , לעולם לא לשלם יותר מדי-מרווח ביטחון
.ניתן למזער את סיכויי השגיאה-מלהיבה



73

גישת הערך-כללי השקעה לפי וורן באפט

'  מאומההאורקל 'ה. וקשה למצוא סיפור מרשים יותר מהקריירה הענפה של וורן באפט, אוהבים סיפורי הצלחהמשקיעים 
השיגה  ( BRK: סימול)אווי'התברקשיר, שלוההחזקותכשחברת , נחשב לאחד המשקיעים המוצלחים בהיסטוריה

.  S&P 500-כפול ממדד ה, 1965מאז 19.7%ממוצעת של שנתית תשואה 

1אל תשכחו את חוק מספר -2חוק מספר . אל תפסידו כסף לעולם-בהשקעות 1חוק מספר 1.
אפשר לספור על יד אחת את מספר השנים בהן מחיר מניית  , שנים בשוק המניות49לאחר . " לעולם

בשני המקרים . 9.6%ירידה של 2008-וב, 6.2%ירידה של 2001בשנת -ירד אווי'התברקשיר
.באותן שנים S&P 500-מדובר בביצועים טובים בהשוואה לביצועי ה

כשאתם שוקלים השקעה  , לכן. הן מייצגות חלק מהבעלות על העסק. מניות אינן סתם חתיכות נייר"2.
שליטה  בעל תחשבו כמו , במניה

ולהישאר  , בחירת מניות של חברות טובות במחירים טוביםכל הרעיון בהשקעות בשוק ההון הוא "3.
" .  איתן כל עוד הן חברות טובות

באפט הוא  " . במקום להשתתף בהמטפשותהפיקו רווח . התנודתיות בשוק היא חבר ולא אויב"4.
אפל  , 2011בנק אוף אמריקה ב–דוגמא בשנים האחרונות ) . מהראשונים לקנות כשכל השוק מוכר

(2016ב

שהוכיחו בעבר צמיחה עקבית  , שקל לצפות את עתידם, פשוטים וקלים להבנהיש לבחור עסקים 5.
.שמגן על העסק מפני מתחרים, הנהלה טובה וחפיר רחב, תשואה נאה להון, בהכנסות וברווחים
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דוגמא להשקעות מהותיות של באפט בשנים האחרונות

מיליארד דולר במניית אפל1השקעה של –2016מאי 

מיליארד דולר בבנק אוף אמריקה5השקעה של –2011
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....באפט נכנס...  כשכולם בורחים 

הכירו את ההימור החדש של וורן באפט? פחד עמוק

ואמון המשקיעים בחברות  , כולם ממהרים להכריז על חיסול הקניונים לטובת המסחר ברשת

תיק נכסים איכותי ומפוזר והון  , 100%אך עם תפוסה של כמעט ■ ן מסחרי יורד בהתאם "נדל

עצמי גבוה קשה להתווכח
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...מראה סימני צמיחה.. מה קורה כשמניית ערך

טכנולוגי נגד אמזוןלקרב יוצאת וולמארט

ף‘גאף על פי שהיא רווחית יותר מהאימפריה של 

אפילו , מסורתיתנתפסת כחברה וולמארט, בזוס

עכשיו היא עושה שורת מהלכים כדי  • מיושנת 

, מפעילה רובוטים בסניפים: לשנות זאת

מגבירה את הנוכחות  , משכללת את המשלוחים

במקביל היא  • אפים‹בסטארטאונליין ומשקיעה 

אמזון כורתת בריתות עם יריבותיה הגדולות של 

האם היא • אלפבית ומיקרוסופט , הטקבעולם 

?תחולל מהפך
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מניות עתיד

תכנון ניהול והדרכה פיננסית
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...בואו נחשוב על העתיד 

...עוד לא מאוחר להיות חלק מהשינוי-משתנה העולם 

–מהפכות טכנולוגיות לנגד עיננו 

מעבר מכלכלת מוצרים לכלכלת שירותים טכנולוגיים ופיננסים  

השליטה הגלובלית עוברת לתאגידי  

,  אפל, גוגל–ענק השולטים במידע 

.'וכואמזון , פייסבוק

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBhtXwoODSAhXBVhQKHWNwA94QjRwIBQ&url=https://he-il.facebook.com/&psig=AFQjCNGwkc6SdEl1ITGmoJhsHNrAB0KMUw&ust=1489933481898967
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBhtXwoODSAhXBVhQKHWNwA94QjRwIBQ&url=https://he-il.facebook.com/&psig=AFQjCNGwkc6SdEl1ITGmoJhsHNrAB0KMUw&ust=1489933481898967
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...כיצד יראה העולם שלנו בעתיד הקרוב

מרוץ  

חימוש  

טכנולוגי
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טרנדים עיקריים–טכנולוגיה 

AI

Robotics
CloudFintech

IoT

Autonomo

us Car

Big Data

AR / VR
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?איך מרוויחים מזה–טכנולוגיה 

Internet

Fintech

E-

commerce
Semi 

conductors

Cloud

GOOG

FB

Tencent

• INTC

• NVDA

• STM

• AMD

• AMZN?

• EXPE / CTRP

• BABA

• EBAY

• MSFT

• CLDR

• ORCL

• V / MA

• PYPL

• GPN / WP / FDC

Cyber 

Security

• CHKP

• CYBR

• SPLK
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מעבר מכלכלת מוצרים לכלכלת שירותים טכנולוגיים  

תיווך באמצעות טכנולוגיה היא הכלכלה החדשה-ופיננסים

שולטת בשוק המוניות ללא אחזקה במונית אחת

מעבר ממכירת מוצרים לשירות  

מהווה אלטרנטיבה למלונות ושולטת בשוק ללא דירה 

אחת בבעלותה

מציעה שירותים ומוצרים כמעט בכל ענף, קניון וירטואלי  
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חדשנות טכנולוגיה מידע וסיפוק השירות ללקוח

ב הטכנולוגיה"איסוף מידע          זיהוי צורך          סיפוק השירות ע

פיננסים
תקשורת

תחבורה

דיור

צריכה

מוזיקה

, סרטים

סדרות

חינוך

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBhtXwoODSAhXBVhQKHWNwA94QjRwIBQ&url=https://he-il.facebook.com/&psig=AFQjCNGwkc6SdEl1ITGmoJhsHNrAB0KMUw&ust=1489933481898967
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBhtXwoODSAhXBVhQKHWNwA94QjRwIBQ&url=https://he-il.facebook.com/&psig=AFQjCNGwkc6SdEl1ITGmoJhsHNrAB0KMUw&ust=1489933481898967
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ויש גם מרווחים בגדול ... ולפעמים החלומות מתגשמים
...מהשקעה במניות העתיד

ענקית השבבים  : העסקה הגדולה בתולדות המשק הישראלי יוצאת לדרך
שמפתחת טכנולוגיה  , הישראליתמובילאייאינטל רוכשת את מניות 

מניית  ■ על מחיר השוק 35%העסקה בפרמיה של ■ לרכב האוטונומי 
30%כמזנקת מובילאיי
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ויש גם מרוויחים בגדול ... ולפעמים החלומות מתגשמים
...מהשקעה במניות העתיד

?איזו נישה מתאימה לכם

ישנם מדדים למשקיעים שמעוניינים בגישה לנישות  , מעבר למדדי המניות המוכרים

רובוטיקה וענן, השקעה דוגמת אנרגיה מתחדשת
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מכפיל הון

-נכסים) יחס שבין שווי השוק של החברה להון העצמי שלה -הגדרה1.
כפי שמופיע במאזן(  התחייבויות

(מחיר מנייה/ מספר מניות מונפקות) שווי חברה  -חישוב2.
(התחייבויות-נכסים) הון עצמי במאזן

מיליון אזי  900מיליון וההון העצמי במאזן הוא 800אם שווי חברה -דוגמא. 3
0.88מכפיל ההון שלה הוא 

מכפיל הון
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משמעות מכפילי ההון

שווי שוק               הון עצמי במאזן–1מכפיל ההון גבוה מ. 1
הון עצמי במאזן=    שווי שוק   -1-מכפיל ההון שווה ל. 2
שווי שוק                הון עצמי במאזן-1מכפיל ההון נמוך מ. 3
) ניתוח מחיר מניות לפי מכפיל הון נעשה בעיקר בחברות מסקטור הפיננסים . 4

ן"והנדל( בנקים, ביטוח

דבר הנובע משתי סיבות 1-בתקופות משבר יותר ויותר חברות נסחרות במכפיל הון נמוך מ
: מרכזיות

צפי לביצועים נחותים בעתיד
הפחתות צפויות בשווי הנכסים במאזן.
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מניות בנקים –תשואה על ההון 

ניתן להרחיב ולומר כי פרמטר זה הולך כמעט תמיד ביחס ישיר למכפיל ההון  -

ככל שבנק מצליח לייצר תשואה גבוהה יותר על ההון העצמי שלו כך סביר  –

י  "התשואה על ההון העצמי מחושבת ע.  שיסחר במכפיל הון גבוה יותר בהלימה

חלוקת הרווח השנתי להון העצמי ובמילים אחרות כמה הבנק מרוויח כל שנה 

2017לדוגמא בנק לאומי סיים את שנת . על ההון העצמי שלו במונחי תשואה 

ומכאן ₪ מיליארד 33.167וההון העצמי שלו , ₪ מיליארד 3.172ברווח נקי של 

9.5%תשואה על ההון שהבנק הצליח להשיג הינה 

(מיליארד 33.167הון עצמי  / מיליארד3.172רווח נקי  ) 

0.99ואכן הבנק נסחר במכפיל הון 
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תרגיל  -ניתוח מניות הבנקים בהיבט מכפילי הון

מזרחיבינלאומידיסקונטלאומיפועלים

333132625010658650515029שווי שוק

349093225514754745613015הון עצמי

1330012500750037005000הכנסות

הפרשות לחובות

מסופקים
0.3%0.3%0.35%0.2%0.2%

60%65%75%73%58%תפעוליתיעילות

2721295410295791299רווח נקי

9.2%8.5%6.2%7.5%10%על ההוןתשואה

0.95%0.81%0.72%0.87%1.15%מכפיל הון

12.258.8810.3611.2311.57רווחמכפיל

2017שנת -3נתונים נכונים לרבעון 

??מניות אתם קונים 2אילו 
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מגמות מרכזיות–2017סיכום דוחות מרכזיים בנקים 

 פועלים–

ב"ח בגין חקירות רשויות בארה"מש557הפרשות חד פעמיות של כ.

 (.₪מיליארד 2.6) קיפאון ברווח

 מזרחי–

 ן"ח ממימוש נדל"מש30רווח הון של.

 מיליארד 1.3ברווח ל6.5%עלייה של₪.

 לאומי–

ן"רווח הון כתוצאה ממימוש נדל.

 ח"מש700תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף.

 מיליארד 3.1ברווח ל13.7%עלייה של₪.

 דיסקונט ובינלאומי–

 תוכנית פרישת עובדים/ סגירת סניפים –המשך צעדי התייעלות

עלייה ברווח שנתי
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2018נתוני יולי 

מזרחידיסקונטלאומיפועלים

34.934.613.416.7שווי שוק

3633.515.813.8הון עצמי

619740327358רווח נקי רבעון

0.971.030.841.2מכפיל הון

13.8610.5810.5212.22רווחמכפיל

תשואה על 

ההון  
6.999.778.029.86

תשואת מנייה  

שנהחצי–
3.9%11%14%13%
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??האם מכפיל הון נמוך מהווה הזדמנות 

בדרך למכור תיקי אשראי במאות מיליוני שקלים להראל וכללדקסיה

למכור  -שהוא המלווה העיקרי לרשויות המקומיות -המהלך הוא חלק מתוכנית אסטרטגית של הבנק 

שקל  מיליון 500ולחלק דיווידנדים בסך , מיליארד שקל1.65כרבע מתיק האשראי שלו שהיקפו הכולל 

ישראל במחיר הגבוה מההון  דקסיהוהשיפור בתוצאות יסייעו למכור את ' הדיבחלוקת : "אלון גלזר. 

העצמי

והמניה קופצת-מזרחי טפחות מתעניין , השליטה בבנק אגוד על המדף

בנק מזרחי הודיע אתמול כי הוא מנהל מגעים לרכוש את אגוד לפי שווי של  

והמכשולים  , מימוש העסקה עוד רחוק■ מההון העצמי שלו 60%עד 

ביומיים15%-אך מניית אגוד החבוטה קיבלה חיים וקפצה ב-רבים 

כך מצמצם דיסקונט פערים  : מניית הבנקים הכי טובה השנה

מהגדולים

האנליסט מאיר  ■ שנים 10מניית דיסקונט קרובה לשיא של 

45%-עליית מניה". מנהליו עושים יותר מהנהלות קודמות: "סלייטר

לאחר תקופה ארוכה של דשדוש שבמהלכה דיסקונט נסחר  , כך

נמוך מאוד של  ( היחס בין שווי השוק להון העצמי)סביב מכפיל הון 

,  שיפור משמעותי—0.734כיום הבנק נסחר ברמה של , 0.5–כ

.  אף כי עדיין המכפיל הנמוך מבין חמשת הבנקים
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שורט במנייה

המוביליםלמדדיםהשייכותמהמניות 90%באפשרי

מסויימתבמניהשורטיםאיןבהםמצביםייתכנו

לברוקרמניותלהחזירחייבהסוחר .מהברוקרבהלוואהמניותמקבלהסוחר

מהברוקרקבלתןעםמיידהמניותאתמוכרהסוחר

הפוךבסדררק ,"בזולקונה-ביוקרמוכר"לברוקראותןומחזירמניותקונההסוחריורדהמניהומחירבמידה
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שורט במנייה

:לדוגמא

.4000$למניה ומכניסים לכיס $ 20מניות במחיר 200מוכרים 

.  19$המניה ירדה ל 

.ומחזירים אותן לברוקר$ 3800מניות במחיר 200קונים 

.יהיו רווח הסוחר כתוצאה מהירידה במניה$ 200

:דוגמא הפוכה

.21$מחיר המניה עלה ל 

המניות ומפסיד במקרה זה כתוצאה200את $ 4200הסוחר קונה ב 

.200$מהעליה במחיר המניה  
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המתמידים מנצחים

האפקט הפסיכולוגי חזק מהפקטור הכלכלי

אותם  . היה יותר פסיכולוגי ופחות כלכלי-לחיוב ולשלילה -נראה כי הגורם המרכזי שקבע את הטון , בשורה התחתונה

בדיוק כמו שוק  , אבל פחד ואופוריה; השווקיםהיו יכולים לגרור תגובה חיובית של , נתונים ואותן התבטאויות באווירה אחרת

.יכולים לעלות בשיעורים גבוהים ומהר, מניות

מחירי המניות נראים כעת  . נראים נוחים2019של למרות שתנאי הפתיחה , ייתכן כמובן שהתיקון עדיין לא הסתיים

אטרקטיביים יותר ומכפילי הרווח ניצבים ברמות הנמוכות ביותר מזה שנים  
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המתמידים מנצחים

שילוב אפיקים-הפתרון המתאים 

.מסקנות מרכזיות עולות מהתנהגות השווקים בחודש וחצי האחרונים3

הרבה פעמים . המסקנה הראשונה היא כי לא ניתן לתזמן את השוק

כך שמי שמתמיד הוא גם זה  , השוק מתנהג בניגוד לאינטואיציה ומפתיע את המשקיעים

אבל באווירת הפאניקה זה  , השוק בדרך כלל מתנהג בצורה חכמה. שמנצח בסופו של דבר

בדיוק כמו שראינו  -לא קורה ואז הרבה מניות יורדות בהרבה מאוד אחוזים ללא סיבה טובה 

לא יכול להרשות  , לכן מי שמשקיע לאורך זמן. בשלושת השבועות הראשונים של דצמבר

.במיוחד בתקופות כאלה, לעצמו לבדוק את התיק מדי יום

המסקנה השנייה המתבקשת מהתנועה החדה בשווקים היא  

בדיוק כמו שלא היו סיבות ספציפיות  .שהתנודתיות לא צפויה להיעלם בקרוב

בדיעבד יהיו כמובן  . ייתכן ובהמשך נראה ירידות ללא הסבר משכנע, לשינוי המגמה החיובי

.שיכולים להיות נכונים לשני הכיוונים, הרבה הסברים

המסקנה השלישית קשורה לדרך שבה כדאי למשקיעים להתמודד  

התרופה לאי הוודאות בשווקים היא שילוב אפיקים  . עם המצב

רוב המשקיעים מעדיפים כמובן להחזיק בתיק רק נכסים שעולים  . בתיק ההשקעות

אבל אלה בדיוק  -גם אם זה לתקופה מוגבלת , טובולהיפטר מנכסים שמתפקדים פחות 

בעוד שהמניות צנחו מי  , בדצמבר למשל. הנכסים שיכולים להגן על המשקיע בתקופות קשות

,  מאז ינואר. הגנה ועלואלה דווקא סיפקו -ח מדינה "ואגשהיו לו בתיק נכסים כמו דולר 

.ח מדינה מתפקדים פחות טוב"הדולר ואג, מתקנות בגדולכשהמניות 
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תרגיל לבניית תיק מנייתי

תכנון ניהול והדרכה פיננסית
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שיקולים בהקמת תיק מנייתי

הקמת תיק ממניות בענפים שונים-פיזור ענפי.
 מניות דפנסיביות , מניות צמיחה –תמחור
מכפילי רווח
מכפילי הון
תשואת דיבידנד
מגמת מנייה
  סביבה כלכלית


