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ן "אפשרות החשיפה לנדל

באמצעות אפיקים פיננסים
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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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ן"יתרונות השקעה במניות על פני נדל

 ן נדרש הון עצמי "בנדל–השקעה בסכום נמוך  .
 מיידיתנזילות.
 שירות ממוסדות פיננסים, מסחר מהבית –נוחות.
 מימוש רווח/ היכולת לקבוע מראש את גבול ההפסד-

.פקודות הגנה
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חסרונות עיקריים בהשקעה במניות  

תנודתיות גבוהה.
 אנשים יודעים מתי להיכנס אך  –יציאה בזמן מההשקעה

.לא תמיד יודעים מתי לצאת
 הטיות פסיכולוגיות, פחד מהפסד , לחץ –כשלי השקעה.
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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

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

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

.  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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(ריאלי) ן "מה מחפש משקיע בנדל

תשואה אטרקטיבית ביחס לאלטרנטיבה.

 השבחת נכס/ פוטנציאל לרווחי הון.

ביטחון

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiC4LeUvJbQAhUFnBoKHV30C_gQjRwIBw&url=http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000826174&bvm=bv.137904068,d.d2s&psig=AFQjCNE4sZ0aKSFxQHfe6z4cuYuZLBL63w&ust=1478602046858282
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiC4LeUvJbQAhUFnBoKHV30C_gQjRwIBw&url=http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000826174&bvm=bv.137904068,d.d2s&psig=AFQjCNE4sZ0aKSFxQHfe6z4cuYuZLBL63w&ust=1478602046858282
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ן"תור הזהב של הנדל

:המחירים

2000-2007:

10%-

המחירים

:2008-מ
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YoYשינוי שנתי  ממוצע

6.6%

לשכה מרכזית לסטטיסטיקה: מקור
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ן מניב כדאית היום ביחס "האם השקעה ריאלית בנדל

?ן"לחשיפה פיננסית לנדל

מחיר ממוצע אזור  

ח"באש

שכירות  

ח"בשממוצעת

תשואה גלומה 

ברוטו

1,48937132.99%ממוצע ארצי

1,92241102.56%ירושלים

2,73254812.4%א"ת

1,15225652.67%חיפה

1,11326922.9%דרום

97625073.08%צפון

?  האם אנו רואים המשך מגמה בעליית מחירי הדירות

לשכה מרכזית לסטטיסטיקה: מקור
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ן"באפיקי ההשקעה העיקריים בנדל-תשואות על הנכסים 

ן מניב הינו מרכיב חשוב בתיק השקעות מפוזר"נדל

:ן מניב"דרכי השקעה עיקריות בנדל
.השקעה ישירה בדירה1.

(נכס מסחרי) השקעה ישירה במשרדים ובמרכזי מסחר2.

ן מניב"וחברות נדלריטהשקעה פיננסית בשוק ההון  באמצעות קרנות 3.

ן מניב מובילות מצליחות להשיג תשואות  "וחברות נדלריטקרנות 

גבוהות על הנכסים ביחס לאלטרנטיבות
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דוגמא לפורטפוליו של משקיע אמיד  –הקצאת נכסים ופיזור השקעות 

,  מוצרים פנסיונים
20-30%

ן כולל  "נכסי נדל
, דירה ראשונה

40-60%

תיק השקעות נזיל כולל 

20-30%-פיקדונות
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ן"אלטרנטיבות פיננסיות לחשיפה לנדל

מובילות בארץן מניב "חברות נדל

 ל"וחובארץ ריטקרנות

ל"וחון בארץ "אגרות חוב של חברות נדל

קופות גמל ומוצרים פנסיוניים
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ן"שיטות לתמחור מניות נדל
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NOI-Net Operating Income

N.O.I- ן מניב"בחברות המשקיעות בנדלנעשה שימושתפעולי בופרמטרהוא  .

בעיקר דמי  , זה כולל את הכנסות החברה מנכסיה המניבים מכל סוגפרמטר 
בניכוי העלויות הנדרשות לתפעול האתרים  , ודמי ניהולשכירות 

(וכדומהתחזוקה , הוצאות של אחזקת אב בית בבניינים שכורים)

N.O.I- וריביותרווח לאחר ניכוי הוצאות התפעול ולפני ניכוי מסים : תפעוליות נטוהכנסות

בעצם אומר לנו כמה מזומנים נטו מייצר הנכס מבלי שום קשר לדרך המימון   NOIהנתון 
(מכירות והשיווק , הניהולהוצאות ללא ) התחתונה שלו או לרווחיות שהוא מניב בשורה 
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תשואה ברוטו על הנכסים-NOIתשואת 

–NOIתשואת 
בעיקר דמי  , הכנסות החברה מנכסיה המניבים מכל סוג

בניכוי העלויות הנדרשות לתפעול האתרים  , ודמי ניהולשכירות 
שווי הנכסים בספרים  

-דוגמא
 ובנוסף  , מיליון שקל200-מהשכרת נכסים במשך שנה מסתכמות בכההכנסות

מיליון 210= שקל מיליון 10-דמי הניהול שהחברה גובה מסתכמים בכ
הכנסות

30= שקלמיליון 30-בעוד ההוצאות השוטפות בגין הפעלת הנכס מגיעות ל
מיליון הוצאות

אזי ה-NOI שקלמיליון 180-מסתכם ב.
 אזי תשואת ה, מיליון שקל2,000ערך הנכס בספרים הוא ואם-NOI 

.9%-מסתכמת ב
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FFO – Funds From Operation

תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת ללא השפעה של הכנסות  
ושערוכי נכסיםוהוצאות חד פעמיות 

FFO  אינדיקציה לרווחיות החברה וליכולת פירעון ההתחייבויות שלה וניתן נותן
להשתמש בו גם כדי להעריך את שווי החברה בדיוק כמו מכפיל רווח בחברות 

רגילות  
(שיווק,הנהלה,מימוןכולל הוצאות )
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UBS המניה עשויה לזנק כ"; לעזריאלי" קנייה"בהמלצת-
13%"

קובעים כלכלני בנק  , לקראת פרסום דוחות הקבוצה
טראק  'עזריאלי היא יזם ספקולטיבי אבל בעלת : "ההשקעות

"חזק שהוכיחה יצירת ערך משמעותי' רקורד

לקראת פרסום דוחותיה הכספיים השנתיים של עזריאלי הצפוי 
היא כי החברה תציג עלייה של   UBS-ההערכה ב, בימים הקרובים

, בשלוש השנים הקרובות (NOI)ברווח התפעולי הנקי שלה 30%
שתיתמך בצמיחת הכנסותיה מדמי שכירות מהפרויקטים שהיא  

בתזרים( 30%)ובבנק ההשקעות צופים עלייה דומה , מקדמת
שלה בשלוש שנים (FFO)המזומנים השוטף 
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מיליון327-ל8%-ירד בכ2016-הרווח הנקי ב: ביג
מיליון 515-לכ13%-הרווח התפעולי הנקי גדל ב

28%-התפעולי הנקי צמח בוהתזרים, שקל
-הורדת מס החברות צמצמה את הוצאות המס ב■

מיליון שקל112
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סיכום-(  שמאות)ן "תמחור מניות נדל

תשואת דיבידנד.
מכפיל רווח.
מכפיל הון.
NOI-Net Operating Income
FFO – Funds From Operation

הצפי , קיימים שיקולים נוספים כמו מגמות כלכליות 
ועודאיכות הנהלה ועוד , בעלי שליטה בחברות , לסקטור 

אך אלו פרמטרים חשובים מאוד לבחינת כדאיות  
.הרכישה
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ן  "הכרת מניות הנדל

הבולטות לפי סקטורים
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קניונים–ן בולטות בישראל "מניות נדל

עזריאלי

מרבית פעילותה העסקית בתחום , ן מניב"חברה העוסקת בנדל: תמצית
.מרכזי המסחר והקניונים ובתחום שטחי השכרה למשרדים

מליסרון

עיקר הפעילות  , ן להשקעה "חברה העוסקת בתחום הנדל: תמציט
.בתחום הקניונים ומרכזים מסחריים
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מרכזי מסחר–ן בולטות בישראל "מניות נדל

ביג 

הפעלה והשכרה של מרכזי קניות ,חברה העוסקת באחזקה : תמצית
ומסחר

גזית גלוב

פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים  , החברה עוסקת ברכישה : תמצית
אירופה וישראל, קנדה , ב"בארה
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משרדים–ן בולטות בישראל "מניות נדל

אמות

ניהול ואחזקה של נכסים בארץ  , חברה העוסקת בהשכרה : תמצית
בעיקר משרדים, ל"ובחו

גב ים   

השכרה וניהול של פארקים , ייזום ,חברה העוסקת בפיתוח : תמצית
בנייני משרדים ושטחי מסחר, תעשייתיים 
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תשואת דיבידנד–ן בולטות בישראל "מניות נדל

תשואת דיבידנדחברה

4.84%אלוני חץ 

0.28%ן"אלרוב נדל

5.08%אמות

2.40%ביג

1.50%אן ויבראק

5.92%גב ים

4.33%גזית גלוב

2.96%מליסרון

2.54%נורסטאר

2.24%קבוצהעזריאלי

14.72%ריט

4.11%שיכון ובינוי
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ן מניב מובילות בארץ "ניתוח עסקי חברות נדל

ארפורטמליסרוןעזריאלי

סיטי

סלע1ריטגב יםאמות

מסחר  פעילות

משרדים

מסחר  מסחר

משרדים

מסחר  

משרדים

משרדים  

תעשייה

מסחר  

משרדים

מסחר  

משרדים

מוסדייםמוסדייםIDBחץצוף-מימוןעופרעזריאליבעלים

נכסים באלפי  

ר"מ
8007201350750850380240

NOI13601160650630400240150הכנסות 

תפוסה
98%97%93%97%98%98%94%

NOI7.5%7.4%8.4%7.3%8%7.5%7.5%תשואה 

--15%8%15%5%10%אחוז ייזום

2.2%2.8%06.9%5.6%4.6%5.9%'דיבתשואת 

תשואת מנייה 

שנה אחרונה–
32.656.3527.5242.1534.3116.1714.34

137%254%180%150%189%131%82%שנים5תשואה

-ממוצע שנתי

שנים5
18.84%28.77%22.87%20%23.65%18.23%12.72%
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2018מגמות ב 

  בייחוד במניות מוטות תשואות דיבידנד, ן "פגיעה במניות נדל-צפי לעליית ריבית.

 ן מסחרי "פגיעה בקניונים ונדל-התגברות רכישות אונליין

 (פייסבוק, גוגל , אמזון ) בעיקר מחברות היי טק –המשך ביקוש חזק לענף המשרדים

 נקודת חוזקה מול הקניונים –מיזוגים בענף האופנה  .

:  הודיס–מיזוג קסטרו 

וזה יהיה עוד יותר  , זה כסף מאוד גדול לקסטרו. מההכנסות15%מהוות סדר גודל של הוצאות דמי השכירות 

המיזוג עם . קרוב יותר לרף העליון–מיליון 300-ל200של בין ( גסה)מדובר בהערכה . גדול עם השלמת המיזוג

וגם ידיעה שאי  , מ להפחתת דמי השכירות"גם עמדה טובה יותר במו-נותן לקבוצה המאוחדת חוזק כפול הודיס

–מילא חנות אחת גדולה ככל שתהיה . לא יוכל לוותר על כמה חנויות במתחם שלוהקניון . אפשר לוותר עלייך

כאן כבר יש בעיה  , אבל כאשר האיום הוא שיעזבו שלוש חנויות, אם קסטרו לא מוכנה למחיר היא יכולה לעזוב

.עמוקה



26

קרנות ריט
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עקרונות הפעלה של קרנות ריט

 ן מניב"מהנכסים בנדל95%לפחות  הקרן מחויבת להשקיע

 מההכנסה החייבת כדיבידנד למשקיע90%לפחות הקרן מחויבת לחלוקה של

 מהריט( או יותר) 50%-לא יחזיקו ב( או פחות ) חמישה בעלי מניות.

 נהנית מפטור ממס חברות  הקרן

–בישראל 

 חוב מהמאזן60%עד –הקרן מחויבת במגבלת מינוף מקסימלי.

 מנכסיה בישראל  75%לפחות הקרן מחויבת להחזיק
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?  ן"מה ההבדל בין השקעה בריטים להשקעה ישירה בנכסי הנדל
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ריטים בישראל
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ן מניב"השקעה בנדל-ב"מודל הריט בארה
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-ב "אי בי אי סל ריט ארה–אחזקות 

דוגמא לאחזקה מפוזרת בחתך סקטורים  

הסקטורשםמשקל

20.38%Office REITs

16.10%Retail REITs

14.94%Health Care REITs

14.62%Diversified REITs

14.18%Hotel & Resort REITs

9.82%Residential REITs

4.99%Industrial REITs

4.97%Specialized REITs
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ן בארץ מול השכרה למגורים"ח נדל"תשואות אג

3.4%

3.0%

2.5%

2.0%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

ן  "ממוצע תשואת השכרה נדלן זרות בישראל"ח חברות נדל"אג
למגורים

כולל  )ן בארץ "ח חברות נדל"אג
(אינפלציה

(כולל אינפלציה)60תל בונד 

תשואה שנתית

0.7%:  הנחת אינפלציה

5:  מ"מח
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בישראל  ן זרות שנסחרות "אגרות חוב של חברות נדל

דה לסר"עם הנפקת 2008גיוס החוב המקומי החל כבר ב"
 (סדרות כיום32) ח בישראל "שהנפיקו אג( אורבנקורפלא כולל ) חברות 20כיום יש
ריכוז הפרויקטים הוא במדינת ניו יורק
לכל חברה התמחות בתחום שונה–ן "הבדל גדול בין סוגי הנדל
  ממשל תאגידי שונה

רקע כללי

כ שווי פארי "סה

-מצטבר של כ

₪מיליארד 13.5

15%-משקל של כ

,השקליבבונד 

בבונד  5.7%-ושל כ

מאגר
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(05/03/2017-נכון ל)האמריקאיות עושות עלייה 
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?  למה להנפיק בישראל 

  דיון ומקום דיון בישראל

(אין חוב סולו, נוןריקורסחוב , חברות נכס)ל לעומת ישראל "שיטת המימון בחו

גודל סדרה

דירוג

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiC4LeUvJbQAhUFnBoKHV30C_gQjRwIBw&url=http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000826174&bvm=bv.137904068,d.d2s&psig=AFQjCNE4sZ0aKSFxQHfe6z4cuYuZLBL63w&ust=1478602046858282
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiC4LeUvJbQAhUFnBoKHV30C_gQjRwIBw&url=http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000826174&bvm=bv.137904068,d.d2s&psig=AFQjCNE4sZ0aKSFxQHfe6z4cuYuZLBL63w&ust=1478602046858282
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?האם מדובר בסקטור אחד

ן מניב מול יזמות"נדל

חברות גדולות וקטנות

מגורים תחת  , מגורים, בתי אבות, משרדים, מסחרי: תחומי פעילות שונים
HUD, מגורים ברי השגה, פיקוח

ב"מנהטן מול שאר ארה
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?ח"מה עושים עם כספי האג
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ן באמצעות קופות גמל ומוצרים פנסיוניים"חשיפה לנדל

פ "מבנה התיק ע
סוגי השקעה

ח"מיליארד ש35-פסגות גדיש

ממשלתי
28%

קונצרני  
והלוואות

30%

מניות
35%

נכסים  

אלטרנטיביים

6%

מזומן
3%

ן"נדל
2%

ח"מיליארד ש11.5–מניות 20%הראל עצמה עד 

ממשלתי
30%

קונצרני  
והלוואות

32%

מניות
18%

ל  "ח חו"אג
12%

ן"נדל
8%

ן מסך הנכסים "חשיפה לנדל-

10%-כ –נכסים סחירים 

5%-כ–נכסים לא סחירים 

הראל,אי בי אי,אקסלנס,פסגות,מגדל-נבדקו האחזקות ב
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גופים מוסדיים  –ל ופיזור השקעות "תהליך היציאה לחו



40

כמנוף לתשואה עודפת  " בנכסים לא סחירים"השקעות 

:הנכסים הלא סחירים כוללים בעיקר
ן מניב"נדל
ל"בארץ ובחו
אשראי השקעה
בתשתיות
השקעה בקרנות השקעה
 קרנות גידור  –פרייבט אקוויטי

יתרונות וחסרונות–נכסים לא סחירים 
יתרונות                                            חסרונות

אפיקים                                           נזילות          –פיזור 
מנפיקים                             צורך במשאבים משמעותיים/נכסים-פיזור 

תשואה עודפת
תנודתיות נמוכה

מ ספציפיים"מו/בחירה
אלטרנטיבה לשוק הסחיר
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פסגות גדיש-ן"השקעות נדל

הרכב הפורטפוליו

כ"סהב"ארהישראל

336בנייני משרדים

(דירות4,500)15(דירות4,500)15מקבצי מגורים

31825כ נכסים"סה

₪מיליארד ₪1.05מיליארד ₪0.65מיליארד 0.4הון עצמי

₪מיליארד ₪1.9מיליארד ₪1.5מיליארד 0.4שווי נכסים
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הראל עצמה-ן"השקעות נדל

הרכב הפורטפוליו
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הראל עצמה-ן"השקעות נדל

הרכב הפורטפוליו



44

שנים5מצטבר –( מסלול כללי) תשואות קופות גמל 
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שנים  5ממוצע שנתי -( מסלול כללי) תשואות קופות גמל 

2.0%

3.0%

2.9%

3.9%

3.6%

2.9%

5.1%

5.0%

6.7%

5.4%

5.9%

5.9%

6.2%

6.2%

6.2%

6.8%

7.4%

7.4%

0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%

מגדל

אקסלנס

כלל ביטוח

הראל

מיטב דש

פסגות

אלטשולר שחם

אנליסט

ילין לפידות

שנים5תשואה שנתית ממוצעת  2016
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ן ובחסכון הפנסיוני"מדיניות ממשלתית בנדל
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25א "ן מול ת"השקעה ריאלית נדל( total return)תשואות כוללות 
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??  ן"האם המשקיעים יוצאים מהנדל


