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התיירות בישראל 2014
בנקאות פרטית דיגיטלית

מאת מקסים פריאמפולסקי, אגף הכלכלה, החטיבה הפיננסית

המצב הכלכלי ברוסיה עלול לפגוע במגמת השיפור בלינות התיירים לאחר 
תום מבצע "צוק איתן"

מספר הלינות במלונות בישראל בשנת 2014 הסתכם בכ – 22 מיליון לינות, 
ירידה של כ- 1.5% בהשוואה לשנת 2013. מספר לינות התיירים קטן בתקופה 
1.8%. הירידה במספר   - ואילו מספר לינות הישראלים גדל ב   5.7%  – זו ב 
לינות התיירים בשנה החולפת מוסברת ע”י מבצע “צוק איתן” שחל במהלך 
שלפני  בחודשים  הלינות  מספר  את  בוחנים  אם  אוגוסט.   – יולי  החודשים 
המבצע )חודשים ינואר – יוני(, אנו למדים כי בתקופה זו חלה עלייה נאה של 
כ- 16% במספר לינות התיירים, ולכן ניתן להסיק שאילולא המבצע הצבאי, 
מספר הלינות הכולל של שנת 2014 היה גבוה יותר באופן משמעותי מאשר 
צבאיים  למבצעים  ובדומה  שלפנינו,  בתרשים  ללמוד  שניתן  כפי  ב-2013. 
הלינות.  במספר  התאוששות  מגמת  קיימת  המבצע,  סוף  מאז  קודמים, 
מעניין לראות כי בעוד שלינות הישראלים חזרו תוך זמן קצר לרמה שלפני 
המבצע, בלינות התיירים רואים מגמת שיפור הדרגתית ומתונה יותר. אנו 
מעריכים כי מספר לינות התיירים ישוב לרמה שלפני המבצע תוך שנה עד 
שנה וחצי מתום המבצע, זאת בכפוף לכך שלא תהיה הרעה נוספת במצב 

הגיאופוליטי. 
המצב  הוא  התיירים  בלינות  ההתאוששות  על  להעיב  שעלול  נוסף  דבר 
הכלכלי ברוסיה. התיירות מרוסיה מהווה נתח חשוב מסך התיירות הנכנסת 
לישראל. בשנת 2014 שיעור התיירים מרוסיה עמד על כ - 14% מסך התיירים, 
שני רק לארה”ב. במהלך הרבע הרביעי של 2014 חל פיחות חד בערכו של 
והמצב  רוסיה  על  שמוטלות  הסנקציות  בעקבות  זאת  הדולר,  מול  הרובל 
לראות  היה  ניתן  הפיחות  של  ההשפעה  תחילת  את  באזור.  הגיאופוליטי 
 50%  – 2014, שירדה בכ  בנתוני התיירות הנכנסת מרוסיה בחודש דצמבר 
30% בהשוואה לחודש דצמבר   - כ  ובשיעור של  בהשוואה לחודש הקודם 
ייסוף  2013. במידה והמצב הכלכלי ברוסיה לא ישתפר, בדגש על תהליך 
של הרובל וההאטה הניכרת בפעילות הכלכלית, צפויה פגיעה מתמשכת 
בענף  ההתאוששות  את   ויאריך  שיקשה  דבר  מרוסיה,  הנכנסת  בתיירות 

התיירות לאחר מבצע “צוק איתן”.
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לינות תיירים ולינות ישראלים בשנת 2014
אלפים, נתונים מנוכי עונתיות
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מאת ענף מחקר שוק ההון, מערך ייעוץ בהשקעות 

מבט על ההתפתחויות בשנת 2014

הכלכלה העולמית
בקצב  לצמוח  העולמית  הכלכלה  המשיכה   2014 בשנת 
גבוה, כאשר שוק  מתון. כלכלת ארה"ב הציגה קצב צמיחה 
משקי  העובדים.  במספר  מתמשך  מגידול  נהנה  התעסוקה 
הבית הגדילו את הצריכה ואת הביקוש לאשראי פרטי, ואילו 
הצמיחה  בעקבות  ברווחים.  גידול  להציג  המשיכו  הפירמות 
המהירה יחסית, הופסקה במהלך שנת 2014 תוכנית ההרחבה 
אג"ח  בארה"ב  המרכזי  הבנק  רכש  שבמסגרתה  הכמותית 
ממשלתי ואג"ח מגובה משכנתאות. כמו כן, לאורך שנת 2014 
התגברו ההערכות כי הריבית בארה"ב תועלה במהלך שנת 

 .2015
בשאר הכלכלות המפותחות בעולם, נרשמה צמיחה מתונה. 
באירופה, השילוב של אבטלה גבוהה, קיפאון בגידול במצרפי 
להתמתנות  הסיבות  בין  היו  אפסית  ואינפלציה  האשראי, 
הכלכליות  ההתפתחויות  השפיעו  עוד  הכלכלית.  בפעילות 
ברוסיה וההתפתחויות הפוליטיות ביוון. על רקע האמור לעיל, 
אפסית,  לרמה  הריבית  את  באירופה  המרכזי  הבנק  הוריד 
ובתחילת 2015 אף הכריז על תוכנית הרחבה כמותית בהיקף 
רכישות צפוי של כ- 1.1 טריליון אירו עד לספטמבר 2016. ביפן, 
על אף ההשפעה החיובית שהייתה לתוכנית "שלושת החיצים" 
תלויה  להיות  המשיכה  הכלכלה  הריאלית,  הפעילות  על 
בחיזוקים תכופים מצד המדיניות המוניטארית והפיסקאלית. 

רוסיה(,  סין,  הודו,  )ברזיל,  הגדולים  המתעוררים  בשווקים 
בנוסף,  בהודו(.  )מלבד  חלשה  הייתה  הכלכלית  הפעילות 
העלייה ברגישות השווקים לסיכון, הביאה לרתיעה נקודתית 
מהשווקים המתעוררים בכלל. קובעי המדיניות בסין המשיכו 
ירידת  ניסיון למתן את  לנקוט בצעדים לעידוד הצמיחה תוך 
המחירים בשוק הנדל"ן. ברזיל ורוסיה סבלו מהירידה במחירי 
הסחורות במחצית השניה של השנה, ובמיוחד מהירידה במחירי 
השוטף  בחשבון  גבוה  גרעון  להן  שיש  מדינות  מספר  הנפט. 
של מאזן התשלומים המשיכו לסבול מירידה בביקוש למטבע 
ההרחבה  לצמצום  במקביל  חם",  "הון  של  ויציאה  המקומי, 
הכמותית בארה"ב. חלק ממדינות אלו פעלו להגדלת הביקוש 

למטבע המקומי על ידי העלאות ריבית.

המשק הישראלי
על  הצביעו   2014 בשנת  במשק  הריאלית  הפעילות  נתוני 
הושפע  הישראלי  המשק  המשק.  צמיחת  בקצב  התמתנות 
לרעה מהצמיחה הנמוכה בעולם ובעיקר באירופה, מה שגרם 
במחצית הראשונה של השנה לירידה בביקושים למוצרי הייצוא. 
השפעה שלילית נוספת חלה מבצע "צוק איתן" ברבעון השלישי 
מהתוצר  כ-0.3%  ישראל  בנק  להערכת  גרע  אשר  השנה  של 
ובצריכה  תיירות  שירותי  ביצוא  פגיעה  עקב  בעיקר  השנתי, 
בייצוא  סוף השנה חלה התאוששות  מנגד, לקראת  הפרטית. 
הישראלי, בדגש על הייצוא לארה"ב, וזאת כתוצאה מהשיפור 
בכלכלת ארה"ב במקביל להתחזקות הדולר מול השקל. היבוא 
ומירידה  הדולר,  מול  בשקל  החד  מהפיחות  הוא  אף  הושפע 

חדה במחירי הנפט במחצית השנייה של השנה. 

בייבוא   3.5% של  עלייה  חלה  אלו,  מהתפתחויות  כתוצאה 
ירידה של  ואנרגיה(,  יהלומים  מטוסים,  אניות,  )ללא  סחורות 
בייבוא   13.7% וירידה חדה של  בגרעון בסחר הסחורות   4.3%
מוצרי אנרגיה. הייצוא התעשייתי )ללא יהלומים( הסתכם בכ- 
168.5 מיליארד ₪, גבוה בכ- 0.9% לעומת 2013. ייצוא הסחורות 
 0.5% ב-  גבוה   ,₪ מיליארד   206.3 ב-  הסתכם   2014 בשנת 
והחציבה  הכרייה  התעשייתי,  הייצוא   .2013 בשנת  מהייצוא 
)ללא יהלומים( הסתכם בכ- 168.5 מיליארד ₪ גבוה בכ- 0.9% 

בהשוואה ל- 2013.
מחודש  ב"י  של  המחקר  חטיבת  של  המעודכנת  בתחזית 
דצמבר הועלתה תחזית הצמיחה לשנת 2014 ל-2.5% לעומת 
2.3% בתחזית הקודמת. גם תחזית הצמיחה ל- 2015 הועלתה 
מ- 3.0% ל- 3.2% - עקב הצפי לגידול בהשקעה בנכסים קבועים 
וגידול ביצוא הצפויה על רקע שיפור בסחר העולמי והפיחות 

בשער השקל.
השנה,  בסיכום  ב-0.2%  במצטבר  ירד  לצרכן  המחירים  מדד 
זו  ירידה   .2013 שנת  בסיכום   1.8% של  אינפלציה  לעומת 
משקפת את ירידת הביקושים בשוק המקומי, במקביל לעלייה 
איטית בשכר העבודה וגידול מתון במספר השכירים בסקטור 
במחירי  לירידה  הביאה  בעולם  הנפט  מחירי  ירידת  העסקי. 
כ-  המהווה  המזון,  סעיף   .2014 של  השנייה  במחצית  הדלק 
13% מהמדד הכולל, ירד מתחילת 2014 ב- 2.5%, בניגוד לשנים 
קודמות בהן לסעיף המזון הייתה השפעה חיובית על המדד. 

הביאו  האפסית,  האינפלציה  וסביבת  הנמוך,  הצמיחה  קצב 
לכך שבמהלך השנה הפחיתה הועדה המוניטארית של ב"י את 
הריבית ב- 75 נ.ב. בשלוש פעימות של 0.25% כ"א – בחודשים 
פברואר, יולי ואוגוסט. בסוף 2014 עמדה הריבית במשק ברמה 

של 0.25%, שיעור הריבית הנמוך ביותר אי פעם. 

שוק אגרות החוב
מגמה  נרשמה   )2015 בינואר  )וגם   2014 שנת  מרבית  לאורך 
חיובית באפיק הממשלתי, שבלטה בחלק הארוך של העקום 
השקלי. זאת, על רקע שלוש הורדות ריבית מצד בנק ישראל, 
שלאחריהן היא עומדת כאמור ברמה של 0.25% בלבד, ומגמת 
בארה"ב  הממשלתיות  החוב  באגרות  החיובית  המסחר 
החל  צמיחה  בקצב  האצה  נרשמה  בארה"ב,  ובגרמניה. 
מהרבעון השני )לאחר רבעון חלש( ובמקביל נמשך השיפור 
על  המרכזי  הבנק  הכריז  האמור  רקע  על  העבודה.  בשוק 
והתגברו  אוקטובר  בחודש  הכמותית  ההרחבה  תכנית  סיום 
ההערכות כי הריבית תעלה במהלך שנת 2015. חרף המשך 
אגרות  בתשואות  ירידה  נרשמה  הכלכלית  בתמונה  השיפור 
החוב הממשלתיות הארוכות של ממשלת ארה"ב, בין היתר 
באירופה.  הממשלתי  האג"ח  בתשואות  ירידה  בהשפעת 
באירופה  הכלכלית  מהחולשה  הושפעה  זו  תשואות  ירידת 
של  נוספת  להרחבה  שהביא  מה  מדיפלציה,  והחששות 
המדיניות המוניטארית מצד הבנק המרכזי האירופאי על ידי 
הורדת הריבית לרמה אפסית והשקת תכנית לרכישת נכסים 

כאמור. 
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לאומי פרטנרס

וזרוע  בנק לאומי  לאומי פרטנרס, חברת בת בבעלות מלאה של 
בישראל  הינה החברה המובילה  הבנקאות להשקעות של הבנק, 
המשלבת פלטפורמת Merchant Banking רחבה עם מתן שירותי 

בנקאות להשקעות מקיפים.

תחומי פעילות
מגוון  ומציעה  משלימים  פעילות  תחומי  במספר  עוסקת  החברה 

פתרונות פיננסיים הכוללים:
השקעות ריאליות של קבוצת לאומי – ניהול תיק השקעות ריאליות 
בסדר גודל של כ- 1.5 מיליארד דולר, עם השקעות בחלק מהחברות 

המובילות בישראל.
והפצה,  חיתום  שירותי  מספקת   - בע"מ  חתמים  פרטנרס  לאומי 

תוך מעורבות במעל ל- 50% מגיוסי שוק ההון המקומי.
- קבוצת בנקאות להשקעות מובילה המספקת   ורכישות  מיזוגים 

שירותי יעוץ בעסקאות Middle Market  מקומיות ובינלאומיות. 
בתחום  פרטנרס  לאומי  פעילות  מינוף   - הטכנולוגיה  תחום 
פתרונות  מגוון  מתן  תוך  הבנק,  מאסטרטגיית  כחלק  הטכנולוגיה 
ומקיף בתחום הבנקאות להשקעות לחברות טכנולוגיה/היי  שלם 

טק.
לאומי פרטנרס מחקרים בע"מ - מספקת בעיקר שירותי מחקר 

"buy side" ללאומי פרטנרס, ללאומי וללקוחות חיצוניים. 

למי מתאימה לאומי פרטנרס?
עסקית  יכולת  בעלות  חברות  עם  ביד  יד  עובדת  פרטנרס  לאומי 
מוכחת, המחפשות שינוי בהרכב הבעלות או מעוניינות במקורות 
מימון חיצוניים לצמיחה, וכן עם חברות ומשקיעים המחפשים לבצע 

רכישות פיננסיות ואסטרטגיות.

היתרונות של לאומי פרטנרס
המובילים  הגורמים  עם  וקרובה  איתנה  ענפה,  קשרים  ˆ  מערכת 
בישראל ובעולם, מאפשרת ללאומי פרטנרס לאתר בזמן הנכון 
בגיוסי  בהצלחתה  ותומכת  העסקיות,  ההזדמנויות  מיטב  את 
השקעות  וביצוע   M&A עסקאות  ליווי  וציבוריים,  פרטיים  הון 

ריאליות.
ˆ  בכל אחד מתחומי ההתמחות של לאומי פרטנרס עומדים אנשי 
צוות  בתעשייה.  החנית  חוד  את  המהווים  מובחרים,  מקצוע 
החברה מציע ניסיון מצטבר רב, מקצוענות ללא פשרות ושאיפה 

למצוינות.
רבה,  וביצירתיות  תגובה  במהירות  מתאפיינת  פרטנרס  ˆ  לאומי 
הפיננסיים  לצרכים  אופטימלי  מענה  לתת  לה  המאפשרות 

ולהשגת המטרות של שותפיה.
ˆ  כחלק מקבוצת לאומי, לאומי פרטנרס נהנית מעוצמה כלכלית 
לטווח  הסתכלות  נשימה,  אורך  המאפשרים  איתן,  פיננסי  ומגב 

ארוך וכניסה כשותף מיעוט אידיאלי במקרים המתאימים.

שיתופי פעולה
לאחרונה, לאומי פרטנרס חתמה על הסכם בלעדי לשיתוף פעולה 
במתן שירותי בנקאות להשקעות עם בנק ההשקעות סטיפל, אחד 
מבנקי ההשקעות המובילים בצפון אמריקה, המתמחה בעסקאות 
מיליארד   1 עד  ששווין  חברות  עם  )עסקאות   Middle Market
בתחום  לרבות  רבים,  בסקטורים  בתחומו  כמוביל  המוערך  דולר( 
הפעולה,  שיתוף  במסגרת  והתעשיה.  החיים  מדעי  הטכנולוגיה, 
יספקו שני הגופים שירותי בנקאות להשקעות לחברות הקשורות 
הציבוריים  בשווקים  אקוויטי  או  חוב  לגייס  המחפשות  לישראל, 

והפרטיים.
מנהלות  הן  אותו  ראשון  פרויקט  עם  לדרך  יצא  הפעולה  שיתוף 
החברות  רשות  של  במכרז  האחרון  בדצמבר  שזכו  לאחר  יחדיו, 

לניהול וייעוץ בתהליך הפרטת התעשייה הצבאית )תע"ש(. 
מנכ"ל לאומי פרטנרס, ירון בלוך, ציין בהמשך לחתימה על הסכם 
הגובר  הצורך  את  זיהתה  פרטנרס  לאומי  כי  הפעולה  שיתוף 
ישראליות להרחיב את הפעילות   Middle Market בקרב חברות 
הבינלאומית שלהן ולמצוא אלטרנטיבות לגיוס כספים, וכי שיתוף 
פלטפורמת  את  להרחיב  לחברה  יאפשר  סטיפל  עם  הפעולה 
שיתוף  "הסכם  זה.  בתחום  ללקוחותיה  מציעה  שהיא  השירותים 
לאומי  של  הטווח  ארוכת  האסטרטגיה  את  תואם  הזה  הפעולה 
לקוחותינו,  עבור  נוספות  עסקיות  הזדמנויות  לפתח  פרטנרס, 
סל  בהרחבת  נוסף  משמעותי  צעד  ומסמל  בחו"ל,  והן  בארץ  הן 

המוצרים והיכולות הבינלאומיות שלנו," אמר בלוך.
יו"ר לאומי פרטנרס והמשנה למנכ"ל בנק לאומי, פרופ' דני צידון, 
ציין כי שיתוף הפעולה האסטרטגי עם סטיפל והחוזקות המוכרות 
של בנק ההשקעות צפויות לקדם את מגוון הפתרונות הממוקדים 
באופן  לתרום  וכן  ללקוחותיה  מציעה  פרטנרס  לאומי  אשר 
משמעותי ללאומי-טק, פלטפורמת הבנקאות בתחום הטכנולוגיה 

אשר הושקה זה מכבר."
להשקעות  הבנקאות  לתחום  משותף  מנכ"ל  ריימונד,  בראד 
בסטיפל, אמר כי בשל תחומי ההתמחות של החברה, ישראל היא 
שוק חשוב עבורה. "בהתחשב ביכולות המשמעותיות שלנו בתחומי 
ותחומי צמיחה בכלכלה, התייחסנו תמיד  ההיי-טק, מדעי החיים, 
אל ישראל כשוק חשוב", אמר ריימונד. "ההזדמנות לעבוד עם אחת 
מהחברות המובילות בישראל היא הזדמנות מלהיבה התואמת את 
לספק  ביכולתו  המוביל  השקעות  בית  להיות  שלנו  האסטרטגיה 

מגוון שירותים מלא תוך התרכזות בחברות צומחות ומבטיחות".
עודד טל, סמנכ"ל ומנהל תחום המיזוגים והרכישות בלאומי פרטנרס 
אמר: "סטיפל נחשב לאחד מבתי ההשקעות המובילים בצפון אמריקה 
בשוק ה- Middle Market, בעל ניסיון רב במתן שירותי יעוץ פיננסיים 
מיזוגים  ציבוריות,  גיוס  עסקאות  אלפי  והשלים  הון,  גיוס  ושירותי 
וגיוסים פרטיים ב-15 השנים האחרונות. אנחנו שמחים על  ורכישות 
חתימת הסכם שיתוף הפעולה האקסקלוסיבי הזה, שהוא תוצאה של 
חיפוש מקיף ויסודי אחר שותף באיכות גבוהה שיחזק עוד יותר את 

היתרון התחרותי המשמעותי שיש לנו בישראל."
סטיבן לוי, Managing Director  בסטיפל והאחראי על פעילותה 
השנים  וב-10  בישראל  חזקה  היסטוריה  לנו  "יש  אמר:  בישראל 
האחרונות השלמנו למעלה מ-25 עסקאות. אנו מאמינים שהחבירה 
המתמשכת  מהצמיחה  ליהנות  לנו  תאפשר  פרטנרס  לאומי  אל 
לעמדת  עסקינו  את  להוביל  ותסייע  בישראל,  היזמית  ומהרוח 

מובילות שוק".
השני  הרשמי  הפעולה  שיתוף  הינו  סטיפל  עם  הפעולה  שיתוף 
שהחברה חותמת עליו בשנים האחרונות, לאחר שב-2012 חתמה 
בצפון  המוביל  הבנק   ,Intesa San Paolo עם  דומה  שת"פ  על 
הקשורות  והשקעות  עסקאות  על  איתו  עובדת  ומאז  איטליה, 
בלתי  פעולה  שיתופי  פרטנרס  ללאומי  בנוסף,  לישראל-איטליה. 
סין  כולל  אחרים  באזורים  השקעות  בנקי  עם  רבים  פורמליים 

ואמריקה הלטינית.

לאומי פרטנרס
מרכז עזריאלי 5 )המגדל המרובע(, קומה 36, ת"א טל' 03-5141212 

www.leumipartners.com



מניה נבחרת בלאומי

מניה נבחרת בלאומי בנקאות פרטית

נובה מכשירי מדידה 

United Rentals

4

שוק תשואת   – המלצה    $13.1   – יעד  מחיר   $11.14   - שוק  מחיר 

מאת חברת לאומי פרטנר מחקרים

CFA ,אנליסטים, אריה חרוסט, עופר הלל

הנתונים,  לרבות  זו,  תוכן סקירה  הבהרה משפטית: 
המידע, ההערכות, הדעות והתחזיות )"המידע"( נערך 
מידע  ו/או  לציבור  גלוי  פומבי  מידע  על  בהסתמך 
שהתקבל, כולו או חלקו, מצדדים שלישיים )"ספקי 
להסתמך  אין  בלבד.  כללית  לידיעה  ומובא  מידע"( 
על המידע, ואין לראות בו המלצה או תחליף לשיקול 
דעתך העצמאי, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, 
בנתונים  בהתחשב  ובין  כללי  באופן  בין   – ייעוץ  או 
ביצוע  ו/או  לרכישה   – שלך  המיוחדים  ובצרכים 

השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.
בהשקעות  ייעוץ  שירותי  בדבר  מידע  כי  מובהר,  כן 
מוצע  ו/או  מכוון  אינו  ערך,  בניירות  מסחר  ושירותי 
בתקנה  כהגדרתם   U.S-Persons ל–  או  בארה"ב 
לא  לבך,  לתשומת   U.S Securities Act.–ה מכח   S
לאמת  מנת  על  בדיקות  כל  לאומי  ידי  על  בוצעו 
בחשבון  להביא  עליך  המידע.  מידע שהגיע מספקי 
 As"." כי המידע עשוי להשתנות מזמן לזמן ומסופק
Is במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול בו 
שינויים לאחר פרסומו לרבות עקב שינויי שוק. כמו 
כן, היות והערכות ותחזיות ככלל ולגבי מניות בפרט, 
טעות,  וסיכוני  באי–ודאות  כרוכות  טבען,  מעצם 
עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות 
והתחזיות המובאות במסגרת המידע לבין התוצאות 
בפועל. לאומי אינו מתחייב להודיע בדרך כלשהי על 
למידע, מראש  עדכונים  ו/או לספק  שינויים כאמור 

או בדיעבד.
כללי  באופן  מוצגים  זו  בסקירה  המופיעים  מוצרים 
התנאים  בלבד.  לאומי  ללקוחות  ומיועדים  בלבד 
כל  עם  שיסוכמו  התנאים  הם  לגביהם  המחייבים 
לקוח, לפי שיקול דעתו של לאומי. לפני ההשקעה 
ההערכות  כל  את  לבצע  מומלץ  כלשהו  במוצר 
לצרכיך,  המוצר  התאמת  לעניין  לרבות  הנדרשות, 
ההשקעה  ואפשרויות  ושיעורו  הרווח  אפשרות 
דעתו  שיקול  לפי  רשאי,  הבנק  האלטרנטיביות. 
לשנות מוצרים או להפסיק את מכירתם, בכל עת, 
לפי שיקול דעתו. לקבוצת לאומי ו/או לבעלי שליטה 
להיות מעת לעת  עשוי  במי מהם  עניין  לבעלי  ו/או 
עניין במידע, לרבות בנכסים פיננסיים, בניירות ערך 
ובקופות גמל )"נכסים פיננסיים"( המוצגים במסגרתו, 
לקנות  להחזיק,  דעתם,  שיקול  פי  על  עשויים,  והם 
ו/או  המוזכרים  שונים  פיננסיים  נכסים  למכור  או 
נסקרים במסגרת המידע. בסקירה זו עשויים להופיע 
פיקדונות  לגבי  מובנים.  פיקדונות  על  פרסומים 
בעל  הוא  השקעות,  בשיווק  עוסק  הבנק  מובנים, 
זיקה אליהם ויש לו אינטרס כלכלי בשיווקם. לפיכך, 
ייתכן שתינתן להם עדיפות על פני מוצרים אחרים 
הדומים מבחינת התאמתם ללקוחות. עוד מובהר, כי 
בסיכון  מוגדרים כעסקה הכרוכה  מובנים  פיקדונות 
זכויות  דיני  פי  על  מוגן  להיות  עשוי  המידע  מיוחד. 
ו/או להכיל פרטים סודיים.  ובחו"ל  יוצרים בישראל 
זכויות  את  המפר  באופן  במידע  להשתמש  אין 
היוצרים ובכלל זאת אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או 
לעשות שימוש מסחרי במידע או בחלקים ממנו. כל 
בהחלט.  אסורים  זו  סקירה  של  או העתקה  הפצה 
לנו  להודיע  נבקשך  בטעות,  זו  סקירה  קיבלת  אם 
אותה  ולמחוק  דוא"ל  או  טלפון  באמצעות  כך  על 

לאלתר.

מרכזי לאומי לבנקאות פרטית בישראל

PB – בנקאות פרטית לתושבי ישראל 

תל אביב
בית המילניום, רחוב הארבעה 17

טל' 076-866-8699

חיפה
מלון דן פנורמה, שדרות הנשיא 107

טל' 076-866-8599

הרצליה פיתוח
ביזנס פארק, רחוב מדינת היהודים 85

טל' 076-866-8899

ירושלים
רחוב המלך דוד 19
טל' 076-867-8066

IPB – בנקאות פרטית לתושבי חוץ 

תל אביב
"מגדל על" דיזנגוף, קומה 23

רחוב דיזנגוף 55
טל' 076-866-0600

"מגדל על" דיזנגוף, קומה 17
רחוב דיזנגוף 55

טל' 076-867-1899

ירושלים
רחוב המלך דוד 19
טל' 076-867-8066

של  לבקרה משולבת  אופטיות  מדידה  מכונות  ומשווקת  מייצרת  נובה מפתחת 
תהליכי ייצור עבור תעשיית המוליכים למחצה )תחום הליטוגרפיה(, המשמשים 
נמצאות  אשר  מכונות  ומחשבים.  טאבלטים  סמארטפונים,  לייצור  היתר  בין 
בחלק הקריטי בתהליך הייצור של פיסות סיליקון בתעשיית השבבים, מאפשרות 
הייצור  תהליך  לזירוז  תורמת   ובכך  הייצור  תהליך  במהלך  השבבים  מדידת 
כך  יותר,  ממוזערים  לרכיבים  הדרישה  שעולה  ככל  במהלכו.  הפגמים  וצמצום 
עולה הביקוש למכונות אלו, והטכנולוגיה בהם מייצרים את המדידות והבדיקות 

מתבצעות באמצעות האור )מטרולוגיה(.
הדרישה  גם  כך  גובר,  יותר  קטנים  אלקטרוניים  למוצרים  שהביקושים  ככל 
לסיליקון )טרנזיסטור( קטן ומסובך יותר. הירידה בגודל המוליכים למחצה הופכת 
וכאן  יותר,  מורכבת  פרמטרים  בקרת  הדורש  יותר  למורכב  היצור  תהליך  את 
לטרנזיסטורים  גם  מענה  נותנות  אשר  האופטיות,  מערכות  עם  החברה  נכנסת 
תלת ממדים. בנוסף, היעילות התפעולית של החברה ביחד עם מבנה הכנסות 
את  גם  בשלום"  "לעבור  לנובה  עוזרים  ותחזוקה,  שירות  מאפייני  בתוכו  הכולל 

הסייקל השלילי בתעשייה.
השלילי  הסייקל  את  תמשיך  השנה  של  הראשונה  המחצית  כי  מעריכים  אנו 
אנו  יתחיל הסייקל החיובי.  ורק במהלך המחצית השניה  נמצאת התעשייה,  בו 
מעניקים למניה מחיר יעד של 13.1 דולר למניה, המשקף אפסייד של כ- 17.8%, 

אך בגלל הסייקל השלילי, אנו ממליצים על המניה בתשואת שוק.

יונייטד רנטלס הינה חברה מובילה בארה"ב להשכרת ציוד תעשייתי וכלי עבודה 
וציוד  כללית  מגזרים: השכרה  בשני  פועלת  כ-16%. החברה  נתח שוק של  בעלת 
בטיחות לתיעול, ציוד חשמלי וציוד לחימום, לאוורור ולמיזוג אוויר. החברה בעלת 
בניה  לחברות  להשכרה  ציוד  סוגי  כ-3100  ומציעה  מוצרים  של  רחב  פורטפוליו 
לגופים  בתים,  לבעלי  מקומיים,  לשלטונות  תשתית,  לחברות  ליצרנים,  ותעשיה, 
ממשלתיים ולאחרים. יונייטד רנטלס מספקת שירות לכ-400 אלף לקוחות, כאשר 
עשרת הלקוחות הגדולים מהווים פחות מ-5% מהכנסותיה. החברה מעסיקה כ-12 

אלף עובדים ובעלת שווי שוק של כ-8 מיליארד דולר.
להערכתנו, החברה מעניינת להשקעה. החברה מציגה שיפור עקבי בשולי הרווח 
עלייה  תחול  כי  צופה  החברה  הנהלת   .)Utilization( הציוד  של  הנצולת  וברמת 
להשכרתו,  ציוד  מרכישת  ומבני  הדרגתי  ממעבר  כתוצאה  למוצריה  בביקושים 
ודאות  אי  של  בתקופה  מתעצם  זה  הדרגתי  מעבר   ."structural shift" המכונה 

בשווקים, המאפשר הקטנה של הוצאות הוניות.
מבחינת סיכונים, החברה פועלת בענף מחזורי ולפיכך היא רגישה מאד לשינויים 
בחובן  נושאות  ענפיות  ומגמות  הנדל"ן  בשוק  בנייה  פעילות  העולמית.  בכלכלה 
רגישות נוספת. יתכן שהשינויים במחירי האנרגיה ישפיעו על הביקושים ועדיין לא 

ברור מה היקף ההשפעה. בנוסף, לחברה רמת מינוף גבוהה יחסית.
לאחרונה, הירידה המתמשכת במחיר הנפט גרם לירידות שערים במניה בשל צפי 
לירידה בביקוש לציוד השכרה של ציוד גז ונפט. להערכת החברה, השפעת הירידה 
במחיר הנפט צפויה להיות מוגבלת, ולהתבטא בירידה בכ-3% ברווחי 2015 בלבד. 
החברה נסחרת במכפיל אטרקטיבי של כ-10, נמוך ביחס למכפיל ההיסטורי שלה. 

לאור הנאמר לעיל, להערכתנו, נוצרה הזדמנות קניה לטווח הארוך.

לפרטים נוספים אנא פנה ליועץ השקעות שלך.


