
www.oceanp.com| 072.2793193מוקד ליועצים  | info@oceanp.com

נוכח העלייה האחרונה במרווחי  . ן מניב בישראל"נדללאחרונה פרסמה חברת הדירוג חברת הדירוג מעלות סקירה בנושא 

ממצאי הסקירה המתייחסים בין היתר לרמות המינוף ויחסי , ח חברות"הסיכון והפרמיה שדורשים המשקיעים על השקעה באג

.עשויים לסייע בקבלת החלטות מושכלת ונכונה, הכיסוי

הסיבות  . נהנו מסביבה כלכלית תומכת-משרדים ומסחרי -ן המניב "שני הסגמנטים העיקריים של ענף הנדל, בשנים האחרונות

סביבה כלכלית . 2. ן המניב"לנכסי הנדל Cap Rate-ירידה בשיעורי הריבית וה. 1: העיקריות שתרמו לשיפור בפעילות הינן

עליה  . 3תומכת אשר התבטאה בשיעורי אבטלה נמוכים וגידול בצריכה הפרטית אשר הובילו שיעורי תפוסה ופדיונות גבוהים  

ביקוש מתמשך לנכסים . 5. ויכולת גיוס חוב בעלויות נמוכותנגישות לשווקים הפיננסית. 4. מתמשכת בדמי הניהול ושכירות

.רמת אינפלציה נמוכה. 6. באזורי ביקוש אשר אפשר הצפת ערך גבוהה

:  ן המניב ניצלו את המצב הנתון לטובתן בשתי דרכים עיקריות"חברות הנדל

פעולה שנתמכה בהורדה מתונה של  שיעורי ההיוון על הנכסים וכן שערוכים חיוביים שמוסברים בגידול  -שערוכי נכסים. 1

.התוצר של  פעולות אלו הינו עליית שווי הנכסים והורדת רמות המינוף של החברות. NOI–מצמיחה ב , ריאלי בפעילות דהיינו

הירידה בסביבת  , הראשון: מקורות עיקריים שתרמו לשיפור ביחס כיסוי הריבית של החברות2ישנם –שיפור ביחסי הכיסוי. 2

.  האינפלציה בשנים האחרונות שיפרה באופן פאסיבי את עלויות המימון של הפירמות היות שרובן מחזיקות חוב צמוד מדד

החוב וכן להוריד את  מ"מחהגידול הריאלי בפעילות וסביבת הריבית המשקית הנמוכה אפשרו לחברות להאריך את , השני

.שיעורי הריבית האפקטיבית כך שהגמישות הפיננסית והנזילות של הפירמות השתפרו לאין ערוך

2017-ו2013להלן טבלה המסכמת את רמות המינוף ויחס כיסוי הריבית לשנים  

הפיננסי והן בהיבט של יכולת  ההמינוףרובן המוחלט של החברות שיפר את מצבן הן בהיבט , כפי שרואים מהטבלה לעיל

.התפעולימהתזריםשירות החוב 

חברת מעלותסקירת –ן מניב בישראל "נדל// זרקור 
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המשקף  , 2018בשנת 51.5%לכדי 2013בשנת 56%השתפר מרמה ממוצעת של להון עצמי וחוביחס החובניתן לראות כי 

יחס כיסוי  עמד 2013גם בהיבט שירות החוב נרשם שיפור משמעותי כאשר בשנת . גידול משמעותי בהון העצמי בשנים הללו

.66%שיפור של –3.38עמד אותו היחס על 2018בלבד בעוד שבשנת 2.03על הריבית

אשר עשויים  החשיבות בממצאים אלו עולה ככל שאנו בוחנים קדימה את האתגרים הצפויים לחברות הללו בעתיד הלא רחוק

:ובהםותזרימייםמימונייםלהציב לחצים 

.2019תחילת / 2018עלייה צפויה בשיעור הריבית במשק לקראת סוף שנת •

.בינוני-עלייה בהיצע המשרדים עם סיום הקמה של מבנים בטווח קצר•

.ל על חשבון חנויות פיזיות בישראל"רכישות באינטרנט ובחו–שינוי בטעמי רכישה של לקוחות •

.  עליה בסביבת האינפלציה במשק•

,  נערכו במגוון דרכים לתרחישים אלו ובנוסף לשיפור מצבן הפיננסינעלמו מעיניהם של הנהלות הפירמות ואלו סיכונים אלו לא

בין היתר ניתן לציין התרחבות . פעלו הפירמות כדי לגוון את הפורטפוליו על מנת לייצר מקורות הכנסה שימתנו פגיעה עתידית

ל על חשבון פעילות  "פעילות מניבה בתחום הלוגיסטיקה ואף הרחבת הפעילות לחו, לתחומים משיקים כגון גידול בהיקף הייזום

ניתן לומר כי היום חברות אלו ערוכות טוב יותר  . מקומית כדי לייצר פיזור גיאוגרפי וכן הורדת מינוף באמצעות מימוש נכסים

.עם האתגרים העתידייםעל מנת להתמודדמבעבר

החל מחודש  , אולם. ן הוביל לירידה מתמשכת במרווחי הסיכון של אגרות החוב"במצבן הפיננסי של חברות הנדלהשיפור

.                                                                  מרווחי הסיכון החלו לעלות נוכח החששות מפני עלית ריבית והאטה כלכליתאנו עדים לשינוי מגמה ו2018פברואר 

השנים  3-ב, ארוכות שאינן מגובות בבטוחות-להלן גרף המתאר את סביבת המרווחים של מנפיקים נבחרים לסדרות הבינוניות

.האחרונות

עיבודי אושן, טרמינלביזפורטל: מקור

ככל , ן המניב אמנם עלתה אך ביחס לתקופה הנבחנת היא עדיין נמוכה"ניתן לראות כי פרמיית הסיכון הנדרשת מחברות הנדל

.במחזור הכלכליהנראה תוצאה של אמון המשקיעים הנוגע לחוזקן של החברות ומוכנותם גם אם באופן חלקי לשינוי 

ע או נכסים "למכור ני/ להחזיק / או שידול לקנות , הצעה, מ ואין באמור כאן משום המלצה"בעפרטנרססקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד ומייצגת את דעותיהם של עובדי אושן 

הסקירה אינה מתיימרת להיות ניתוח מלא של כלל הנושאים  . הסקירה מבוססת על מידע אשר החברה סבורה כי הוא מהימן אך אינה יכולה לערוב לכך. פיננסיים כלשהם

שיווק להשקעות ואינה תחליף   / אין  הסקירה מהווה ייעוץ . המפורטים בה והדעות המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה והן עשויות להשתנות מעת לעת ללא הודעה נוספת

נכסים / או אחזקות בניירות ערך /או לצדדים קשורים עניין ו/או ללקוחותינו ו/יובהר כי עשוי להיות לנו ו. לייעוץ אישי ללקוחות בהתחשב נתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא

לשדר או לפרסם ברבים הן במישרין והן בעקיפין את  , להפיץ, לשכפל, לצלם, אין להעתיק, מ"בעפרטנרסהסקירה הינה רכושה של חברת אושן . פיננסים המפורטים בסקירה

.או חלקים ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש מטעם החברה/הסקירה ו
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