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המודל העסקי תלויה בין היתר בכוח  חוזקת . בחברהכוח תמחור של חברה הינו נדבך חשוב בתהליך בחינת השקעה הערכת

מהר מאוד ניתן  , וזוכים לרווחיות גבוההכשמוצר או שירות נמצאים בביקוש גבוה . התמחור של מוצרי או שירותי החברה

במקביל רואים הספקים  . השירות/ של המוצר לקומודיטיזציהשל תהליך מביאים להבחין במתחרים חדשים בענף אשר בסופו 

שירותים להם נזקקת  / ושאר השחקנים בשרשרת הערך כי החברה מייצרת רווחיות עודפת ופועלים לייקר את הסחורות 

האם החברה יכולה  : השאלות שהמשקיע צריך לשאול הם, כןאם . החברה על מנת לייצר את מוצריה או לספק את שירותיה

שיעור ובאיזו  באיזה ? בביקושיםמחירים מבלי לפגוע האם החברה יכולה להעלות ? לשמור על רווחיות גבוהה לאורך זמן

האם החברה עושה  ? האם החברה יכולה להעלות מחירים גם כאשר אין גידול כמותי או ששיעורי הניצולת נמוכים? תדירות

?שימוש מוגזם בכוח התמחור באופן כזה שעשוי לפגוע במוניטין

אם לחברה יש  "ומצביע על כך ש" הפרמטר החשוב ביותר בהערכת חברה"קרא לכוח תמחור , המשקיע המפורסם, וורן באפט

".הרי מדובר על עסק מאוד טוב, יכולת להעלות מחיר ללא אובדן נתח שוק למתחרה

סביבת  . ועלויות נוספות נמצאים במגמת עלייה, שכר עבודה, תמחור מקבל חשיבות גבוהה כאשר מחירי חומרי גלםכוח 

ב עלה בקצב  "מדד המחירים לצרכן בארה, נכון לחודש יוני. 2015נמצאת במגמה עליה מתמשכת משנת ב "האינפלציה בארה

אינפלציית  . 2%גבוה יותר ממטרת הפד שעומדת על , מאיהנמדד בחודש 2.2%לעומת קצב שנתי של 2.3%שנתי של 

מבוססי סחורות אף הם עלו מעבר למטרות  ואילו אינפלציה של המוצרים , 2.8%השירותים ממשיכה לעלות בקצב שנתי של 

ובישראל בקצב  1.38%באירופה קצב האינפלציה עולה בקצב שנתי של . 2.9%-בהחודשים האחרונים 12-בעלו כאשר , הפד

.בכל המדינות המפותחות נרשמת מגמת עליה. 0.8%שנתי של 

צפויות  להעביר את הגידול באינפלציה ללקוח באופן מלא יהיו מסוגלות אשר לא בסביבת אינפלציה עולה חברות , אם כן

את בסיס  ליישם תהליכים מהותיים להקטין חברות נדרשות , על מנת לשמר את שולי הרווח, בסביבה כזו. ברווחיותןלהיפגע 

או צעדי התייעלות אחרים הקשים ליישום ללא  , מ על תנאי סחר עם הספקים"מוא או "אם על דרך של התייעלות בכהעלויות 

על מנת לקזז את הפגיעה  מחירים חברות בעלות כוח תמחור עשויות להעלות , לעומתן. פגיעה בתפקוד השוטף של החברה

אשר תניב לאינפלציה לעיתים אף נזהה עליית מחירים מעבר . חברות אלו ידעו לשמור על שיעורי הרווחיות. מעליית התשומות

.הנקי/ לפני מס יורד ישירות לשורת הרווח , כיוון שכל גידול מעבר לעלויות הקבועות והמשתנות, במרווח הגולמישיפור 
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:מספר דוגמאות לחברות בעלות יכולת לשמר רווחיות בסביבה אינפלציונית

ניתן לראות כוח תמחור בקרב חברות התרופות אשר מפתחות ומוכרות תרופות מקוריות המבוססות על  -חברות תרופות מקור

חשוב  . לתרופות אלו ביקוש קשיח מצד המטופלים ועל פי רוב מקבלות שיפוי מצד חברות ביטוחי הבריאות. חדשנות ומוגנות בפטנט

.  מחירי תרופות נמצאים במוקד לאור מחירן הגבוה במיוחד בשוק האמריקאי, 2015ב בקיץ "לציין כי מתקופת המרוץ לנשיאות ארה

חברות אשר פיתחו תרופות מקור אשר להן מיעוט מתחרים וטיפולים תחליפיים מסוגלים להעלות מחירים בשיעורים דו  , אולם

.ספרתיים כל שנה

.ענף בעל שיעורי רווחיות גבוהים ונהנה ממשמעת מחירים גבוהה לאור מיעוט השחקנים–החריפים הבירות והמשקאות יצרניות 

להעלות מחירים  יכולה , קורונהכגון מרווחיה מגיעים ממכירת בירות ממותגות 66%אשר Constellation Brands (STZ), לדוגמא

פרמטר נוסף המאפשר  . ועוצמת המותג הנהנה מגידול עקבי בנתח שוקבקצב שנתי חד ספרתי על רקע ביקוש למוצריה 

שביצעו ולכן  ב חוב גבוה לאור רכישות "הבירה הגדולים בארהלקיים כוח תמחור הינה העובדה כי לשחקני Constellation Brandsל

תמחור המתבטא  כוח יש Diageo (DEO)בריטית יין ומשקאות יצרנית .תחרות המחירים בין המותגים השונים הינה רציונאלית

 ,johnnie Walker, Smirnoffמבין מותגיה המובילים והמוכרים נמנים . ביכולת להעלות מחירים גם בסביבה כלכלית שאינה תומכת

Guinness .המוצרים נתפסים כמותגי יוקרה עם רמת מחיר גבוהה וככאלו רגישות הצרכן למחירם הינה נמוכה  .

המשמשות כבעלים ומפעילי  SBA Communications (SBAC)-וAmerican Tower (AMT)כגון מגדלי התקשורתחברות 

חברות התקשורת משלמות שכירות עבור מיקום האנטנות על גבי המגדל ומתן שירותי קליטה  . תשתיות תקשורת על גבי מגדלים

חברות המגדלים  . מקומיים ואין לחברות התקשורת אפשרות להחליפןמונופוליםלמעשה חברות המגדלים הן . סלולרית ללקוחותיהן

למעשה עיקר הכנסותיהן של  . ויותר בחוזי ההתקשרות עם חברות התקשורת3%מבינות זאת ומשיטות עליות מחירים שנתיות של 

הביקוש הנוסף והגידול של  , נוסף לכך. חברות המגדלים מאופיינות בהכנסות חוזרות ומדגישות כוח מונופוליסטי באזור פריסתן

חברות התקשורת לגיאוגרפיות נוספות באזורים כפריים ברחבי העולם מאפשר לחברות המגדלים להציג צמיחה חד ספרתית גבוהה  

.  בהכנסותיהן השנתיות10%-7%-של כ

TransDigmחברת -ענף התעופה Group (TDG)החברה מייצרת אלפי חלקים  . היא יצרנית חלקים לתעשיית התעופה

החברה מגדירה עצמה כמתנהלת בדומה לקרן פרייבט אקוויטי  . משאבות ועוד, מצתים, שסתומים, אלקטרוניים ומכניים כמו ספקי כוח

רוב מוצריה  . ללקוחותיהמידה קטן וכפועל יוצא אוספת ויוצרת תיק מוצרים רחב ומגוון עשיר חברות רבות בקנה כאשר היא רוכשת 

.  כלומר כשהמטוס בשימוש וכללי הרגולציה המחמירה בתעופה מאלצת אותם לבצע טיפולים תקופתיים, נמכרים בשוק המשני

החלקים מהווים אחוז מאוד קטן מעלות הטיפול והדרישה הקשיחה למוצרים אלו מאפשרת לחברה להעלות מחירים בשיעור חד  

. ספרתי כל שנה

פרמטר חשוב זה הינו . משקיעים צריכים להפנות קשב ליכולת התמחור של החברות בהם הם משקיעים או בוחנים כהשקעה, לסיכום

מתן דגש על כוח תמחור כחלק מתהליך ניתוח איכותי עשוי לקבוע את  . עוד יותר רלבנטי בסביבה האינפלציונית השוררת כיום

.  כשלונההצלחת ההשקעה או 
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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


