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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"בעפרטנרסאושןהינה רכושה של חברת הקירה. פיננסים המפורטים בסקירה

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

התייחסות למניית טבע// זרקור שבועי 

. 34%-מיליארד דולר משוויה או כ11.5-תגובת המשקיעים לדוח מחקה כ. חמישיטבע פרסמה את דוחותיה לרבעון השני ביום •
והמניות ואגרות החוב של החברה עברו תמחור מחדש בצל משבר  רבעון זה הציף את כל חששות המשקיעים אל פני השטח 

.שחיקה חדה ברווחיות ואמון בהנהלת החברה, נזילות

:העיקריות שאירעו ואת משמעותןהנקודות בחרנו להציג את 
שנובעת מהרעה ברמת  החטיבה הגנרית טבע דיווחה על שחיקה עמוקה ברווחיות -הגנריקהשחיקת מחירי ורווחיות עסקי •

במהלך הרבעון  . אקטביסהמחירים של שוק התרופות הגנריות ועלייה בהוצאות פחת על המוניטין שנרשם מעסקת רכישת 

המשך שחיקת  , בנוסף. גבוהה של תרופות גנריות וכפועל יוצא התחרות התגברהבענף כמות ובתקופה הקרובה אושרו 

שעברו קונסולידציה  בשל התחזקות ככוח המיקוח של אירגוני הרכישה והפצת התרופות המחירים של התרופות הגנריות 

ב עובדה אשר  "מרכש התרופות הגנריות בארה85%גופים אלו אחראיים על . האחרונות והביעו ליצירת מספרי גופי ענקבשנים 

חשוב  . טבע מעריכה שגורם זה צפוי להמשיך וליצור לחץ מחירים גם בהמשך. התרופותמעניקה כוח מיקוח אל מול יצרניות 

מטבע  . לציין כי נושא זה הינו החשוב ביותר לתמחור ארוך הטווח של החברה ובהקשר לכך נראה כי ההתאוששות אינה קרובה

.ופריגומיילןאלו צפויים להשפיע גם על מתחרותיה בתחום כמו הדברים גורמים 
ולא עקב תרופות  הגנריקהמיליון דולר שנובעת כולה מעסקי 700-ב2017-טבע חתכה את תחזית הרווח ל–הנמכת תחזיות•

. השנה אך הסבירות לכך ירדהלקופקסוןתחזיותיה עדיין לא מתמחרות תחרות גנרית . הקופקסוןהמקור שכוללות בעיקר את 
כתגובה לדוחות  . 13%או קיטון של , דולרים למניה4.5-4.3-ל5.3-4.9-החברה הורידה את תחזית הרווח המתואם למניה מ

כעת טמון בהמשך שחיקת מחירי  הסיכון . דולר מניה29-וכעת מחיר היעד נאמד ב30%-האנליסטים מכרו את מחיר היעד בכ

.  לקופקסוןומועד כניסת התחרות הגנריקה
משקיעים רבים מצביעים ברגליים לנוכח חברות אשר עוצרות או חותכות את תשלומי  –חיתוך הדיבידנד ובעיית החוב•

חיתוך  . בהםזה מגיע על רקע מצוקת תזרים או תשלומי חוב גבוהים שהחברה חייבת לעמוד במיוחד כאשר מהלך הדיבידנד 

,  לדבריה, מספיק כדי לשרת את החוב והחברה תיאלץלא 1.4%-לכוירד 5.4%-שעמד על תשואת של כהדיבידנד למניית טבע 
מיליארד דולר אל  35-טבע סיימה את הרבעון עם חוב של כ. מדיניות45-עובדים ולצאת מכ7,000-לפטר כ, למכור פעילויות

שלא  EBITDA-הפיננסית הבעייתית ביותר היא הצורך לעמוד ביחס חוב לההתנייה. מיליון בקופה בלבד600-מול מזומן של כ

,  מיליארד דולר3.5-עליה לממש נכסים ולהחזיר חוב בהיקף של כ, טבעכלומר בהתייחס לתחזיות , בסוף השנה4.25יעלה על 
אגרת החוב של טבע  . עם אופק שליליBaa3-לBaa2-מיהרה להוריד את דירוג החוב מ' מודיסחברת הדירוג . סכום לא מבוטל

נציין כי גם אם טבע תצליח לעמוד  . זההמ"במחח ממשלתית "ב על פני התשואה של אג"נ200שנים מגלמת מרווח של 10-ל

ג ולו  "מ40במינון לקופקסוןהיא תתקשה לעמוד בהם בשנה הבאה כאשר תחל תחרות גנרית , בהתניות הפיננסיות לשנה

. החברהועל יכולת יצור תזרים המזומנים של EBITDA-השפעה מהותית על ה
מיליארד דולר ביצעה זאת תמורת 38החטיבה הגנרית תמורת , אקטביסאלרגן שמכרה לטבע את –לחץ מסחרי על המנייה •

מיהרה להבהיר כי האחזקה בטבע  אלרגן הנהלת . אשר היו חסומות עד יום חמישי האחרוןמיליון מניות טבע 100-מזומן וכ

סכום עצום שיפעיל לחץ  , מהון המניות של טבע9.88%-מדובר בכ. הקרוביםיננסית ומימוש המניות יתבצע בחודשים הינה פ

.מסחרי על מניית טבע
. שני תפקידים קריטיים בכל חברה, ל כספים"ל וסמנכ"טבע נמצא בתהליך חיפוש אחר מנכ–היעדר תפקידי מפתח בהנהלה •

טבע שכרה  . ל נאלץ לקבל החלטות אסטרטגיות לטווח ארוך מכורח הנסיבות"יצחק פטרבורג ממלא מקום מנכ, ר"היו, כיום

. חברת ייעוץ ומתקדמת במכירת חטיבת מוצרי בריאות האישה ומוצרי החטיבה האונקולוגית של החברה באירופה
.  דולרמיליארד 2.3המקסיקנית תמורת רימסהטבע רכשה את חברת –רימסהדחיית תביעת טבע במשפט נגד רכישת •

10בעסקה כושלת זו טבע שילמה מכפיל .  אי עמידה בתקני ייצור וטבע נאלצה להשביתובדיעבד הסתבר כי המפעל הסתיר 
.וכעת נראה כי תיאלץ להפחית כמעט את מלוא הרכישהרימסהעל מכירותיה של 

2017-ל הכספים הזמני הודה כי העמידה בהתחייבויות ל"בשיחת הועידה עולה כי סמנכ-נושאים שעלו בשיחת הועידה •
-בשיעור חד ספרתי גבוה בהגנריקהתלויה בגורמים שעלולים לא להתממש וכי החברה צופה הרעה הקצב שחיקת מחירי 

בשיעור ההיוון של תזרים 0.1%או עלייה של הגנריקהבקצב הצמיחה של מכירות 0.1%טבע מציינת שכל ירידה של . 2017

החברה נשאלה על אפשרות להתפצל לשתי  . מיליון דולר במוניטין450תגרום להפרשה נוספת של , הגנריקההמזומנים של 

. הנפקת מניות או מכירת נכסים נוספים וההנהלה מסרה שכל האופציות יבחנו, גנרית ותרופות מקור–חטיבות 
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