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ניתן לזהות חולשה מתמשכת בענף מזה האוצר סקירה שהוציא משרד ב. ן למגורים"בענף הנדלברבעון הרביעי נמשך הקיפאון 

.  ן בעשור האחרון"למעלה משנה וזאת בשונה מהמגמה שאפיינה את ענף הנדל

לרבעון המקביל אשתקד זוהי  בהשוואה". מחיר למשתכן"כולל רכישות במסגרת , אלף דירות23.8נרכשו 2017ברבעון הרביעי של •

זאת בהמשך לשיעורי  , 8%-מתעצם שיעור הירידה ל" מטרהמחיר"ו" מחיר למשתכן"ממשלתיות כגון בניכוי תוכניות. 2%ירידה של 

.2016מאז הרבעון הרביעי של ירידה חדים שנרשמות בפרמטר זה

שיא תקופת  , 2011הרמה הנמוכה ביותר מאז הרבעון האחרון של , אלף דירות בלבד21.4עמד על " במחירי שוק"הדירות שנרכשו סך •

רצף חריג של חמישה רבעונים בהם נרשמת  2017בכך חותם הרבעון האחרון של . ן"בענף הנדל, המחאה החברתית שעסקה בין היתר

. ירידה במספר העסקאות

בהתאם למגמה השלילית שנמשכה באופן  , לרדת גם ברבעון הרביעיהוסיף "במחירי שוק"דירות ברכישת חלקם של הזוגות הצעירים•

בפלח השוק של הדירות  עיקר הירידה מתרכז. 2016ברבעון הראשון של " מחיר למשתכן"החלו המכירות במסגרת כמעט רציף מאז 

. 33%הזוגות הצעירים בשיעור חד של י"ע" במחירי שוק"בסיכום שנתי ירדה רכישת דירות חדשות . החדשות

בצל המיתון  שעמד 2003של אל רמתם הנמוכה ביותר מאז הרבעון השניהםרכישות המשקיעים ברבעון הרביעי הוסיפו לרדת אף •

יותר רמת הרכישות של המשקיעים אל רמתה ההיסטורית  בפילוח גיאוגרפי נמצא כי באזורי הביקוש במרכז הארץ קרובה. במשק

.  הפריפריהבהשוואה לאזורי, הנמוכה ביותר

מדד מחירי  . בטריטוריה השליליתבחמשת הרבעונים האחרונים נמצא סנטימנט זה. סנטימנט המשקיעים חזר לרדת ברבעון האחרון•

.ירידה שנתית של מחירי הדירות, לראשונה מזה שנים רבות,הציג ברבעון האחרוןס"הלמהדירות של 

-בהשוואה לרבעון המקביל ב8%ירידה של, אלף דירות5.3עמדה על 2017ברבעון האחרון של " במחירי שוק"רכישת דירות חדשות •

.2016זאת בהמשך לשיעורי ירידה חדים מאז הרבעון האחרון של, 2016

.  לרבעון המקבילבהשוואה8%ירידה של , אלף דירות16-הסתכמה ב2017רכישת דירות יד שניה ברבעון האחרון של •

ן למגורים"סקירת ענף הנדל// זרקור 

האוצרנתוני משרד: מקור
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נשאלנו לגבי הכדאיות  , ס"והלמן בשנה האחרונה וזאת מתוך נתוני משרד האוצר "בהמשך למגמת החולשה שמאפיינת את ענף הנדל

.  ן"של רכישת דירה ביחס לרכישת מניות של חברות ייזום נדל

השקעה בסל של חברות המשתייכות  לעומת 2007משנת לשם כך ביצענו השוואה לגבי התשואה שהושגה על רכישת דירה החל 

.  ן למגורים"לענפי הייזום וביצוע הנדל

חשוב לציין כי השוואה זו מתייחסת אך ורק לרווחי הון בנוגע לנכס הנרכש ואינה לוקחת בחשבון תקבולים מהשכרת דירה או מינוף המאפיין  

.ן למגורים"בדרך כלל עסקאות נדל

עלייה זו נבעה בין היתר בשל מחסור בהיצע דירות למגורים  ,128%-עלה מדד מחירי הדירות בכ, ועד היום2007משנת ס"הלמעל פי •

סל  .ן אשר גבר בשל סביבת הריבית הנמוכה"הגירה חיובית לישראל מביקוש מצד משקיעי נדל, הנובעים מריבוי טבעילביקושיםביחס 

.200%-למעלה מ, גבוהה יותרן וקבלני ביצוע הניב תשואה "של מניות ייזום נדל

הרבה מעבר לשונות אשר אפיינה את עליות מחירי הדירות באזורים  ,ן"חשוב לציין כי שונות גבוהה נרשמה בין חברות הנדל•

.  הגיאוגרפיים השונים

ן נחלקו לאלו אשר הציגו תשואה פנומנאלית למשקיעים לבין אילו אשר פשטו את הרגל במהלך תקופת  "ניתן לומר כי חברות הנדל•

נרכשו על ידי יזמים אחרים אשר ארגנו את העסק מחדש ויצקו  , קרסוהחברות אשרומרבית. המדידה בשל מינוף גבוה וניהול עסקי שגוי

.אזורים וישראל קנדה', ג'חג, אאורה-ניתן לציין מספר דוגמאות לכך מתוך הרשימה המופיעה מטה . ן למגורים"לתוכו פעילות נדל

ייזום  סל של חברות עולה כי רכישת , המשקיעים בחברות הכושלותגם כאשר לוקחים בחשבון את מחיקת הערך שספגו, אף על פי כן•

.הייתה עדיפה על פני רכישת דירהן"נדל

המעורבות הממשלתית הגבוהה המתבטאת . 1: ן בחרו להקטין היקפי פעילות וזאת בשל"נראה כי מרבית יזמי הנדל, במבט קדימה•

קיטון בהיקפי הקרקעות לבניה פרטית המשווקים על ידי רשות  . 2בתוכניות מחירי למשתכן והלחץ להורדת מחירי דירות למגורים 

. 4חששות מפני מינוף יתר של משקי הבית ועליה צפויה בהחזרי המשכנתאות בשל עליה צפויה בסביבת הריבית .  3מקרקעי ישראל 

אנו מוצאים את הענף כלא אטרקטיבי  , בשל מגמות אלו. מחסור בפועלים והתייקרות עלויות בניה בשל עליית מחירי חומרי הגלם

. להשקעה

המשך// זרקור 

מכפיל  

הון

שווי שוק תשואה החברהשם

2.16 349,326 977% דוניץ

1.35 467,373 834% פרשקובסקי

2.67 190,879 740% רוטשטיין

1.89 251,261 511% חנן מור

0.70 141,160 191% גרופנתנאל 

1.00 187,329 171% המרמןצמח 

1.29 1,076,292 138% דמרי

0.68 143,746 110% אביב בניה

1.32 2,458,981 102% שיכון ובינוי

0.42 57,442 85% בוני תיכון

1.09 223,297 79% צרפתי

0.66 185,989 70% יאיר.ב

3.02 89,725 28% לוינסקי עופר

0.83 816,393 22% אפריקה מגורים

1.52 878,029 18% ישראל קנדה

1.40 444,001 -79% 'ג'חג

0.69 745,810 -84% אזורים

1.33 512,178 230% ממוצע

ס"הלמ: מקור1.1.2007-נתוני תשואה מה


