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1251316.0-1.04%2.62%א "מדד ת

901066.3-1.92%18.60%א "מדד ת

1302.6-2.74%3.65%א צמיחה"מדד ת

550.7-1.84%20.14%ן"א נדל"מדד ת

51877.21.64%18.89%-א בנקים"מדד ת

S&P 5002637.00.35%18.43%
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DAX 4013045.22.27%14.57%
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שנים
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10-5ממשלתי מדד 

שנים
352.10.06%3.94%

60333.60.12%5.69%מדד תל בונד 

334.70.13%5.50%מדד תל בונד צמודות

357.00.21%6.61%מדד תל בונד תשואות

374.2-0.11%6.41%מדד תל בונד שקלי

351.90.03%4.17%ח כללי"אג

מ"מחח"מדד אג
'  ת

פנימית
מרווח

604.20.89%1.08%מדד תל בונד 

4.10.92%1.09%מדד תל בונד צמודות

3.91.77%1.95%מדד תל בונד תשואות

4.12.35%1.62%מדד תל בונד שקלי

ח"אפיק האג

ח"סביבת המאקרו ושוק האג

מן הדוח עולה כי היתרות . 2017לחודש נובמבר ח"המטבנק ישראל פרסם את דוח יתרות •

. מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם770גידול בסך של , מיליארד דולר112-הסתכמו בכ

הגידול ביתרות בחודש החולף נובע ברובו  . מהתוצר המקומי הגולמי32.9%היתרות מהוות 

.בחודש החולףח"המטבנק ישראל נמנע מלהתערב בשוק . הקיימותמשערוך של היתרות 

זאת לעומת יעד  ג"מהתמ1.7%החודשים האחרונים עמד בנובמבר על 12-הגרעון התקציבי ב•

הגרעון התקציבי נמוך השנה בעיקר בגלל גביית מיסים חריגה ומהכנסות מיסוי  . 2.9%גירעון של 

.ומובילאייחד פעמיות של מכירת כתר פלסטיק 

.תוך מתן דגש לעליית התשואות העולמית3.5מ תיק קצר של עד "אנו ממשיכים וממליצים על מח•

ח קונצרני"אג

.המדדים השקלים ירדו בשיעור דומה, מנגד0.1%-מדדי אגרות החוב הצמודות עלו השבוע בכ•

החוב של אפריקה ישראל בלטו לחיוב בשבוע החולף על רקע מאבק השליטה המתחולל  סדרות •

לשלילה ניתן לציין את אגרות החוב של  . משהבן לקבוצת סיידוףקבוצת באפריקה ישראל בין 

.ן"בזחברת פטרוכימיים שסבלו מירידות שערים השבוע על רקע התנודתיות במניית חברת הבת 

ספציפיים שאינם מתמחרים בצורה נאותה חים"לאגאנו חוזרים וממליצים להמשיך לצמצם חשיפה •

.את סיכון הלווה

ל "ח בחו"סביבת המאקרו ושוק האג

ב מוסיף להיות יציב ולפיכך נראה כי הדרך לעליית ריבית הפד סלולה  "שוק התעסוקה בארה•

לעומת צפי לתוספת של )אלף משרות 228תוספת המשרות במגזר הלא חקלאי היו . בשבוע הבא

השכר השעתי עלה בחודש האחרון . 4.1%האבטלה נותר ברמה של שיעור (. אלף משרות195

ושיעור  2.5%נתון המגלם קצב עליה שנתי של ( 0.3%צפי  לעלייה  )0.2%בשיעור של 

.62.7%ההשתתפות בכוח העבודה עמד על 

ג"התמאירופה ממשיכה במסע ההתאוששות הכלכלי המרשים שלה עת פורסם כי נתוני צמיחת •

כי  , נזכיר. 2.6%של גוש האירו לרבעון השלישי עודכנו כלפי מעלה לצמיחה בקצב שנתי של 

.2009הנתון הנמוך ביותר מאז ינואר , 8.8%לאחרונה שיעור האבטלה בגוש האירו ירד לשפל 

בין הבריטים לנציגי  BREXITבסוף השבוע פורסם כי חלה התקדמות בשיחות על ה-בריטניה •

10-לGILTSט תוך עליית התשואות על ה "דבר שתרם לעלייה בשער הליש, האיחוד האירופאי

.1.28%שנים לתשואה של 

המניותאפיק 

ישראל

ב על ירושלים כבירת  "שלילית קלה כשברקע הכרת ארהא נחתם במגמה "שבוע המסחר בת•

.עונת הדוחות לרבעון השלישי הסתיימה. ישראל והתחלת הכנות העברת השגרירות לירושלים

סיעת כולנו מגבשת הצעת חוק לפיה מיזוג בין  , לאחר חתימת הסכם מיזוג איגוד לתוך בנק מזרחי•

.  יהיה כרוך באישור שר האוצר ושר הכלכלה10%-בנקים בעלי נתח שוק מצרפי של מעל ל

.הדבר יביא לביטול עסקת המיזוג, הצעת החוק תעבורםואהאחרונים מתנגדים למיזוג 

. מיליארד דולר1-כיל מדווחת כי תמכור את פעילות בטיחות האש ותוספי השמנים בתמורה לכ•

מכירת הפעילות הינה המשך לתוכנית האסטרטגית למכירת עסקים בסינרגיה נמוכה לפעילות  

.המינרלים של החברה

מסך 11%-על כשופרסל ערכה מפגש משקיעים והעריכה כי מכירות האונליין שהיום עומדות •

ההנהלה ציינה כי הרווחיות באונליין גבוהה יותר מפורמט  . 25%-צפויות להגיע לכ, מכירות הרשת

כך שישנו , כיום3.9%לעומת 5%-4%להערכתם הרווח התפעולי צפוי לעמוד על ". שופרסל דיל"

.עוד מקום לשפר את כוח הרווחיות של החברה

ב"ארה

2000הראסלואילו מדד 0.35%-עלה בכS&P 500-מעורב כאשר הב סיכמו שבוע "מדדי ארה•

.  ירד זה השבוע השלישי ברציפות

.  בהובלת הבנקים הגדולים והבינוניים1.5%-מניות הפיננסים הובילו את העליות כשהוסיפו כ•

.  וכן גם מניות הביטוח1.5%-הבנקים האזוריים ירדו בכ

עת פרסמה צמיחה של  6%-עלתה השבוע בכ, Dollar General (DG), הדיסקאונטקמעונאית •

.רבעונים4במכירות מחנויות זהות ושיפור במרווח הגולמי לראשונה זה 4.3%

אירופה

אירופה עלו השבוע כאשר ברקע מגעים ליצירת קואליציה בגרמניה והתקדמות מבוקרת מדדי •

כאשר רשות הבנקים 2.8%-מניות הבנקים עלו בכ. BREXITהנתפסת כחיובית בתהליך ה

הון  קביעה זו תשמש סמן לעודף . 12.9%יעמוד על הון הבנקים המינימלי כי קבעה האירופאית 

.לחלוקת דיבידנד או לביצוע פעילות מיזוגים ורכישותומכאן לאפשרות 

לאור הערכות כי קיבלה  32%-זינקה בכLadbrokes Coralמניות ההימורים זינקו השבוע כאשר •

.8%-בכWilliam Hill-ו6%-עלתה בתגובה בכGVC .GVC-הצעת רכש מ
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הבנת המינוף התפעולי על התוצאות  , עבור אנליסטים ומנהלי השקעות העושים שימוש בניתוח פונדמנטלי•

הבנת ההשפעה של המינוף  , כמו כן. הכספיות של חברות הינו קריטי לבניית מודל פיננסי כמה שיותר מדויק

התפעולי יכולה לסייע למשקיע להעריך באופן עצמאי את הרווחיות בתקופה הקרובה ואת השפעתה על 

.  תפקוד המניה בטווח הקצר

מינוף תפעולי נחשב לגבוה  . מינוף תפעולי מודד את השינוי ברווח התפעולי כפונקציה של השינוי במכירות•

מינוף תפעולי נמוך מתרחש כאשר הרווח  . כאשר הרווח התפעולי מושפע באופן חד משינוי קל במכירות

.התפעולי מושפע באופן מזערי עם כל שינוי קל במכירות

:בזרקור זה נבחן שתי דרכים עיקריות להבנה וניתוח המינוף התפעולי

של השינוי במכירות" מרכיבי הערך"הבנת 

התהליך מתחיל  . הגרף מטה מהווה מפת דרך להבנת המינוף התפעולי של חברה דרך ניתוח של השינוי במכירות•

אשר כל אחד מהם "(מרכיבי הערך)"משתנים 4-בצד שמאל ומתאר את השינוי במכירות שמורכב למעשה מ

יש להתחשב במינוף הפיננסי  , כדי להשלים את התמונה(. המינוף התפעולי)משפיע על השינוי במרווח התפעולי 

.של החברה הכולל את הוצאות המימון ולאחר מכן ניתן להבין את השינוי ברווח הנקי

השינוי בכמות המכירות הינו  . שינוי בכמות היחידות שהחברה מוכרת–(Volume)שינוי בכמות המכירות •

המרכיב המסביר הגבוה ביותר בדרך כלל מבין ארבעת המשתנים והוא מסביר עיקרי ליצירת יתרון לגודל 

(Economies of scale).

אם החברה . השינוי במחירי המכירה עבור כל יחידת כמות נמכרת–(Price & Mix)שינוי במחיר ובתמהיל •

דרך  . המרווח התפעולי יתרחב, מסוגלת להעלות מחירים באופן גבוה יותר מהעלות השולית עבור אותה יחידה

המודדת את השינוי בביקוש עבור מוצר או שירות ביחס  , אחת להעריך כוח תמחור היא דרך גמישות המחיר

.לשינוי במחירו
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עבור  . כלומר חל שינוי קטן בביקוש עבור כל שינוי במחיר, לסיגריות או דלק יש גמישות מחיר נמוכה, למשלכך •

370בדק טליסרארד'גמחקר של הכלכלן . חבילות תיור או משקאות חריפים יקרים יש גמישות מחיר גבוהה

.  בביקוש אליו1.76%במחירם הוביל לשינוי של 1%מוצרים שעבור כל שינוי של 

o חברת הצמיגיםGoodyear Tire & Rubber (GT)  מציגה שינוי חיובי בתמהיל מכירותיה כאשר החברה זנחה ייצור

אשר אפשרו לחברה להרחיב  , איכותיים בעלי מרווח גבוהפרימיוםצמיגים מוזלים בעלי מרווח נמוך לייצור צמיגי 

שנים וכל זאת תוך כדי רוח נגדית מקיטון מתמשך  4-תוך כ12%-לכ5.5%-מכ( קו תכלת)את המרווח התפעולי 

(.עמודות כחולות)מיליארד דולר 5-במכירות בהיקף של כ

חברה נהנית מיתרון לגודל כאשר היא מצליחה להוזיל את עלויותיה תוך  –(Economies of scale)יתרון לגודל •

היתרון  . שיווק והפצה, ייצור, ברכש, בין היתר, הוזלת העלויות יכולה לבוא לידי ביטוי. כדי גידול בהיקף המכירות

.  לגודל  מוביל ליעילות טובה יותר

היא דוגמה כיצד יתרון לגודל אפשר  , Home Depot,  ב"הגדולה ביותר בארה" עשה זאת בעצמך"הקמעונאית •

73-כאשר החברה הוסיפה מאז כ, 2016-ב34.2%-ל1996-ב27.7%-לחברה להגדיל את המרווח הגולמי מ

החברה ציינה כי יתרון לגודל אפשר לה לרכוש מספקים בתנאי סחר טובים יותר ובכך  . מיליארד דולר במכירותיה

.שולי הרווח השתפרו לאורך השנים

חברה יכולה לייעל את מבנה הוצאותיה ובכך להרחיב את המרווח  -(Cost Efficiencies)התייעלות בהוצאות •

יכולת זו אינה קשורה לשינוי במכירות אך חשוב לקחת אותה בחשבון  . ללא קשר להיקף מכירותיה, התפעולי

.בניתוח חברה

מבנה עלויות החברהניתוח 

.  הדרך השנייה והפשוטה ביותר להבנת מינוף תפעולי היא דרך היחס בין עלויות קבועות לעלויות משתנות•

.  הרווחיות יורדת באופן חד, אם היקף המכירות יורד. ללא קשר להיקף המכירות, עלויות קבועות נושאות נטל קבוע•

.  הרווחיות עולה באופן דרמטי, אם היקף המכירות גדל, ומנגד

Capital IQ: מקור
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, למשל. עלויות אלו עולות או יורדות בקשר ישיר עם השינוי במכירות. משתנות קשורות לתפוקת החברהעלויות •

.  עמלות המכירה שהחברה משלמת לאנשי השיווק היא דוגמה לעלות משתנה

הנחת הבסיס היא  . גרף האילוסטרציה המוצג מטה מראה כיצד השינוי במכירות משפיע על המרווח התפעולי•

בתסריט של עלייה להיקף  . 20%מיליון דולר ולהן שיעור רווח תפעולי של 10ששתי החברות מייצרות הכנסות של 

רואה את  , (קו כחול בגרף–מסך העלויות 75%)החברה בעלת עלויות קבועות גבוהות , מיליון דולר25מכירות של 

, (קו אדום בגרף–מסך העלויות 25%)החברה בעלת עלויות קבועות נמוכות . 60%-המרווח התפעולי שלה מזנק ל

מיליון  5-ניתן עוד דוגמה כאשר היקף המכירות נחתך בחצי וצונח ל. בתסריט זה30%תציג מרווח תפעולי של 

כלומר הפסד ניכר ואילו  , 40%המרווח התפעולי של החברה בעלת עלויות קבועות גבוהות יציג מינוס , דולר

.החברה בעלת עלויות קבועות נמוכות תהיה מאוזנת ברמת הרווח התפעולי

אנליסטים נוטים לחשוב באופן ליניארי ולכן  . זה הצגנו שתי דרכים להבין ולנתח מינוף תפעולי של חברהבזרקור 

הבנה טובה וניתוח המינוף התפעולי של חברה יכול לסייע למנהל ההשקעות לבצע . הם בונים מודלים בהתאם

.לנצל הזדמנויות ולהימנע מטעויות, את עבודתו בצורה טובה יותר

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


