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ישוב המדד בוצע על ידי השוואת המוניטין שהעניק 
השוק בשנת 2014 לחברות הנכללות במדד ת"א 100, 
אותן  בקרב   2013 בשנת  שנמדד  המוניטין  לעומת 
של  המבט  מנקודת  נמדד  החברה  מוניטין  החברות. 
המשקיעים, כהפרש שבין ההון העצמי בניכוי נכסים 
בלתי מוחשיים של החברה, לשווי השוק הממוצע של 
החברה בשבעת ימי המסחר שלאחר יום פרסום הדוחות 

הכספיים השנתיים שלה.
ידי חברת "שווי הוגן", העוסקת  הנתונים חושבו על 
בייעוץ כלכלי, ניהול סיכונים פיננסיים והערכות שווי.

מהו מוניטין ולמה חשוב למדוד אותו?
בחברת "שווי הוגן" מסבירים כי המוניטין "מגלם את 

רכל נכסיה הבלתי מוחשיים של החברה כגון סימני מס
חר, מותגים, הסכמי אי תחרות שמות דומיין באינטרנט, 
צבר  לקוחות,  קשרי  לקוחות,  חוזי  לקוחות,  רשימת 
הזמנות, רישיונות, זיכיונות, הסכמי תמלוגים, אישורי 
בנייה, זכויות שידור, זכויות שימוש, פטנטים, פיתוחי 

תוכנה, בסיסי נתונים וטכנולוגיה אחרת בפיתוח".
"ככלל", מסבירים ב"שווי הוגן", "השווי של הנכסים 
שהן  ככל  לשינויים.  מאוד  רגיש  מוחשיים  הבלתי 
גבוה  חברה  המוניטין של  בשווי  האבסולוטי  הגידול 
יותר, והן הגידול בסך הנכסים הבלתי מוחשיים כאחוז 
לומר  ניתן  כך  עולה,  המוחשיים שלה  הנכסים  מסך 
ששווי ההשקעות שהוזרמו לחברה על בסיס ציפיות 
המשקיעים בלבד הוא גבוה יותר, ומכאן ששוויה רגיש 

יותר לכל שינוי חיצוני או פנימי.
"שווי מוניטין גבוה או שלילי מצביע על התרחקות של 
המניה משווי הנכסים המוחשיים של החברה. כלומר, 
סקטורים ומניות שהם בעלי שיעור מוניטין גבוה יחסית 
יותר  גבוהה  רגישות  בעלי  הם  השוק שלהם,  לשווי 
המשקיעים  האמון שמביעים  ולרמת  השוק  לציפיות 

בחברה או בהנהלתה". 
אם כן, מהו מדד המוניטין ומה הוא מגלה לנו? 

"המדד, שמתפרסם עתה לראשונה, מהווה אינדיקציה 
לרמת האמון שמביעים המשקיעים בבורסה בהנהלת 
החברות ובשיעורי הצמיחה העתידיים שלהן, על ידי 
השוואת המוניטין ביחס לדוחות משנת 2014 של כלל 
למוניטין   ,100 ת"א  במדד  כיום  הנכללות  החברות 
החברות",  אותן  בקרב   2013 לדוחות  ביחס  שנמדד 

מסבירים ב"שווי הוגן".
המשקיעים  עבור  עזר  כלי  מהווה  המוניטין  "מדד 
חריגה,  בצורה  נסחרו  שמניותיהן  חברות  לזיהוי 
מכירה.  או  קנייה  הזדמנות  בהן  שקיימת  וייתכן 
חד  אינדיקציה  מהווה  אינו  שהמדד  כמובן  כי,  אם 

משמעית לגבי תמחור המניות".

כך, למשל, מניות שנמצאות בצמרת מדד המוניטין, הן 
מניות שנהנו - בהתאם לציפיות המשקיעים - מעליית 
שווי אותה ניתן לפרש כאינדיקציה חיובית המצביעה 
על אמון המשקיעים בהנהלת החברה, פוטנציאל לצמיחה 
כנורת  היא עלולה לשמש  מהירה של החברה. מנגד, 
נכסיה  מנותק מהשווי של  אזהרה מפני תמחור אשר 
המוחשיים של החברה, שמצביע על רגישות גבוהה מאוד 

של המניה לכל שינוי שלילי בציפיות כלפי החברה.
המוניטין  מדד  הוגן", כאשר  ב"שווי  מסבירים  מנגד, 
שלילי עבור חברה מסוימת, המשמעות היא שהשוק 
מעריך כי שווי הנכסים המוחשיים של החברה נמוך 
השוק מצפה  כלומר,  בספרים.  המופיע  יותר מהשווי 
לצניחה בשווי הנכסים, למשל כתוצאה משערוכים או 

רבשל הפרשות לחובות מסופקים או אי ודאות רגול
טורית שתוביל למחיקת נכסים או ניפוח התחייבויות 

מהיר וכדומה.
באופן כללי יותר ניתן לומר כי שווי מוניטין גבוה או 
שווי מוניטין שלילי מצביעים על התרחקות של המניה 
- כלפי מעלה במקרה הראשון, או כלפי מטה במקרה 
השני - מהשווי של נכסיה המוחשיים. כלומר, סקטורים 
ומניות שהם בעלי שיעור מוניטין גבוה יחסית לשווי 
השוק שלהם, הם בעלי רגישות גבוהה יותר לתנודות 
המשקיעים  האמון שמביעים  וברמת  השוק  בציפיות 

בחברה ו/או בהנהלתה. 
דרך נוספת להסתכל על כך היא שככל ששווי המוניטין 
גבוה יותר באופן יחסי, המניה מושפעת יותר מציפיות 
המשקיעים והופכת תנודתית יותר עם כל שביב מידע, 

חיובי או שלילי. 
כך, למשל, תחום הביומד מתאפיין במוניטין בשיעור 
גבוה יחסית לשווי הנכסים המוחשיים בו, בזמן שחברה 
תעשייתית עם מפעלים ורכוש קבוע, המציגים תזרים 
דומה לאורך שנים, תהיה בעלת מוניטין בשיעור נמוך 
ויושפע  יותר  יציב  יהיה  השווי שלה  כלומר,  יחסית. 

פחות מציפיות השוק. 
ב"שווי הוגן" מציינים עוד כי "מדד המוניטין מהווה 
אשר  חברות  לזיהוי  המשקיעים  עבור  עזר  כלי 
מניותיהן רגישות מאוד לכל תנודה בשוק, והמחזיקים 
שקיימת  שייתכן  כך  חריגה,  בצורה  'עצבניים'  בהן 
עבורן הזדמנות לקנייה או למכירה. המדד אינו מהווה 
כך, למשל,  לגבי המניות.  חד משמעית  אינדיקציה 
גידול שווי המוניטין של מניה בעלת מוניטין אפסי 

ריכול להראות עלייה של מאות אחוזים בשווי המוני
טין, למרות שבפועל הוזרמו למניה השקעות בשווי 
שאינו מהותי. על כן, נתוני השינוי בשווי המוניטין 

הוצגו הן בסכום אבסולוטי והן באחוזים".

ח

 מדד המוניטין 
של גלובס ו"שווי הוגן"

המתודולוגיה
 מה בדקנו  איך עשינו את זה  ולמה זה חשוב
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טבע
על פי מדד שווי המוניטין של "גלובס" ו"שווי הוגן", 
החברה שעומדת בראש דירוג המוניטין היא ענקית 

התרופות טבע, שמנוהלת על ידי ארז ויגודמן.
ויגודמן  חזקה.  שנה  הייתה  שלטבע  עולה  מהמדד 
הוביל את החברה למקום הראשון מבין חברות ת"א 
בכ–50  זינק  הפרמצבטיקה  ענקית  כשמוניטין   ,100

מיליארד שקל.
לאורך השנים התקבע דימויה של טבע כמניית העם, 
לאחר שהיא הפכה לחברה בינלאומית בזכות שורה 

רארוכה מאוד של רכישות ומיזוגים. בימים אלה הח
ברה נמצאת בעיצומו של מהלך נוסף לרכישת ענק, 
שמרכזת עניין רב לא רק משום היקפה, אלא על רקע 
חברות  שלוש  בין  כך  עקב  שנוצר  דרמטי  משולש 

תרופות גדולות.
ענקית  היא  גם   - מיילן  את  לרכוש  מבקשת  טבע 
תרופות גנריות - בעסקה של יותר מ–40 מיליארד 
דולר. מיילן, שמסרבת להצעה, מבקשת מצידה לרכוש 
את פריגו - שאף היא נסחרת בישראל - בעסקה של 
34 מיליארד דולר, עסקה שלה פריגו מסרר –למעלה מ
בת. ההצעה של טבע לרכישת מיילן מותנית בכך שזו 
האחרונה לא תרכוש את פריגו. ואם כל זה לא מספיק 
הרי שההתנגדות של הנהלת מיילן לרכישה מעוררת 

רגלים גבוהים במיוחד על רקע האופן התוקפני והאג
רסיבי שבו מוביל יו"ר מיילן, רוברט קורי, את המסע 
שהוא מנהל לסיכול המהלך של החברה הישראלית.

בכל מקרה, עסקת ענק שכזו טומנת בחובה סיכונים 
רבים עבור הרוכשת, כשטבע תידרש לגייס חוב ענק 
לצורך מימון המהלך, על רקע התמחור הממש–לא–
נמוך לחברה הנרכשת. אם המהלך ייצא לדרך יהיה 
טבע, שמנסה  פעם של  אי  הגדולה  ברכישה  מדובר 
לבלוע כאן חברה בעלת שווי שוק שאינו רחוק משלה. 
ומה בנוגע לתוצאות והפעילויות "הרגילות" של טבע? 
ביצועים  החברה  הציגה   2015 של  הראשון  ברבעון 
טובים בפעילות הגנרית שלה, תוך שעקפה את תחזיות 
האנליסטים עם הכנסות של קרוב ל–5 מיליארד דולר 

)ירידה קלה של 0.4% ביחס לרבעון המקביל(. 
שינוי זה לא היה הומוגני: ההכנסות מתרופות גנריות 
עלו ב–9% לכ–2.6 מיליארד דולר, בעיקר בארה"ב, 
נרשמה  )הייחודיות(  האתיות  התרופות  כשבתחום 
ירידה של 7.5% בהכנסות, לכמעט 2 מיליארד דולר, 
בעיקר בשל הירידה בהכנסות של התרופה המרכזית 
של טבע, שהיוותה מקור מרכזי לרווח שלה לאורך 
השנים, הקופקסון לטיפול בטרשת נפוצה. לאחרונה, 

המשקיעים מאמינים 
בכוחות הטבע

ענקית התרופות ניצבת בראש דירוג המוניטין של "גלובס" ו"שווי הוגן", והיא החברה 
שהמשקיעים מאמינים במידה הרבה ביותר בהנהלה שלה, ומביעים את האופטימיות 

הרבה ביותר לגבי יכולותיה להוביל אותה אל מעבר לשווי מאזנה הנוכחי * אחרי טבע 
מדורגות שתי חברות נוספות מתחום התרופות: אופקו ופריגו * וגם: מהו דירוג המוניטין 

של כל אחד מהסקטורים המרכזיים בבורסה של תל אביב רון שטיין

אופקו
העולה הגדולה השנייה במדד, לאחר טבע, היא חברת 

הלת', שמשקי אופקו  הזרה  תחומית  הרב  רהביומד 
הביו–פארמה  בתחומי  ופיתוח  מחקר  בחברות  עה 
הישראלית,  פרולור  חברת  )בהן  והדיאגנוסטיקה 
אותה רכשה ב–2013 בתמורה לכ–480 מיליון דולר(. 
אופקו, שכיו"ר שלה משמש פיליפ פרוסט, לשעבר 
יו"ר טבע, רשמה על פי מדד שווי הוגן עלייה של 

כ–12.4 מיליארד שקל במוניטין. 
היא נסחרת בבורסות בתל אביב ובניו יורק, סביב 
)נכון לאמצע מאי(,  שווי של כ–26 מיליארד שקל 
ומספקת למשקיעים חשיפה נוספת לשוקי התרופות 

והרפואה מזווית צומחת ורבת פוטנציאל.
 EirGen החברה, שלאחרונה רכשה החברה את חברת
לסרטן,  כימותרפיות  תרופות  שמייצרת  האירית 
מבצעת רכישות אופורטוניסטיות של טכנולוגיות 
וחברות ביומד במגוון תחומים, רובן בשלבי פיתוח 

וחלקן כבר בשלב ההכנסות.

השורה העליונה והתחתונה בדוחות אופקו - שרשמה 
של  והפסד  דולר  מיליון  כ–91  של  הכנסות  ב–2014 
כ–174 מיליון דולר - לא מספרות את הסיפור המעניין 
שיש לה להציע, לאור אופי פעילותה: פיתוח פרויקטים 
והבאתם  מוצרים  ופיתוח  אחרות,  לחברות  ומכירתם 
לשוק. אגב, מאז תחילת 2015 ועד לאמצע מאי טיפסה 
מניית החברה בכ–55%, לאחר שב–2014 עלתה בכ–34%.

פריגו
באופן לא ממש מפתיע, במקום השלישי במדד ניצבת 
עוד חברת תרופות: הצלע השלישית ברומן המשולש 
רווי האמוציות שלו שותפות גם טבע ומיילן. על פי 
מיר  4.6 כ של  גידול  פריגו  הציגה  המוניטין  –מדד 
ליארד שקל במוניטין שלה לעומת השנה המקבילה.

גם פריגו היא חברה זרה שנסחרת בישראל על רקע 
רכישה היסטורית שביצעה לפני כעשור, אז קנתה את 
חברת התרופות הישראלית אגיס. בימים אלה )אמצע 
מאי( היא נמצאת כאמור במרכזה של קלחת שנובעת 
מהצעת השתלטות עוינת שמנסה לבצע מיילן, לפי 
שווי נדיב של כ–34 מיליארד דולר )בכסף ובמניות(. 
אך  מיילן,  את  לרכוש  מעוניינת  שטבע  בזמן  זאת, 
מבהירה כי לא תעשה זאת אם האחרונה תרכוש את 
פריגו. אגב, לאחרונה דווח ב"גלובס" כי האפשרות 
לרכוש את פריגו עמדה בפני טבע עצמה לפני מספר 

חודשים, אך היא החליטה כי אינה מעוניינת בכך. 
רפריגו, שמנוהלת על ידי ג'וזף פאפא, פועלת בעול

מות שונים מאלה של טבע בתעשיית התרופות. היא 

)2( )1(

)3(

רנזכיר, אושרה לשיווק גרסה גנרית ראשונה לקופ
קסון, שעשויה להיכנס לשוק בכל רגע. 

בכל אופן, טבע, שחוותה בשנים האחרונות שינויים 
 2014 בכל שנת  הציגה  רבים בצמרתה,  פרסונליים 
בכ–20.3  הסתכמו  ואלה  ההכנסות,  בצמיחת  קיפאון 

מיליארד דולר.
ובארה"ב,  בת"א  בבורסות  שנסחרת  טבע,  מניית 
בכ–5.8%,  מאי  אמצע  ועד  השנה  מתחילת  עלתה 

כשבשנת 2014 היא נסקה בכ–65%. 

פיליפ פרוסט, יו"ר אופקו. המניה זינקה ב־55%  ארז ויגודמן, מנכ"ל טבע. קרב משולש 
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חברה
שינוי 

במוניטין

5.3-דלק קבוצה1
5.2-החברה לישראל2
4.3-הפועלים3
3.1-פרטנר4
3.0-סלקום5
2.8-פריון נטוורק6
2.5-דלק קידוחים יהש7
2.5-דיסקונט השקעות8
2.1-אבנר יהש9
1.8-מזרחי טפחות10

היורדות הגדולות לשנת 2014
במיליארדי שקלים

חברה
שינוי 

במוניטין

50.6טבע1
12.4אופקו הלת'2
4.6פריגו3
4.1נייס4
3.9עזריאלי קבוצה5
3.2פרוטרום6
3.1אלביט מערכות7
2.9בזק8
2.3טאואר9
2.2מליסרון10

העולות הגדולות לשנת 2014

במיליארדי שקלים

חברה
שינוי 

במוניטין

5.3-דלק קבוצה1
5.2-החברה לישראל2
4.3-הפועלים3
3.1-פרטנר4
3.0-סלקום5
2.8-פריון נטוורק6
2.5-דלק קידוחים יהש7
2.5-דיסקונט השקעות8
2.1-אבנר יהש9
1.8-מזרחי טפחות10

היורדות הגדולות לשנת 2014

טבע, שחוותה 
בשנים 
האחרונות 
שינויים 
פרסונליים 
רבים בצמרתה, 
מתמודדת כיום 
עם הירידה 
בהכנסות 
מהתרופה 
המרכזית שלה, 
הקופקסון  

הנתונים 
היבשים 

בדוחות אופקו 
- שרשמה 

ב–2014 הכנסות 
של 91 מיליון 

דולר והפסד של 
174 מיליון דולר 
- לא מלמדים על 
הסיפור המעניין 
שיש לה להציע
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מתמקדת בעיקר בתחום ה–OTC Store Brand שבו 
היא מובילת שוק, ובמסגרת זו היא מייצרת תרופות 
הבולטות,  הקמעונאיות  של  מותג  תחת  שנמכרות 
כשלאורך השנים גם היא יצרה לעצמה מוניטין של 

רוכשת סדרתית.
של  קטנה  רכישה  על  הודיעה  היא  לאחרונה  כך, 
שבאה  במקסיקו,   Patheon חברת  של  פעילותה 
חברת  של  ב–2014,  בהרבה,  גדולה  רכישה  לאחר 
אומגה הבלגית. רכישה זאת הייתה הרכישה הגדולה 
השנייה שלה תוך שנה, לאחר שקודם לכן רכשה את 

חברת Elan מאירלנד. 

גם הן בצמרת
אחרי שלוש המובילות שמגיעות מעולם התרופות 
והביומד, ניצבות במקומות הרביעי והחמישי בדירוג 
המוניטין חברת נייס וקבוצת עזריאלי. על פי נתוני 
עילם,  ברק  ידי  על  שמנוהלת  נייס,  הוגן",  "שווי 
לקוחות  קשרי  לניהול  תוכנה  פתרונות  ומספקת 
גידול  הציגה  והביטחוני,  האזרחי  לשוק  וסיכונים 
של כ–4.1 מיליארד שקל במוניטין. החברה, שנסחרת 
בנאסד"ק ובת"א, הציגה בסוף 2014 מוניטין בשווי 
של כ–10 מיליארד שקל. זה נתון שנמוך במעט מזה 
של  מרשים  זינוק  מהווה  אך  מערכות,  אלביט  של 

כ–69% בהשוואה לסוף 2013.
המניב,  והנדל"ן  הקניונים  ענקית  עזריאלי,  קבוצת 
רשמה ב–2014 גידול של כ–176% במוניטין, שהסתכם 
שקל,  מיליארד  בכ–6.1  הוגן"  "שווי  נתוני  פי  על 
וזאת תוך שהמשיכה להציג רווחים גדולים, ולמרות 
שביצעה ב–2014 הפחתה של כ–20% בשווי קניון הנגב 

שבבאר שבע.
במקום השישי נמצאת חברה דואלית - פריון, שעוסקת 
בפיתוח ושיווק תוכנות ושירותים מתקדמים למפתחים, 
זוכה  מפיצים ומשתמשים בדואר אלקטרוני. גם היא 
של  הרבה  האופטימיות  על  מוניטין שמצביע  לשווי 
משקיעיה ואמונתם בהנהלתה וביכולתה לייצר תוצאות 

שחזקות מכפי שהמאזן שלה מציג כיום.

בתחתית הדירוג: 
קבוצת דלק והחברה לישראל

את  רשמה  תשובה,  יצחק  שבשליטת  דלק,  קבוצת 
הביצועים החלשים ביותר במדד, עם ירידה של כ–5.3 
מיליארד שקל בשווי המוניטין. הקבוצה נמצאת זה 
גדולים  מימושים  של  ומהיר  אגרסיבי  בהליך  זמן 
ומכירת פעילויות במטרה להתמקד בליבת העסקים 

שלה: תחומי האנרגיה וחיפושי הגז והנפט.
למעשה, שורה של מחיקות חשבונאיות בהיקף של 

רכמיליארד שקל, שלפי החברה "נובעות משינוי בע
רכם של נכסים... עקב כוונות החברה למכור אותם 
לקבוצה  גרמו  בפועל",  ממימושים שהיו  וכתוצאה 
מיליון  כ–765  של  בהפסד   2014 שנת  את  לסכם 
שקל, לעומת רווח של כ–740 מיליון שקל ב–2013. 
במהלך תקופה זו מימשה דלק נכסים בסכום כולל 
של כ–4.9 מיליארד שקל, אך המזומנים הרבים לא 

תמיד לוו ברווחי הון.
בכל אופן, מבחינת דלק - שמנייתה איבדה כ–23% 
היערכות  של  תקופה  על  עדיין  מדובר   - ב–2014 
שחורגת  אנרגיה,  כענקית  מעמדה  ביסוס  והמשך 
רקע  על  גם  זאת,  המקומי.  המשק  של  מהגבולות 

רעימותים עם גופי רגולציה, ובצל תוכניות אופרטי
ביות להתרחבות בתחום, כשהחברה נראית כאיתנה 
ומוכנה לקפיצת המדרגה שתגיע בעתיד מפעילותה 

בתחומי האנרגיה.
בצ לישראל  החברה  גם  בולטת  דלק  קבוצת  רלצד 

ירידה  עם  במוניטין,  צניחה  החברות שרשמו  מרת 
של כ–5.2 מיליארד שקל. מה קרה בחברה לישראל 
שמסביר את המוניטין השלילי הזה? במקרה הזה, יש 
לכך מספר סיבות ברורות למדי: הקרב ראש בראש 
מול המדינה ובעיקר מול העובדים )ששובתים כבר 
 - כיל  הדשנים  ביצרנית  שמתרחש  חודשים(  כמה 
פרת המזומנים העיקרית של הקבוצה; הרפתקאות 
הבעייתיות וההפסדיות שלה בתחומי הרכב - בבטר 
פלייס )שנסגרה ב–2013( ובקורוס )שהחברה לישראל 
ניתקה ממנה השנה את הקשרים(; הסדר החוב השני 

והענק בחברת הספנות צים, ועוד.
האתגרים הללו ואחרים הובילו בין היתר את קבוצת 
ההחזקות שבשליטת עידן עופר לפצל מוקדם יותר 
שלאחר  כך  קנון,  האחות  לחברה  עסקיה  את  השנה 
הפיצול החברה לישראל נותרה עם החזקה בכיל ובבזן. 

מניית החברה לישראל עלתה במהלך 2014 ב–7%.
בנק  נמצא  הללו  ההחזקה  החברות  שתי  אחרי 
4.3 מיליארד שקל בשווי  ירידה של  הפועלים עם 
המוניטין. הבנק דווקא רשם תוצאות טובות ב–2014, 
עם הרווחים הגבוהים בכל שוקי הבנקאות והפיננסים 
במשק, אך ייתכן שהוא סובל מכניסתו לתפקיד של 

רשר האוצר משה כחלון, שסימן כאחד מיעדיו המר
כזיים את הטיפול בתחרותיות במערכת הבנקאית. 

במהלך 2014 איבדה מניית הבנק 5%. 
הגדולים  הבנקים  שאר  עם  יחד   - הפועלים  האם 
שינוי  ערב  –נמצא  האחרים  הפיננסים  והגופים 
בצל  והעסקית,  הרגולטורית  במציאות  משמעותי 
האפסיות  והריביות  הגאות  תקופת  כי  החששות 

הולכת ומתקרבת לקיצה? ימים יגידו. 
ומי עוד נמצאות בקרב החברות שהמוניטין שלהן 

והח הרביעי  במקומות  ביותר?  הגבוה  בהיקף  רירד 
פרטנר  הוותיקות  הסלולר  חברות  נמצאות  מישי 
וסלקום. השתיים, יחד עם המתחרה הוותיקה פלאפון 
של  ההשפעות  את  לעומק  חוות  בזק,  שבבעלות 
הכללים  משינוי  כתוצאה  שנוצרה  העזה  התחרות 
גם  כמו  כחלון"(,  )"רפורמת  המדינה  שהובילה 
שירותיהן  על  שהשפיעו  הטכנולוגיים  השיפורים 
רווחיות  אותן לרמת  הובילו  אלה  כל  המסורתיים. 

רנמוכה בהרבה מבעבר, על רקע התגברות משמעו
תית בתחרות שאיתה הן מתמודדות. 

מנתוני "שווי הוגן" עולה כי התחרות החריפה בשוק 
הסלולר הביאה לצניחה של כ–70% בשווי המוניטין 
של סלקום, שאיבדה 3 מיליארד שקל בפרמטר הזה, 
ולירידה של כ–60% שנרשמה בשווי המוניטין של 

פרטנר, שאיבדה 3.1 מיליארד שקל. 

חברת "שווי הוגן" פועלת 
בתחומי הייעוץ כלכלי, 
ניהול סיכונים פיננסיים 
והערכות שווי מקצועיות, 
לצרכי מיזוגים ורכישות, 
ולצורכי דיווח כספי על פי 
כללי חשבונאות בין לאומית 
)IFRS( ותקינה אמריקאית. 
הערכות השווי מבוצעות על 
ידי צוות בראשות רו"ח אלי 
אל–על )בתמונה(, שהוא בעל 
ניסיון של מעל לעשור בביצוע 
ופיקוח על אלפי הערכות שווי

יט
שב

ני 
: ד
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ציל

מודעה
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20132014

הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהון עצמי מוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןמוחשי

013.3-0.125.8-0.1-12.493%אופקו הלת'
0.3-18%-0.11.50.41.20.3273%קומפיוגן

0.8-51%-0.21.50.20.70-5%מזור רובוטיקה
0.7-58%-0.41.30.50.504%אבוג'ן

0.1-16%-0.20.70.20.60-9%פלוריסטם
0.8-47%--0.11.7-0.20.9-0.1-פרוטליקס

0.919.91.029.70.19%9.749%סה"כ

ביומד 

20132014

הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהוןמוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןעצמי מוחשי

1.2-47%-3.72.53.91.30.26%מגדל ביטוח
0.7-44%-2.91.63.10.90.28%הראל השקעות
0.8-57%-2.61.32.80.60.311%כלל עסקי ביטוח

1.2-31%-1.91.32.10.90.211%הפניקס
0.5-47%-1.811.90.40.210%מנורה מב החז

0.41.10.41.704%0.650%איי.די.איי ביטוח
0.1-9%-0.41.2-0.31.10-11%-מיטב דש

3.1-31%-12.810.113.971.29%סה"כ

ביטוח ושירותים פיננסיים

20132014

הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהוןמוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןעצמי מוחשי

-4.3-28.8-2.931.4-7.22.59%הפועלים
0.4-7%-26-5.728.1-6.12.08%לאומי

-1.8-9.80.410.9-1.51.112%מזרחי טפחות
1-19%-12.1-5.313.1-6.31.08%דיסקונט א
0.6-88%-6.4-0.76.6-1.30.24%הבינלאומי

-0.4-2.8-0.43-0.80.310%פיבי
0.2-20%-2.3-1.22.4-1.402%אגוד

8.7-56%-88.2-15.795.4-24.57.38%סה"כ

בנקים

20132014

הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהוןמוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןעצמי מוחשי

1.1101.17.900-2.1-21%אבנר
1.4-18%-1.87.82.86.4156%ישראמקו

2.5-27%-1.19.31.26.802%דלק קידוחים
1.3-37%-0.53.40.52.10.112%רציו

0.7-37%-0.71.80.91.10.114%נפטא
-0.2-100.9-0.2-0.1-8%חנל

8.2-25%-6.232.37.324.21.118%סה"כ

חיפושי נפט וגז

20132014

הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהוןמוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןעצמי מוחשי

5.3-39%-313.44.68.11.652%דלק קבוצה
5.2-39%-1.813.33.28.11.476%החברה לישראל

0.725%-2.52.92.23.7-0.3-12%פז נפט
0.6-54%-1.7120.50.318%יואל

0.2-12%-0.51.40.51.2-0.1-11%אלקטרה
0.1-9%-0.60.70.50.6-0.1-15%ביטוח ישיר

0.3-62%-0.80.50.90.20.18%מבטח שמיר
0.2-71%-0.70.30.90.10.222%אקויטל

0.3-28%-0.21.10.10.8-0.1-51%אלקו
דיסקונט 
2.5-37%-3.96.7-3.64.20.3-9%-השקעות

8-19%-7.941.26.233.2-1.7-21%סה"כ

השקעה והחזקות

במיליארדי שקלים

במיליארדי שקלים

במיליארדי שקלים

במיליארדי שקלים

במיליארדי שקלים

20132014

הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהון עצמי מוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןמוחשי

013.3-0.125.8-0.1-12.493%אופקו הלת'
0.3-18%-0.11.50.41.20.3273%קומפיוגן

0.8-51%-0.21.50.20.70-5%מזור רובוטיקה
0.7-58%-0.41.30.50.504%אבוג'ן

0.1-16%-0.20.70.20.60-9%פלוריסטם
0.8-47%--0.11.7-0.20.9-0.1-פרוטליקס

0.919.91.029.70.19%9.749%סה"כ

ביומד 

20132014

הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהוןמוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןעצמי מוחשי

1.2-47%-3.72.53.91.30.26%מגדל ביטוח
0.7-44%-2.91.63.10.90.28%הראל השקעות
0.8-57%-2.61.32.80.60.311%כלל עסקי ביטוח

1.2-31%-1.91.32.10.90.211%הפניקס
0.5-47%-1.811.90.40.210%מנורה מב החז

0.41.10.41.704%0.650%איי.די.איי ביטוח
0.1-9%-0.41.2-0.31.10-11%-מיטב דש

3.1-31%-12.810.113.971.29%סה"כ

ביטוח ושירותים פיננסיים

20132014

הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהוןמוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןעצמי מוחשי

-4.3-28.8-2.931.4-7.22.59%הפועלים
0.4-7%-26-5.728.1-6.12.08%לאומי

-1.8-9.80.410.9-1.51.112%מזרחי טפחות
1-19%-12.1-5.313.1-6.31.08%דיסקונט א
0.6-88%-6.4-0.76.6-1.30.24%הבינלאומי

-0.4-2.8-0.43-0.80.310%פיבי
0.2-20%-2.3-1.22.4-1.402%אגוד

8.7-56%-88.2-15.795.4-24.57.38%סה"כ

בנקים

20132014

הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהוןמוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןעצמי מוחשי

1.1101.17.900-2.1-21%אבנר
1.4-18%-1.87.82.86.4156%ישראמקו

2.5-27%-1.19.31.26.802%דלק קידוחים
1.3-37%-0.53.40.52.10.112%רציו

0.7-37%-0.71.80.91.10.114%נפטא
-0.2-100.9-0.2-0.1-8%חנל

8.2-25%-6.232.37.324.21.118%סה"כ

חיפושי נפט וגז
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הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהוןמוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןעצמי מוחשי

5.3-39%-313.44.68.11.652%דלק קבוצה
5.2-39%-1.813.33.28.11.476%החברה לישראל

0.725%-2.52.92.23.7-0.3-12%פז נפט
0.6-54%-1.7120.50.318%יואל

0.2-12%-0.51.40.51.2-0.1-11%אלקטרה
0.1-9%-0.60.70.50.6-0.1-15%ביטוח ישיר

0.3-62%-0.80.50.90.20.18%מבטח שמיר
0.2-71%-0.70.30.90.10.222%אקויטל

0.3-28%-0.21.10.10.8-0.1-51%אלקו
דיסקונט 
2.5-37%-3.96.7-3.64.20.3-9%-השקעות

8-19%-7.941.26.233.2-1.7-21%סה"כ

השקעה והחזקות

במיליארדי שקלים

במיליארדי שקלים

במיליארדי שקלים

במיליארדי שקלים

במיליארדי שקלים
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100
תל אביב

100
תל אביב

ביומד
מזה זמן נראה שתחום הביומד בישראל שובר שיאים, 
הטובות  התקופות  באחת  נמצא  שהוא  ספק  ואין 
בתולדותיו לפחות מבחינת זמינות המימון לחברות 
הפעילות בתחום, וגם מבחינת המשקיעים בו מעבר 
של  הגג  ארגון   ,IATI ארגון  פרסם  לאחרונה  לים. 

רתעשיית ההיי–טק הישראלית, דוח שממנו עלה כי בי
שראל פועלות כ–1,380 חברות בתחומי מדעי החיים. 
53% מתוכן בתחומי המכשור הרפואי, 23% בפארמה 
וכ–20% בתחומי הרפואה הדיגיטלית או הניידת. לפי 
הנתונים, בישראל יש מאות מרכזי מו"פ של חברות 

זרות, בהם כמה עשרות בתחום הרפואי.
מתורגמת  בהכרח  לא  הזו  ההתרחשות  כל  ואולם, 
למציאות שעמה מתמודדות חברות הביומד שנסחרות 
בישראל, והמשקיעים בהן, שמבחינתם החיים נראים 
קשים יותר. כך, מדד הביומד בת"א בלט בשנת 2014 
בירידה של כ–30%  לאחר עליות של כ–30% ב–2013, 
וכ–10% ב–2012. למעשה, תשואת מדד הביומד של 
הבורסה המקומית ירד בכמה עשרות אחוזים מאז היום 

שבו נוסד, אי שם ב–2010.
מבין חברות המדד, היחידה שרשמה עלייה במוניטין 
ב–2014 היא אופקו )שמנייתה עלתה באותה תקופה 

כלל  מבין  השני  במקום  כאמור  שמדורגת  ב–34%(, 
רשמו  בסקטור  החברות  יתר   .100 בת"א  החברות 
ב–2014 ירידה בשיעורים דו ספרתיים במוניטין שלהן. 
הירידות החדות ביותר במוניטין, יותר מ–50%, נרשמו 
מיליארד  מ–1.3  צנח  שלה  שהמוניטין  אבוג'ן,  אצל 
רובוטיקה,  מזור  ואצל  שקל,  מיליארד  ל–0.5  שקל 

מ–1.5 מיליארד שקל ל–0.7 מיליארד שקל.

ביטוח ופיננסים
בימים אלה ענף הביטוח הישראלי סוער ורוגש. לא רק 

רששתיים מהחברות המרכזיות נמצאות על המדף, ומ
געים מתקיימים למכירתן לבעלי שליטה זרים, אלא 
דורית  באוצר  הביטוח  על  שהרגולטורית, המפקחת 
סלינגר, ממשיכה לשנות סדרי עולם בענף. סלינגר 
הצרכנים  עם  שמיטיבים  צעדים  של  שורה  מובילה 
ומקשים על שורת הרווחיות של החברות, שנדרשות 
להיות הוגנות יותר כלפי המבוטח כשזה תובע אותן, 
או כשהוא מנסה לשפר את מצבו ולשלם להן פחות.

בינתיים חברות הביטוח סיכמו את 2014 עם רווחים 
אצלן  חיובית שנרשמה  למגמה  נאים, שהיוו המשך 
בין היתר תודות לגאות בשוקי ההון שנור  ,2013 –ב

הפריחה חסרת 
התקדים שאותה 
חווה בשנים 
האחרונות 
ענף הביומד, 
לא בהכרח 
מתורגמת 
למציאות 
בבורסה 
המקומית 

20132014

הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהון עצמי מוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןמוחשי

013.3-0.125.8-0.1-12.493%אופקו הלת'
0.3-18%-0.11.50.41.20.3273%קומפיוגן

0.8-51%-0.21.50.20.70-5%מזור רובוטיקה
0.7-58%-0.41.30.50.504%אבוג'ן

0.1-16%-0.20.70.20.60-9%פלוריסטם
0.8-47%--0.11.7-0.20.9-0.1-פרוטליקס

0.919.91.029.70.19%9.749%סה"כ

ביומד 

20132014

הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהוןמוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןעצמי מוחשי

1.2-47%-3.72.53.91.30.26%מגדל ביטוח
0.7-44%-2.91.63.10.90.28%הראל השקעות
0.8-57%-2.61.32.80.60.311%כלל עסקי ביטוח

1.2-31%-1.91.32.10.90.211%הפניקס
0.5-47%-1.811.90.40.210%מנורה מב החז

0.41.10.41.704%0.650%איי.די.איי ביטוח
0.1-9%-0.41.2-0.31.10-11%-מיטב דש

3.1-31%-12.810.113.971.29%סה"כ

ביטוח ושירותים פיננסיים

20132014

הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהוןמוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןעצמי מוחשי

-4.3-28.8-2.931.4-7.22.59%הפועלים
0.4-7%-26-5.728.1-6.12.08%לאומי

-1.8-9.80.410.9-1.51.112%מזרחי טפחות
1-19%-12.1-5.313.1-6.31.08%דיסקונט א
0.6-88%-6.4-0.76.6-1.30.24%הבינלאומי

-0.4-2.8-0.43-0.80.310%פיבי
0.2-20%-2.3-1.22.4-1.402%אגוד

8.7-56%-88.2-15.795.4-24.57.38%סה"כ

בנקים
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הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהוןמוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןעצמי מוחשי

1.1101.17.900-2.1-21%אבנר
1.4-18%-1.87.82.86.4156%ישראמקו

2.5-27%-1.19.31.26.802%דלק קידוחים
1.3-37%-0.53.40.52.10.112%רציו

0.7-37%-0.71.80.91.10.114%נפטא
-0.2-100.9-0.2-0.1-8%חנל

8.2-25%-6.232.37.324.21.118%סה"כ

חיפושי נפט וגז

20132014

הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהוןמוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןעצמי מוחשי

5.3-39%-313.44.68.11.652%דלק קבוצה
5.2-39%-1.813.33.28.11.476%החברה לישראל

0.725%-2.52.92.23.7-0.3-12%פז נפט
0.6-54%-1.7120.50.318%יואל

0.2-12%-0.51.40.51.2-0.1-11%אלקטרה
0.1-9%-0.60.70.50.6-0.1-15%ביטוח ישיר

0.3-62%-0.80.50.90.20.18%מבטח שמיר
0.2-71%-0.70.30.90.10.222%אקויטל

0.3-28%-0.21.10.10.8-0.1-51%אלקו
דיסקונט 
2.5-37%-3.96.7-3.64.20.3-9%-השקעות

8-19%-7.941.26.233.2-1.7-21%סה"כ

השקעה והחזקות

במיליארדי שקלים

במיליארדי שקלים

במיליארדי שקלים

במיליארדי שקלים

בעת מדיניות ההרחבה חסרת התקדים של הבנקים במיליארדי שקלים
המרכזיים בארץ ובעולם. מתחילת השנה רשם מדד 
הביטוח עלייה ש ל כ–7%. ואולם, הרגולציה הגוברת 
שהזכרנו, יחד עם ההבנה כי הריביות הכה נמוכות כבר 
החלו לפגוע בתוצאות החברות בענף, שחוששות ממה 
שיקרה אם וכאשר הריביות ישנו כיוון, מטילים צל 

על תוצאותיהן בהמשך.
בסך הכל, החברות בתחום רשמו ירידה של כ–31% 
שעוסקת  ביטוח,  איי.די.איי  רק  שלהן.  במוניטין 
בתחומי ביטוח הפרט בשיווק ישיר ומוכרת לציבור 
החמש  על  הקש  המותגים  )באמצעות  ישיר  כביטוח 

רותשעה מיליון(, הציגה בשנה החולפת גידול במוני
טין. החברה, שמציגה שיפור ניכר בתוצאותיה ואהודה 
על המשקיעים בבורסה המקומית, מחזיקה במוניטין 
הגבוה בענף, כשהיא מותירה מאחור חברות גדולות ו–
ותיקות ממנה, כגון מגדל, הראל והפניקס. את הירידה 
הגדולה במוניטין בענף רשמו מנורה מבטחים וכלל.
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שינוי בהון עצמי מוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןמוחשי

013.3-0.125.8-0.1-12.493%אופקו הלת'
0.3-18%-0.11.50.41.20.3273%קומפיוגן

0.8-51%-0.21.50.20.70-5%מזור רובוטיקה
0.7-58%-0.41.30.50.504%אבוג'ן

0.1-16%-0.20.70.20.60-9%פלוריסטם
0.8-47%--0.11.7-0.20.9-0.1-פרוטליקס

0.919.91.029.70.19%9.749%סה"כ

ביומד 
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הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהוןמוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןעצמי מוחשי

1.2-47%-3.72.53.91.30.26%מגדל ביטוח
0.7-44%-2.91.63.10.90.28%הראל השקעות
0.8-57%-2.61.32.80.60.311%כלל עסקי ביטוח

1.2-31%-1.91.32.10.90.211%הפניקס
0.5-47%-1.811.90.40.210%מנורה מב החז

0.41.10.41.704%0.650%איי.די.איי ביטוח
0.1-9%-0.41.2-0.31.10-11%-מיטב דש

3.1-31%-12.810.113.971.29%סה"כ

ביטוח ושירותים פיננסיים
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הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהוןמוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןעצמי מוחשי

-4.3-28.8-2.931.4-7.22.59%הפועלים
0.4-7%-26-5.728.1-6.12.08%לאומי

-1.8-9.80.410.9-1.51.112%מזרחי טפחות
1-19%-12.1-5.313.1-6.31.08%דיסקונט א
0.6-88%-6.4-0.76.6-1.30.24%הבינלאומי

-0.4-2.8-0.43-0.80.310%פיבי
0.2-20%-2.3-1.22.4-1.402%אגוד

8.7-56%-88.2-15.795.4-24.57.38%סה"כ

בנקים
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הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהוןמוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןעצמי מוחשי

1.1101.17.900-2.1-21%אבנר
1.4-18%-1.87.82.86.4156%ישראמקו

2.5-27%-1.19.31.26.802%דלק קידוחים
1.3-37%-0.53.40.52.10.112%רציו

0.7-37%-0.71.80.91.10.114%נפטא
-0.2-100.9-0.2-0.1-8%חנל

8.2-25%-6.232.37.324.21.118%סה"כ

חיפושי נפט וגז
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הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהוןמוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןעצמי מוחשי

5.3-39%-313.44.68.11.652%דלק קבוצה
5.2-39%-1.813.33.28.11.476%החברה לישראל

0.725%-2.52.92.23.7-0.3-12%פז נפט
0.6-54%-1.7120.50.318%יואל

0.2-12%-0.51.40.51.2-0.1-11%אלקטרה
0.1-9%-0.60.70.50.6-0.1-15%ביטוח ישיר

0.3-62%-0.80.50.90.20.18%מבטח שמיר
0.2-71%-0.70.30.90.10.222%אקויטל

0.3-28%-0.21.10.10.8-0.1-51%אלקו
דיסקונט 
2.5-37%-3.96.7-3.64.20.3-9%-השקעות

8-19%-7.941.26.233.2-1.7-21%סה"כ

השקעה והחזקות

במיליארדי שקלים

במיליארדי שקלים

במיליארדי שקלים

במיליארדי שקלים

במיליארדי שקלים בנקאות
במוניטין  והרעה  ירידה  על  מצביע  המוניטין  מדד 
של כל אחד מהבנקים שנסקרו. כמעט כולם )למעט 
ב–2013,  עוד  שלילי  מוניטין  הציגו  טפחות(  מזרחי 
כשב–2014 מצבם באספקט הזה הורע עוד יותר. על 
פי "שווי הוגן", בסיומה של 2014 הסתכם המוניטין 
הכולל של 5 הבנקים הגדולים במינוס 22.2 מיליארד 
מיליארד  כ–14.2  מוניטין שלילי של  לעומת  שקל, 

שקל ב–2013.
למעשה, על פי המדד, סקטור הבנקאות הוא זה שרשם 
2014 בה רמת המור –את הביצועים הגרועים ביותר ב

ניטין השלילית בו העמיקה בכ–9 מיליארד שקל. ברקע 
לכך ניצבים האתגרים שמאיימים על הענף ועל חלק 
ממקורות הרווח שלו, בין היתר לאור כניסתו ללשכת 

רשר האוצר של משה כחלון. כחלון כבר סימן וי על מה
פכה בענף הסלולר לפני כמה שנים, ובמהלך הבחירות 
הוא הציב את ענף הבנקאות כיעד עתידי לרפורמות.

100
תל אביב

100
תל אביב

בעוד שבבנקים 
או בחברות 
הביטוח, כל 

הסקטור מושפע 
באותה צורה 

ומאותן מגמות, 
סקטור ההשקעה 
וחברות ההחזקה 

אינו עשוי 
מקשה אחת
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חששות נוספים נובעים מסימני השאלה לגבי סיכויי 
הישראלי,  במשק  המתנפח  החובות  הר  של  הגבייה 
לתוצאות  בנוסף  זאת,  שלילית.  בריבית  המתודלק 
שהצביעו על קיפאון מסוים ברווחיות של הבנקים בשנה 
החולפת, ובצל ההמתנה להכרעות של רשויות החוק 
האמריקניות, שכבר הטילו קנסות עתק על בנק לאומי, 

ועשויות לנקוט הליכים דומים מול בנקים נוספים.
ידי  על  כמטרה  סומן  כבר  הבנקאות  ענף  זאת,  עם 
רב, מה שלא  זמן  ומגוונים לפני  רגולטורים שונים 
הפריע לו עד כה לשמור על מעמדו כסקטור הפיננסים 

רהגדול והרווחי ביותר בישראל. לא מעט תודות לח
שיבות האדירה שטמונה בשמירה על יציבותו כענף, 
ועל יציבותם של כל אחד מהבנקים הפועלים בו, לכך 
דואג גם בנק ישראל, שמפקח על הענף ואחראי על 
הסדרתו. שם, כך נראה, לא מתכוונים גם כעת למהר 

ולשנות את כללי המשחק.

חברות ההשקעה וההחזקות
עד לפני מספר שנים את רשימת הגופים הבולטים 
והמרכזיים בשוק ההון המקומי אכלסו בעיקר קבוצות 
ההחזקה. מאז חלו לא מעט שינויים במצבן ובמעמדן, 

)שב ביותר  והגדולה  המרכזית  ההחזקה  רכשקבוצת 
פעילות(,  שעדיין  החזקה  חברות  כמה  כללה  עצמה 
איבדה ממעמדה ועברה לבעלות חדשה. מדובר כמובן 
באי.די.בי, שגם בעל השליטה הנוכחי בה, אדוארדו 

אלשטיין, רחוק מלרוות נחת מההחזקה שלו.
בכל מקרה, בעוד שבבנקים או בחברות הביטוח, כל 
הסקטור מושפע פחות או יותר באותה צורה ומאותן 
מגמות, סקטור ההשקעה וחברות ההחזקה אינו עשוי 
ממקשה אחת. למרות זאת, מרבית חברות ההשקעה 
בשווי  ספרתית  דו  ירידה  ב–2014  רשמו  וההחזקות 

רהמוניטין שלהן. למעשה, שתי היורדות הגדולות בש

20132014

הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהוןמוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןעצמי מוחשי

3.664.3100.719%4.169%נייס
1.87.21.810.20-1%3.143%אלביט מערכות

2.422.93.70.519%1.682%אורמת
0.40.90.63.20.368%2.3273%טאואר
0.3-21%-1.11.61.31.20.218%איזיצ'יפ

0.2-8%-0.51.90.61.70.114%לייבפרסון
0.50.70.60.90.119%0.229%סאפיינס

0.21.3-0.21.7-0.4-0.536%פורמולה מערכות
0.40.60.60.70.125%05%נובה

0.50.70.60.708%0-2%מטריקס
0.4-29%-0.31.30.40.90.122%סיליקום

0.8-59%-0.61.30.70.50.117%אלוט תקשורת
0.2-32%-0.30.70.60.50.379%מג'יק
0.70.10.800.115%0-66%גילת

2.8-98%-02.90.90.10.92,464%פריון נטוורק
13.32916.236.12.922%7.124%סה"כ

טכנולוגיה

20132014

הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהוןמוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןעצמי מוחשי

12.22.212.96.10.76%3.9176%עזריאלי קבוצה
7.80.181.10.23%0.9689%גזית גלוב
2.81.13.13.40.413%2.2197%מליסרון

3.5-0.34.10.50.616%0.8268%אלוני חץ
3.103.50.10.310%0.1201%נצבא
2.8030.40.27%0.428,856%אמות

0.5-19%-0.82.81.32.20.453%שיכון ובינוי
2.20.42.50.60.315%0.238%אירפורט סיטי

2.5-0.12.60.20.15%0.3251%נורסטאר
1.50.41.60.70.16%0.399%גב ים

1.702.10.40.421%0.42,900%ביג
1.101.40.40.325%0.43,387%ריט 1

-0.7-2.5-0.12.6-0.70.13%אלרוב נדלן
1.50.11.50.30-1%0.2194%רבוע נדלן

0.70.11.20.50.563%0.4303%איידיאו
0.3-36%-2.5-0.72.7-10.26%אפריקה נכסים

0.5-93%-10.51.500.546%נכסים ובנין
0.1-37%-1.10.41.30.20.216%בראק אן וי

-0.3-2.2-0.22.2-0.60-1%אלרוב ישראל
1.10.11.20.10.19%055%וילאר

-0.5-20.21.5-0.3-0.4-22%מבני תעשיה
-1.1-2.80.22.1-1-0.7-24%כלכלית ירושלים

0.8010.10.228%0.11,155%סאמיט
0.8-0.10.9-0.10.19%00אשטרום נכסים

0.1-6%-3.4-32.9-2.1-0.5-15%אפריקה
64.75.068.811.64.16%6.6132%סה"כ

נדל"ן ובינוי

20132014

הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהוןמוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןעצמי מוחשי

0.416.80.619.60.379%2.917%בזק
0.62.80.83.60.230%0.828%דלק רכב

0.5-20%-0.32.30.31.905%רמי לוי
0.5-6%-5.67.4-4.96.90.7-12%-בי קומיונקיישנס

0.8-31%-0.42.60.21.8-0.2-55%שופרסל
3-68%-0.14.40.61.40.4299%סלקום

0.31.30.41.5012%0.219%איתוראן
3.1-61%-0.35.1020.3-86%-פרטנר

0.4-46%-0.50.90.60.50.123%חלל תקשורת
0.11-0.51.2-0.3-0.216%-אלון רבוע כחול

4.2-9%-3.544.7-240.41.5-43%-סה"כ

מסחר ושירותים

במיליארדי שקלים

במיליארדי שקלים

במיליארדי שקלים

100
תל אביב

חברות הנדל"ן 
המניב הן 
חברות פיננסיות 
לא פחות משהן 
חברות נדל"ן. 
כך, החברות 
בענף נהנו 
מאוד ב–2014 
מהריביות 
האפסיות 
ששוררות 
בשווקים

מודעה
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ווי המוניטין מתוך כלל חברות תל אביב 100 מגיעות 
מתוך הסקטור הזה: קבוצת דלק האיתנה שבשליטת 
מימוש  הליך  של  בעיצומו  שנמצאת  תשובה,  יצחק 
נכסים מהיר, שהמוניטין שלה ירד ב–2014 בכ–39% 
לכ–8.1 מיליארד שקל; והחברה לישראל שבשליטת 

עידן עופר שהמוניטין שלה ירד בשיעור זהה.
החברה היחידה בסקטור שרשמה עלייה היא ופז נפט, 
ששווי המוניטין שלה צמח מ–2.9 מיליארד שקל ל–3.7 
מיליארד שקל. גם ביטוח ישיר, שמחזיקה באיי.די.איי 
ביטוח, בחברת הנדל"ן אדגר ועוד, מתלבטת לחיוב 

לאחר שרשמה ירידה בשיעור חד ספרתי. 
מה זה אומר? כאמור, מוניטין שלילי אומר כי השוק 
מצפה לצניחה בשווי הנכסים, ומביע אי אמון בשווי 
ההשקעות  תיקי  כגון  החברה,  של  הרשומים  נכסיה 
והביטוח, או חושש מהתחייבויות גדולות לא צפויות 

ולא ידועות.

נדל"ן ובינוי
מאז ומתמיד היווה סקטור הנדל"ן חלק מרכזי משוק 
2014, שבר –ההון המקומי. מציאות זו לא השתנתה ב
מהלכה רשם מדד ת"א נדל"ן 15 עלייה של כ–1.5%. 
גם מדד המוניטין מצביע על כך כי 2014 הייתה שנה 
של  המוניטין  כששווי  הנדל"ן,  סקטור  עבור  חזקה 
25 המניות מתחום זה יותר מהכפיל את עצמו, לסך 

מצרפי של כ–11.6 מיליארד שקל.
ככלל, חברות הנדל"ן המניב הן חברות פיננסיות לא 
נהנו  פחות משהן חברות נדל"ן. כך, החברות בענף 
ששוררות  מאוד  הנמוכות  מהריביות  ב–2014  מאוד 
זאת,  כיום(.  גם  מכך  ליהנות  )וממשיכות  בשווקים 
החוב, שמוזילים  הקלות שבמחזורי  היתר, בשל  בין 

את הוצאות המימון שלהן. 

פוטנ מאיומים  חף  לא  הזה  הסקטור  גם  רבמקביל, 
קרבים  שאנו  האפשרות  מרחפת  ברקע  ציאליים: 
לעודף בנדל"ן למשרדים ואולי אף למסחר, לא רק 

בבאר שבע או במרכז הארץ אלא בכל המדינה. 
רבצמרת הדירוג ניצבת קבוצת עזריאלי ששווי המו

ניטין שלה גדל ב–2014 בכ–4 מיליארד שקל לכ–6.1 
מיליארד שקל. החברה חוותה בשנה שעברה חילופי 
דוד  הדומיננטי,  המייסד  של  פטירתו  לאחר  דורות 
לבתו,  סייעה  יחסית  הרגועה  כשהסביבה  עזריאלי, 
דנה, להתחיל לתפוס את מקומה. אחריה ניצבת חברת 
מליסרון, שבשליטת ליאורה עופר, ששווי המוניטין 
 2.2 של  )עלייה  שקל  מיליארד   3.4 על  עמד  שלה 
אגב, שווי   .)2013 כ–200%, לעומת  מיליארד שקל, 
המוניטין של השתיים מהווה כ–90% משווי המוניטין 

של הסקטור כולו. 
עוד חברה שבולטת במעלה מדד המוניטין היא גזית 
גלוב, שנדרשה להתמודד בשנה החולפת עם רכישת 
דורי בניה מלפני כמה שנים. דורי סיכמה את 2014 
בהפסד ניכר של כ–383 מיליון שקל שהצטרף להפסד 
לא זניח של כ–132 מיליון שקל שרשמה ב–2013, בשל 
באומדני  מהותית  לסטייה  שהביא  חשבונאי  כאוס 
העלויות וההכנסות מהפרויקטים בביצועה. דימום זה 
הביא לצורך בסיוע ישיר מצד החברה האם, שמצדה 

ממשיכה להציג עוצמה בעסקיה בחו"ל.

תעשייה
רסקטור התעשייה, שכולל את שתי ענקיות הפרמצב

טיקה טבע ופריגו, כמו גם את חברת כיל - שלושתן 
שחקניות בינלאומיות בעלות נתח מכובד למדי ממפת 
הפעילות העולמית בתחומן - מרכז חלק ניכר מסך 
שווי המוניטין של החברות שנסחרות במדד ת"א 100. 

20132014

הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהוןמוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןעצמי מוחשי

55.891.969.2142.513.524%50.655%טבע
4.465.21269.77.6171%4.67%פריגו

1.3-5%-9.928.98.427.6-1.5-15%כיל
0.2-3%-1.37.81.57.60.216%אסם

0.54.50.77.70.249%3.269%פרוטרום
0.3-4%-0.76.20.85.90.227%שטראוס

2.60.42.42.1-0.2-6%1.7462%בזן
0.71.90.82.20.119%0.213%דלתא

0.81.4שפיר הנדסה
0.1-14%-0.60.80.70.70.114%פלסאון תעשיות

0.1-17%-0.50.80.50.7010%פוקס
0.50.70.40.70-5%0-2%אבגול
0.2-28%-0.30.60.40.40.118%קרור
77.7209.798.9269.121.227%59.528%סה"כ

במיליארדי שקליםתעשייה

100
תל אביב

סקטור 
התעשייה מרכז 
חלק ניכר מסך 
שווי המוניטין 
של חברות 
ת"א 100. בסוף 
2014 הסתכם 
שווי המוניטין 
של החברות 
הפעילות 
בתחום בכ–269 
מיליארד שקל

מודעה
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החברות  של  המוניטין  שווי  הסתכם   2014 בסוף 
הפעילות בתחום זה בכ–269 מיליארד שקל - גידול 
של 28%, שהם כ–60 מיליארד שקל, ביחס לסך השווי 
שנרשם בחברות אלה בסוף 2013. חלק הארי מסכום זה 
שייך לשלוש החברות הבינלאומיות שהזכרנו - טבע, 
וכיל - ששווי המוניטין המצרפי שלהן עמד  פריגו 
גידול של   - מיליארד שקל  כ–240  בסוף 2014 על 
כ–54 מיליארד שקל ביחס לסוף 2013. את הגידול 
המוניטין  דירוג  את  שמובילות  ופריגו  טבע  רשמו 
הכללי של כלל חברות תל אביב 100, ולמרות קיטון 
של כ–5% בשווי המוניטין של כיל. בסקטור זה אין 

אף חברה שהמדד מצמיד לה שווי מוניטין שלילי.

חיפושי נפט וגז
מניות  היו  והנפט  הגז  מניות  הרחוק,  בעבר  פעם, 
החלום הישראליות, הרבה לפני שמניות הטכנולוגיה 
והביומד הפכו לכאלה. אבל לפני כמה שנים החלום 
שהיה טמון בחלק ממניות המגזר התגשם, כשמצבורי 

גז משמעותיים התגלו בים התיכון. 
אלא שמאז 2011, שהייתה שנת השיא בחגיגה במניות 
אלה, נראה שהמנגינה השתנתה, ושוויין בבורסה בתל 
אביב נחתך. זאת, על רקע שורת אכזבות בקידוחים 
כושלים של כל השותפויות, למעט אלה של קבוצת 

דלק )"תמר" ו"לוויתן"( ורציו )"לוויתן"(.

20132014

הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהון עצמי מוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןמוחשי

013.3-0.125.8-0.1-12.493%אופקו הלת'
0.3-18%-0.11.50.41.20.3273%קומפיוגן

0.8-51%-0.21.50.20.70-5%מזור רובוטיקה
0.7-58%-0.41.30.50.504%אבוג'ן

0.1-16%-0.20.70.20.60-9%פלוריסטם
0.8-47%--0.11.7-0.20.9-0.1-פרוטליקס

0.919.91.029.70.19%9.749%סה"כ

ביומד 

20132014

הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהוןמוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןעצמי מוחשי

1.2-47%-3.72.53.91.30.26%מגדל ביטוח
0.7-44%-2.91.63.10.90.28%הראל השקעות
0.8-57%-2.61.32.80.60.311%כלל עסקי ביטוח

1.2-31%-1.91.32.10.90.211%הפניקס
0.5-47%-1.811.90.40.210%מנורה מב החז

0.41.10.41.704%0.650%איי.די.איי ביטוח
0.1-9%-0.41.2-0.31.10-11%-מיטב דש

3.1-31%-12.810.113.971.29%סה"כ

ביטוח ושירותים פיננסיים

20132014

הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהוןמוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןעצמי מוחשי

-4.3-28.8-2.931.4-7.22.59%הפועלים
0.4-7%-26-5.728.1-6.12.08%לאומי

-1.8-9.80.410.9-1.51.112%מזרחי טפחות
1-19%-12.1-5.313.1-6.31.08%דיסקונט א
0.6-88%-6.4-0.76.6-1.30.24%הבינלאומי

-0.4-2.8-0.43-0.80.310%פיבי
0.2-20%-2.3-1.22.4-1.402%אגוד

8.7-56%-88.2-15.795.4-24.57.38%סה"כ

בנקים

20132014

הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהוןמוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןעצמי מוחשי

1.1101.17.900-2.1-21%אבנר
1.4-18%-1.87.82.86.4156%ישראמקו

2.5-27%-1.19.31.26.802%דלק קידוחים
1.3-37%-0.53.40.52.10.112%רציו

0.7-37%-0.71.80.91.10.114%נפטא
-0.2-100.9-0.2-0.1-8%חנל

8.2-25%-6.232.37.324.21.118%סה"כ

חיפושי נפט וגז

20132014

הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהוןמוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןעצמי מוחשי

5.3-39%-313.44.68.11.652%דלק קבוצה
5.2-39%-1.813.33.28.11.476%החברה לישראל

0.725%-2.52.92.23.7-0.3-12%פז נפט
0.6-54%-1.7120.50.318%יואל

0.2-12%-0.51.40.51.2-0.1-11%אלקטרה
0.1-9%-0.60.70.50.6-0.1-15%ביטוח ישיר

0.3-62%-0.80.50.90.20.18%מבטח שמיר
0.2-71%-0.70.30.90.10.222%אקויטל

0.3-28%-0.21.10.10.8-0.1-51%אלקו
דיסקונט 
2.5-37%-3.96.7-3.64.20.3-9%-השקעות

8-19%-7.941.26.233.2-1.7-21%סה"כ

השקעה והחזקות

במיליארדי שקלים

במיליארדי שקלים

במיליארדי שקלים

במיליארדי שקלים

במיליארדי שקלים
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הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהוןמוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןעצמי מוחשי

3.664.3100.719%4.169%נייס
1.87.21.810.20-1%3.143%אלביט מערכות

2.422.93.70.519%1.682%אורמת
0.40.90.63.20.368%2.3273%טאואר
0.3-21%-1.11.61.31.20.218%איזיצ'יפ

0.2-8%-0.51.90.61.70.114%לייבפרסון
0.50.70.60.90.119%0.229%סאפיינס

0.21.3-0.21.7-0.4-0.536%פורמולה מערכות
0.40.60.60.70.125%05%נובה

0.50.70.60.708%0-2%מטריקס
0.4-29%-0.31.30.40.90.122%סיליקום

0.8-59%-0.61.30.70.50.117%אלוט תקשורת
0.2-32%-0.30.70.60.50.379%מג'יק
0.70.10.800.115%0-66%גילת

2.8-98%-02.90.90.10.92,464%פריון נטוורק
13.32916.236.12.922%7.124%סה"כ

טכנולוגיה
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הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהוןמוניטיןמוחשי
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7.80.181.10.23%0.9689%גזית גלוב
2.81.13.13.40.413%2.2197%מליסרון

3.5-0.34.10.50.616%0.8268%אלוני חץ
3.103.50.10.310%0.1201%נצבא
2.8030.40.27%0.428,856%אמות

0.5-19%-0.82.81.32.20.453%שיכון ובינוי
2.20.42.50.60.315%0.238%אירפורט סיטי

2.5-0.12.60.20.15%0.3251%נורסטאר
1.50.41.60.70.16%0.399%גב ים

1.702.10.40.421%0.42,900%ביג
1.101.40.40.325%0.43,387%ריט 1

-0.7-2.5-0.12.6-0.70.13%אלרוב נדלן
1.50.11.50.30-1%0.2194%רבוע נדלן

0.70.11.20.50.563%0.4303%איידיאו
0.3-36%-2.5-0.72.7-10.26%אפריקה נכסים

0.5-93%-10.51.500.546%נכסים ובנין
0.1-37%-1.10.41.30.20.216%בראק אן וי

-0.3-2.2-0.22.2-0.60-1%אלרוב ישראל
1.10.11.20.10.19%055%וילאר

-0.5-20.21.5-0.3-0.4-22%מבני תעשיה
-1.1-2.80.22.1-1-0.7-24%כלכלית ירושלים

0.8010.10.228%0.11,155%סאמיט
0.8-0.10.9-0.10.19%00אשטרום נכסים

0.1-6%-3.4-32.9-2.1-0.5-15%אפריקה
64.75.068.811.64.16%6.6132%סה"כ

נדל"ן ובינוי

20132014

הון עצמי החברה
הון עצמי מוניטיןמוחשי

שינוי בהוןמוניטיןמוחשי
שינוי במוניטיןעצמי מוחשי

0.416.80.619.60.379%2.917%בזק
0.62.80.83.60.230%0.828%דלק רכב

0.5-20%-0.32.30.31.905%רמי לוי
0.5-6%-5.67.4-4.96.90.7-12%-בי קומיונקיישנס

0.8-31%-0.42.60.21.8-0.2-55%שופרסל
3-68%-0.14.40.61.40.4299%סלקום

0.31.30.41.5012%0.219%איתוראן
3.1-61%-0.35.1020.3-86%-פרטנר

0.4-46%-0.50.90.60.50.123%חלל תקשורת
0.11-0.51.2-0.3-0.216%-אלון רבוע כחול

4.2-9%-3.544.7-240.41.5-43%-סה"כ

מסחר ושירותים

במיליארדי שקלים

במיליארדי שקלים

במיליארדי שקלים

100
תל אביב

100
תל אביב

מודעה
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אך גם אלה מתמודדות בתקופה האחרונה עם עננה 
על  הממונה  בכוונת  מדובר  מעליהן.  שמרחפת 
שהובילה  העסקה  על  להכריז  העסקיים  ההגבלים 
)לשם  כובל  הסדר  כעל  "לוויתן"  הגז  שדה  לגילוי 
כך הוא צריך את אישור בית הדין להגבלים(. איום 
זה יוצר חוסר ודאות ניכר, וכנראה ארוך טווח, ביחס 
בסופו  כשאם  הגז,  של  והשיווק  הפיתוח  לתוכניות 
של דבר אכן יוכרז הסדר כובל הדבר עשוי להוביל 
לשינויים יסודיים במבנה הבעלות של המאגרים, עד 
כדי מכירת החלקים של קבוצת דלק ושל שותפתה 

האמריקאית נובל.
על רקע כל אלה רשמו ב–2014 אבנר ודלק קידוחים 
)של קבוצת דלק(, ישראמקו ורציו ירידה של כ–24% 
כ–23.2  של  לסך  שלהן,  המצרפי  המוניטין  בשווי 
מיליארד שקל - מה שמצביע על ירידה באמונה של 
המשקיעים בהנהלות חברות אלה, ובהתגברות החשש 

שלהם כלפי מה שצופה להן העתיד.

טכנולוגיה
היותר  המשמעותי  אולי  הוא  הטכנולוגיה  סקטור 
במשק הישראלי, ולא מהיום, אך העובדה הזאת לא 
מקבלת ביטוי מלא בבורסה המקומית, לאור העובדה 
שישנן לא מעט חברות טכנולוגיה ישראליות שלא 

נסחרות בתל אביב. 
רועדיין, מדובר בסקטור שמעניין משקיעים רבים, כש

בדומה להשקעה בביומד גם כאן ההשקעה מתבססת 
במקרים רבים על "אמונה בעתיד" )למרות שבדרך 
כלל מדובר בחברות מבוססות יותר( - מה שמסביר 

את שווי המוניטין החיובי בחברות אלה. 
כך, ב–2014 צמח שווי המוניטין של החברות הפעילות 
מיליארד  כ–36.1  של  מצרפי  לסך  בכ–24%,  בתחום 
שקל. שווי המוניטין הגבוה ביותר לדעת המשקיעים 

בבורסה מגיע לאלביט מערכות ולנייס.

מסחר ושירותים
הגדולות  מהחברות  כמה  שכולל  מרכזי  סקטור  זהו 
והמוכרות ביותר בישראל. בזק ממשיכה לשמור כאן 
על עוצמתה - בצל האתגרים הרבים שמאיימים על 
עולם התקשורת והאינטרנט בכללותו, כמו גם שאלות 
הרפורמה בשוק הקווי ושאלות רגולטוריות נוספות - 
ולהציג תוצאות יפות, כששווי המוניטין של החברה 

טיפס ב–2014 בכ–17% לכ–19.6 מיליארד שקל.
קבוצת בזק, שבשליטת שאול אלוביץ', שכוללת את 
הבנות  החברות  ואת  הקווית  הטלפונית  הפעילות 
עם   2014 את  סיימה  בינלאומי,  ובזק   yes פלאפון, 
כ–2.1  של  ורווח  שקל  מיליארד  כ–9.1  של  הכנסות 
מיליארד שקל, בין היתר בזכות רווחים ממכירת אתר 

יד2 לאקסל שפרינגר בכ–806 מיליון שקל.
הגידול החד ביותר בשווי המוניטין בסקטור הזה נרשם 
בחברת דלק רכב, שזינקה ב–28% לשווי מוניטין של 
במוניטין  ירידה  רשם  לוי  רמי  שקל.  מיליארד   3.6
ל–1.9 מיליארד שקל, אך גם בפרמטר הזה הוא מקדים 
את הרשתות הוותיקות בהן הוא מתחרה, שופרסל )1.8 
מיליארד שקל(, ורבוע כחול שמחזיקה ברשת מגה )1.2 

l .)מיליארד שקל
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במיליארדי שקלים
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תל אביב

רמי לוי רשם ירידה במוניטין ל–1.9 מיליארד שקל, 
אך גם בפרמטר הזה הוא מקדים את הרשתות 

הוותיקות בהן הוא מתחרה שופרסל, ורבוע כחול, 
שמחזיקה ברשת מגה

מודעה


