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 נתוני מניה

  סימול המלט
 )ח"ש (מחיר 26.23
 )ח"ש (מחיר יעד 40
 המלצה קודמת 1
 )ח"ש (מחיר יעד קוד3 1

 

 
 נתוני מסחר

 )4' מ( שווי שוק 369
 ג / נ52שבועות  760/2,867

  מחזור יומי ממוצע 740
 הו8 עצמי/ שווי שוק 3.91
   )4' מ (עצמי  הו8 94.3

  מניות במסחר% 28.4%
  

1Q03A 1Q04A 2Q03A 2Q04E מ' $ 

 הכנסות 11 5.6 10.1 5.9

רווח גולמי 5 1.9 4.6 1.9

 'רווח תפ 2.1 0 1.9 0

)0.1(  רווח נקי 1.9 )0.2( 1.6

 ' חוד12 100 מול תא המלטגרף מניית

 
 
 
 
 
 

 שחר ברנר
03-7968837 

shaharb@psagotofek.co.il 

 

  כבר לא רק בתחו3 המוליכי3 למחצה1המלט

2005E 2004E 2003 2002 2001 מ' $ 

 הכנסות 21.6 22.5 24.9 42 53

  גידול% )44%( 4.2% 10.6% 70% 25%

 ח גולמיורו 5.3 5.5 9.3 19 25

  גולמי% 24.5% 24.3% 37.2% 45% 48%

 וליערווח תפ )4.4( )3( 1.2 7.5 11

 רווח נקי )4.9( )3.6( 0.5 6.7 9.3

  מכפיל רווח 1 1 164 13 9

 
ח"ש 40מחיר יעד , קניה
 תעשיה: ענ;
 ת בסיסעבוד

 :נקודות עיקריות

החברה עוסקת בייצור רכיבי3 למערכות הולכת נוזלי3 וגזי3 המיועדי3 ליצרני  !
 ).תעשיה מסורתית (Process 1 ולתחו3 ה ציוד לייצור מוליכי3 למחצה

 החברה חותרת, ה לשטח את התנודתיות ברמת הפעילותובמטר, כאסטרטגיה !
תחו3 נובעי3 מ מהפעילות 55%  רקכיו3ושני המגזרי3   בי8חלוקה שווהל

 .2000 בשנת  מהפעילות80%  לעומתהמוליכי3 למחצה

 הינו שוק יציב יותר בהשוואה לתחו3 המוליכי3 למחצה Process 1התחו3  !
פ ע3 חברת " על שת2003 ביולי החברה חתמה. ועל כ8 החברה פועלת להגדלתו

BOC) ;היק; הרכש השנתי של. לרכש גלובלי) ספק מרכזי בענBOC  3בתחו 
על .  מיליו8 דולר וכיו3 המלט מספקת רק רבע ממנו28פעילות החברה הוא 

 . פ נוס; ע3 שחק8 גלובלי ובהיקפי3 משמעותיי3"הפרק חתימת שת

ירות לציוד חדש ומכירות מכ, את תחו3 המוליכי3 למחצה נית8 לחלק לשניי3 !
של לקוחות החברה כאשר המכירות בתחו3 המוליכיMaintenance ( 3(לבלאי 

השפעת תנודתיות ענ; , כתוצאה מכ>. מתחלקי3 שווה בי8 שני הסגמנטי3
 מפעילות המלט תלוי 25%המוליכי3 על החברה מתמתנת וכיו3 רק 

 . במחזוריות

 במגמת עליה א3 כי רמת הביקושי3 בתחו3 המוליכי3 למחצה נמצאת !
 ה8 2000מבחינת פרמטרי3 של התעשייה אנו רחוקי3 מהמצב ששרר בשנת 

עובדה . Book-To-Billוה8 מבחינת היחס ) Booking(מבחינת היק; ההזמנות 
 200412005להערכת גורמי3 בענ; . זו מרגיעה באשר לדאונסייד האפשרי

יקושי3 מהיצרני3 צפויות להיות שני3 טובות בסקטור זה כאשר התמשכות הב
 .    עליה בביקוש לציוד, גוררת בסו; השרשרת

 Motoyama של חברת UCV 1החברה הודיעה על רכישת חטיבת ה, לאחרונה !
סכו3 המורכב מתשלו3 מיידי קט8 ותמלוגי3 ,  מיליו8 דולר2.2היפנית תמורת 

של הראשונה  מחצית מיליו8 דולר וב8.5 2003החטיבה מכרה בשנת . עתידיי3
 . והציגה איזו8 תפעולי מיליו8 דולר 12 בקצב שנתי של ה מכר2004

תוצאות החברה מראות על צמיחה חדה בהכנסות ברבעוני3 האחרוני3 תו>  !
מגמה זו תימש> ותתחזק , להערכתנו. שיפור מתמיד ברווחיות הגולמית

 .2005 בשנת 25% 1 ו2004 בשנת 70%ובשורת ההכנסות אנו צופי3 צמיחה של 
 65 1ועד ל)  מיליו8 דולר40 1כ(נימית בהכנסות מהרמה הנוכחית כל צמיחה פ !

 )45% 1כיו3 כ (55%מיליו8 תתרו3 לגידול מהותי ברווחיות הגולמית עד לרמת 
 המלצה

מגמה , החברה נמצאת במומנטו3 חיובי מאוד בתחומי פעילותה, להערכתנו !
 פעולות. שצפויה לתמו> בהמש> הצמיחה בפעילות תו> שיפור ברווחיות

המלצתנו .  הקטינו באופ8 מהותי את הסיכו8 בפעילותה2000החברה מאז שנת 
 .כיו3 4 26.23למניה בהשוואה למחיר של  4 40היא קניה ומחיר יעד 
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: החברה עוסקת בייצור רכיבי3 למערכות הולכת נוזלי3 וגזי3 המיועדי3 לשני סקטורי3 עיקריי3

בתחו3 המוליכי3 למחצה ). תעשיה מסורתית (Process (שוק המוליכי3 למחצה ולשוק ה

החברה מייצרת מחברי3 המובילי3 את הגזי3 במכונות ייצור המוליכי3 למחצה על פרוסות 

היא חברת אפלייד מטיריאלס שהינה יצר8 , שהינו ג3 בעל עניי8 בה, לקוח של החברה. 8הסיליקו

 .ציוד לתעשית המוליכי3 למחצה

 

להלProcess . 8 (פעילות החברה מושפעת מהמגמות בתחו3 המוליכי3 למחצה ומתחו3 ה

 :התפלגות המכירות של החברה

 High purity Process 
Q1/04 55% 45% 

2003 41% 59% 

2002 39% 61% 

2001 40% 60% 

2000 80% 20% 

 

(כ (תחו3 המוליכי3 למחצהל ה החברה הייתה מוט2000 בשנת ,כפי שנית8 לראות מהטבלה לעיל

גודל הירידה בפעילות ג3 כגודל העלייה כ> , ר בתחו3 מחזורי ומכיוו8 שמדוב) מפעילותה80%

מכירות לציוד : תחו3 המוליכי3 מחולק לשני סגמנטי3 עיקריי3. וההשפעה על תוצאות החברה

 לא סובל מתנודתיות רבה Maintenance (סגמנט ה. )Maintenance(בלאי בגי8 חדש ומכירות 

אטה הציוד הפרוס ברחבי העול3 ממשי> לעבוד בניגוד למכירות החדשות מכיוו8 שג3 בעיתות ה

 א3 כיכיו3 המכירות בתחו3 המוליכי3 מתחלקי3 שווה בי8 שני הסגמנטי3 . ודורש תחזוקה

למרות הביקוש הגבוה בתחו3 המוליכי3  כיו3 . היה שוליMaintenance ( רכיב ה2000בשנת 

פעילות ואסטרטגית התפלגות המכירות של החברה מאוזנת יותר בי8 שני תחומי ה, למחצה

 מתחו3 התנודתיות הנגזרת על מנת לווסת את Process (החברה נותנת דגש לפיתוח תחו3 ה

 מאוד א> לדברי גבוהה הביקושי3 בתחו3 המוליכי3 למחצה רמת, כיו3. המוליכי3 למחצה

 על מנת ,70%למרות שהחברה עובדת בניצולת של ,  ה3 מוותרי3 על פעילות בתחו3ההנהלה

 . Process (תחו3 הוחיזוק ח ותיפקורות ייצור להותיר מל

 

 :תחו3 המוליכי3 למחצה

  (למרות שהחברה מצהירה שמבחינה אסטרטגית היא מעדיפה להתמקד ולפתח את תחו3 ה

Process ,מפעילותה והתלות במגמות בענ; 50%(תחו3 המוליכי3 למחצה עדיי8 מהווה למעלה מ 

רה בסגמנט זה מתאושש אחרו8 בשרשרת הייצור יש לציי8 שתחו3 פעילות החב. חזקה מאוד

מכירות ציוד לתחו3 המוליכי3 כדוגמת מכירות אפלייד . ונפגע ראשו8 בתקופות האטה

 צוברות תאוצה רק לאחר שיצרני המוליכי3 , שמוכרת את ציוד הייצור לפאבי3,מטיריאלס

.  של הציוד הקיי3למחצה מרגישי3 התאוששות וגידול בביקושי3 ורק לאחר עליה ברמת הניצולת

  . מכירות אפלייד מטיריאלס נפגעות ראשונות,במידה שהביקושי3 נחלשי3

 

החברה עוסקת בייצור רכיבי3 
למערכות הולכת נוזלי3 וגזי3 

המיועדי3 לשני סקטורי3 
שוק המוליכי3 למחצה : עיקריי3
עשיה ת (Process (ולשוק ה
 )מסורתית

כתוצאה מהפקת מסקנות משנת 
 שבו הייתה החברה מוטת 2000

התפלגות , סקטור מוליכי3 למחצה
 .המכירות כיו3 מאוזנת יותר
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וד ייצור המוליכי3  שמגדיר את היחס שבי8 הזמנות ציBook-To-Billמדד חשוב בתעשייה הוא 

יחס .  מעיד על ביקושי3 יציבי3 לציוד1.2(1.1יחס שבי8 , כעקרו8. למחצה לבי8 ההספקה של הציוד

 .  ומטה מעיד על ביקושי3 חלשי13 עשוי להעיד על עוצמת ביקושי3 כאשר יחס של 1.2מעל 

 

גמת  כפי שנית8 לראות מהגרפי3 אנו נמצאי3 במ?אז איפה אנו נמצאי3 במחזור העסקי3

 צפויות להיות שני3 2005(2004בתעשייה כאשר התחזית בענ; שהשני3 ברורה התאוששות 

 והגיעו 2000מבחינת הזמנות ציוד אנו נמצאי3 הרחק מהרמות הגבוהות ששררו בשנת . טובות

ג3 בהשוואה לשני3 קודמות אנו לא נמצאי3 ברמת הזמנות .  מיליארד דולר בחודש3(בשיא ל

.  מראה על סביבת ביקושי3 יציבה1.11שעמד בחודש מאי על Book-To-Bill  יחס ,חריגה

זאת ועוד נציי8 כי . מהדאונסייד גבוה  במבנה הביקושי3 הנוכחי הסיכוי לאפסייד נוס;להערכתנו

סיו8 העבר ועל כ8 יפעלו להארכת המחזור ככל יאנו מתרשמי3 שיצרני המוליכי3 למחצה למדו מנ

 .האפשר

Total Booking (m$)
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 לחודש מאי Book)To)Billמדד 
יחס שמעיד על ביקושי3 , 1.11היה 

יציבי3 א> לא על התחממות יתר 
 2000בביקושי3 כדוגמת שנת 
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את המגמות בענ; הוא יחס הניצולת בקרב יצרני המוליכי3 למחצה        נתו8 נוס; שבוח8 

(Capacity Utilization) . לפי SICAS ישנה מגמה ברורה של גידול בניצולת הציוד של יצרני

 .  כפו; להמש> רמת הביקושי3 בשוקתנתו8 שעשוי להצביע על המש> הצטיידו, המוליכי3 למחצה

 SICAS:יכי3 למחצה לפי להל8 נצילות קווי הייצור למול

 

Capacity Utilization
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בית . שוק המוליכי3 למחצהיצרניות הציוד ל תחזית לגבית ההשקעות ליהמ8 י ב3 פרס,לאחרונה

 15%(5% של  הציוד ליצרני וצופה צמיחה2005(2004ההשקעות צופה ביקושי3 ערי3 בשני3 

 התמתנות תיתכ8בטווח הקצר . תו> שיפור במרווחי3וברבעו8 השני בהשוואה לרבעו8 המקביל 

.  ישנו צפי לעלייה חוזרת2005בהזמנות א> בהתבסס על ביקושי3 ערי3 וצבר הזמנות לשנת 

חיובית וזאת הינה ) לקוח ובעל עניי8 בהמלט(אפלייד מטיריאלס חברת ל  בדוחהתייחסותה

שיפור במרווחי3 ושיפור במכירות כאשר , )Booking(בהתבסס על שיפור בצבר ההזמנות 

 חברת גרטנר . צפויי3 להמשי> להיות חזקי3,סמסונג וסוני, בעיקר מטושיבה ,הביקושי3 מיפ8

דה המחזורית של התחו3 צפויה יפרסמה סקירה חיובית על תחו3 המוליכי3 כאשר להערכתה היר

 .2005להתחיל ברבעו8 הרביעי של 

 

 :Process  (תחו3 ה

 שבו יגוד לתחו3 המוליכי3בנ. מגזר זה מאופיי8 ביתר יציבות בהשוואה לתחו3 המוליכי3 למחצה

"  נודדי3"הביקושי3 הגלובלייProcess 3  (בתחו3 ה, ישנה תנודתיות חדה ברמות הביקושי3

 6%(5% ( בכ כיו3צומח Process ( התחו3 .ממקו3 למקו3 כאשר כיו3 המוקד הוא הודו וסי8

וק לגידול בשהסיבה .  בשנה4%(3%בשנה כאשר בשני3 הקודמות התחו3 צמח בשיעורי3 של 

 ,המשמעות. Commodity ( בצמיחה החדה בהודו וסי8 ובעיקר בעליות בכמויות בתחו3 הנעו=

. מפעלי3 כימיי3 ופטרוכימיי3, תחנות כח,  תשתיתתבבנייפיתוח מוא= והשקעה הונית מהותית 

פי3 ע3 " בתחו3 בשני3 הבאות בעיקר באמצעות שת30%(25%תחזית החברה היא צמיחה של 

 . שחקני3 גלובליי3
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תחו3 זה . ותשתית כגו8 בתי זיקוק ויצרני חשמל,  תחו3 זה נמצאות חברות כימיהתהגדרתחת 

ג3 סקטור . עתיר השקעות הוניות במתקני3 לצור> הגדלת כושר ייצור וחידושי3 טכנולוגיי3

הכימיה הינו תחו3 מחזורי בעיקר במחירי3 א> השחקני3 בענ; סובלי3 מחוסר גמישות מבחינת 

כתוצאה ממגמת הגלובליזציה וצמיחה חדה בשווקי3 מתעוררי3 כגו8 סי8 . שקעהייצור וצרכי ה

והודו חברות מערביות מפנות משאבי3 לשווקי3 אלו ומקימות מפעלי ייצור במדינות מתפתחות 

חברות אלו מבקשות ליצור שיתופי פעולה ע3 ספקי3 . בעיקר בשל עלויות העבודה הנמוכות

  . ולחתו3 על שיתופי פעולה מעי8 אלולרכש גלובלי והמלט מנסה להשתלב

 

מונה שלוש חברות שהיק; המכירות של , הראשו8: החברות בתחו3 זה נחלקות לשלושה רבדי3

. (Swagelok, Parker, Fujikin) מיליו8 דולר וה8 מוגדרות מובילות שוק 500כל אחת מעל 

 שמוכרות בהיק; של  חברות10ברובד השני ישנ8 .  היא הגדולה ביותרSwagelokמבי8 השלוש 

ברובד השלישי ישנ8 חברות קטנות יותר .  מיליו8 דולר בשנה ואליו ג3 משתייכת המלט60(20

 .המוגדרות כחברות נישה

 

 .Process  (האסטרטגיה של החברה בנויה על מספר מנועי צמיחה ומתמקדת בתחו3 ה

 BOCפ לרכש ברמה גלובלית ע3 חברת " החברה חתמה שת(בינלאומיותפ ע3 חברות "שת •

משמעות  . Process (ית הישהינה ספקית של ציוד לתעשיית המוליכי3 למחצה ולתעש,

 מיליו8 דולר כאשר בחתימת ההסכ3 28תי של פ הוא פוטנציאל מכירות בהיק; שנ"השת

 שמוגדרת מובילת שוק והיק; מכירותיה swagelokהחליפה החברה כספקית ציוד את חברת 

החברה לא מסוגלת לספק את כל ההיקפי3 הללו מכיוו8 , כיו3.  דולרמיליארד 2השנתי מעל 

בקצב ה8 כיוBOC  3 (המכירות ל, לפיכ>. שדרושה מערכת תמיכה לוגיסטית ופריסה עולמית

קה ע3 פ לאחרונה הודיעה החברה על חתימת הסכ3 לאס. בלבד מיליו8 דולר5(3 שנתי של

ב בהיק; מכירות "חברת הגז הגדולה ביותר בחו; המזרחי בארה, Colombia Gasחברת 

ה זו הצליחה החברה להחלי; יהנתו8 המעניי8 שג3 בזכי.  מיליו8 דולר בשנה3פוטנציאלי של 

החברה נמצאת בתהליכי3 מתקדמי3 לחתימה על חוזה , בנוס; .  כספקswagelokאת חברת 

  .Process (ה בתחו3  משמעותיי33 בהיקפינוס; ע3 שחק8 גלובלי

פ "לחברה שת( לצמיחה הפנימית הנובעת מהשקת מוצרי3 חדשי3 , בנוס;(צמיחה חיצונית •

 על רכישת ההחברה הודיע, לאחרונה.  החברה פועלת ג3 לצמיחה דר> רכישות,)ע3 הטכניו8

 מיליו8 דולר כאשר בעת 2.2 היפנית תמורת Motoyama של חברת UCV (חטיבת ה

החטיבה הנרכשת עוסקת . ליו8 דולר והשאר כתמלוגי3 עתידיי3 מי0.5החתימה תשל3 המלט 

תעשיות המוליכי3 למחצה והביו (בפיתוח וייצור של ברזי3 לתעשיות האולטרה נקיות 

.  במש> שנתייMotoyama3 קיבלה המלט את הזכות להשתמש בש3 ,בנוס;). טכנולוגיה

צת מוצרי החטיבה  בי8 שתי החברות להפ2000פ שנחת3 בשנת "הרכישה היא המש> לשת

פ " פטנטי3 רשומי3 והמלט מתכוונת לנצל את יכולות המו48לחטיבה . ב ואירופה"בארה

המלט מוכרת (Process  (הגבוהות של החטיבה ה8 לתחו3 המוליכי3 למחצה וה8 לתחו3 ה

 8.5 2003החטיבה מכרה בשנת  ).Process  (כיו3 דר> החטיבה מיליו8 דולר ביפ8 בתחו3 ה

. איזו8 תפעוליתו>  מיליו8 דולר 12 בקצב שנתי של ה מכר2004 של מחצית ובמיליו8 דולר

, האסטרטגיה של החברה
, Process (שמתמקדת בתחו3 ה

, בנויה על מספר מנועי צמיחה
צמיחה , פ ע3 חברות ענק"שת

פנימית כתוצאה מהשקת מוצרי3 
 .שותחדשי3 רכי

 על רכישת חטיבת ההחברה הודיע
 Motoyama של חברת UCV (ה

 מיליו8 דולר 2.2היפנית תמורת 
כאשר בעת החתימה תשל3 המלט 

י3  מיליו8 דולר והשאר כתמלוג0.5
 .עתידיי3
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 א> לא צפוי  ברבעוני3 הקרובי3המשמעות היא ששיעורי הרווח של המלט צפויי3 לרדת

 המלט תפעל לשמר את הלקוחות והפעילות ורק ,בשלב הראשו8.  ברווח אבסולוטיקיטו8

 גולמית של הנרכשת שיביאו אותה לרווחיות חודשי3 תפעל לבצע שינויי3 בפעילות 6לאחר 

כאינדיקציה לפוטנציאל השוק נציי8 כי חברת  . כיו26%3(25% ( בהשוואה ל35%(34%

Swagelok, 3בכוונת החברה  .  מיליו8 דולר בשנה150(מוכרת ביפ8 ב, החברה הגדולה בתחו

 . Process  (לבצע רכישות נוספות וכיו3 נמצאות בבדיקה שתי חברות בתחו3 ה
 

 19% (ג היוו כ"חו(ג אחרי3 "ג עיקרי של החברה ומחירו עלה משמעותית בדומה לחו"הניקל הינו חו

 לגלגל את ג עד סו; השנה ובמקביל הצליחה"החברה קיבעה מחיר לחו). 2003מעלות המכר בשנת 

ג "בחודשיי3 האחרוני3 ישנה ירידה מסוימת במחיר חו. ההתייקרות על לקוחותיה ולהעלות מחירי3

להל8 . כ> שנקודתית החברה מפסידה מקיבוע המחיר א> היא מאיד> נכנסת יציבות בתמחור מוצריה

 :התנהגות מחיר הניקל
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 :תוצאות כספיותריכוז 

 Q1/04 Q4/03 Q3/03 Q2/03 Q1/03 $' מ
 5.9 5.6 5.8 7.5 10.1 מכירות

 31.9% 33.7% 39.4% 42.1% 45.4%  גולמי%

 1.4% 0.7% 4.4% 11.2% 18.4%  תפעולי%

 שלילי שלילי 0.4% 10.8% 15.4%  נקי%

 1.2 1.2 0.8 1.7 2.3 תזרי3 תפעולי

 

 ,להערכתנו. הטבלה לעיל מראה שהחברה צומחת בקצבי3 גבוהי3 תו> שיפור מתמיד ברווחיות

 .מגמה זו צפויה להמשי> ברבעוני3 הקרובי3

 

ג עד סו; "החברה קיבעה מחיר לח
השנה ובמקביל הצליחה לגלגל את 

ג ללקוחותיה ולהעלות "עלית ח
 .מחירי3



 שקעות מקבוצת לאומיבית ה
  לט(המ פסגות אופק

מ"פסגות אופק בית השקעות בע7   
 מ"לאומי בע-פסגות מנהלי קרנות נאמנות
 מ"פסגות אופק קופות גמל בע

 מ"פסגות אופק מוצרים פיננסיים בע

65142א " ת14אחד העם ' רח
03-7968888: טל
03-7968889: פקס

www.psagotofek.co.il

 המחלקה הכלכלית

הערכת השווי בוצעה ה8 בשיטת היוו8 תזרי3 המזומני3 הפנוי וה8 בשיטת מכפיל רווח מנוטרל 

  :סעיפי3 לא תזרימי3בגי8 הפחתות מ

רווח  מכפיל ,להערכתנו.  מליו8 דולר9.4 הינו 2005 (רווח מנוטרל סעיפי3 לא תזרימיי3 ל !

 . הייח למנ" ש41.5של   הינו ראוי וגוזר שווי2004 לשנת 14 של מנוטרל

 שווי גזרנו, 3% וצמיחה פרמננטית של 11%על בסיס שיעור היוו8 של שיטת תזרי3 מזומני3 מ !

 .למניה 4 38של 

 . ע3 המלצת קניה 4 40בשקלול שתי השיטות אנו נוקבי3 במחיר יעד כלכלי של  !

 

 הנחות הבסיס בהערכת השווי
 .מיחה פנימית ללא התחשבות ברכישה האחרונההמודל מתייחס רק לצ !
 70% צמיחה בשיעור ,2004 מיליו8 דולר בשנת 44 החברה תציג מכירות בס> ,להערכתנו !

 מתייחסת לצמיחה  מכירות זורמת. 2005 בשנת 25% וצמיחה בשיעור ,2003בהשוואה לשנת 

 .פנימית

ר את שיעור הרווחיות במקביל לצמיחה החדה בשורת המכירות החברה צפויה להמשי> ולשפ !

 65(60 ברמת ניצולת מלאה של מכירות ברמות של ,לדברי החברה. הגולמית מרבעו8 לרבעו8

החברה צפויה להציג רווחיות גולמית של , )צמיחה פנימית בפעילותכתוצאה מ(מיליו8 דולר 

במודל הנחנו התייצבות על שיעורי רווחיות . 70%כיו3 שיעור הניצולת בחברה הוא . 55%

 .51%גולמית של 
 מיליו8 דולר מצמיחה פנימית ללא צור> בהגדלה 65החברה מסוגלת לתמו> במכירות של  !

, לפיכ>. מהותית בהוצאות התפעוליות הקיימות וללא צור> בהשקעות מהותיות ברכוש קבוע

אנו מעריכי3 שחלק ניכר מהשיפור ברווחיות הגולמית תו> צמיחה בפעילות תגיע לשורת 

 .יהרווח התפעול
 מיליו8 דולר הפסדי3 צבורי3 10לחברה יש , ע3 זאת. 25%(20%המס המייצג של החברה נע בי8  !

 . הניתני3 לקיזוז כנגד תשלו3 מס
  הושקעו הנחה זו שמרנית מכיוו8 שבשני3 האחרונות. בגובה הפחת(השקעה ברכוש קבוע !

בוה מההשקעה סכומי3 גבוהי3 מאוד ברכוש קבוע ולכ8 בפועל הפחת הכלכלי צפוי להיות ג

 .השוטפת ברכוש קבוע
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2004E2005E2006E2007E2008Eאלפי דולר
       64,206       62,336       58,258       52,961        42,369הכנסות ממכירות

70%25%10%7%3%שעור הגידול
       31,461       30,544       28,546       27,540        23,303עלות מכירות
       32,745       31,791       29,711       25,421        19,066רווח גולמי
       17,014       16,519       14,564        11,181          7,474רווח תפעולי

         4,254         4,130         2,913          1,118              -מסים
       12,761       12,389       11,652       10,063          7,474רווח תפעולי לאחר מס

אחוז מהכ'אחוז מהכ'אחוז מהכ'אחוז מהכ'אחוז מהכ'
100%100%100%100%100%הכנסות

45.0%48.0%51.0%51.0%51.0%רווח גולמי
17.6%21.1%25.0%26.5%26.5%רווח תפעולי

0%10%20%25%25%מסים
18%19%20%20%20%רווח תפעולי לאחר מס

          (672)        (1,856)       (1,679)        (2,966)           (993)שינוי בהון חוזר תפעולי

       12,089       10,533         9,973         7,097          6,481סה"כ תזרים מזומנים חופשי

$ מיליוניריכוז תוצאות תזרים המזומנים
               34שווי תפעולי חברה

               96ערך שארית *
               (8)נכסים (התחייבויות) פיננסיים נטו

             121שווי חברה (מ'$)
          14.07מספר מניות 

               38שווי כלכלי למניה (₪)
          27.50מחיר מניה (₪)

40%שינוי ממחיר נוכחי
ערך נוכחי של היוון השנה המייצגת לאינסוף *

ניתוח רגישות לשווי כלכלי למניה
gK

38                                          10.0%10.5%11.0%11.5%
3.0%44               41               38              36              
3.5%47               44               40              38              
4.0%50               46               43              40              

תזרים מזומנים חופשי 
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 ורד דר
 הל מחלקת מאקרו כלכלהמנ

03-7968833 
il.co.veredd@psagotofek 

 

 חמו1 ב8ר8
 

03-7968841 
il.co.ranb@psagotofek 

 

  

 
  

 דוד 8ב שי
03-5114720 

il.co.ofekpsagotbshay 

 רי ברדשקו
03-5114710 

il.co.ofekpsagotkoryb@ 
 

 י אולסקרעד
03-5114705 

il.co.ofekpsagotadio@ 

 ד אדרידו
03-5114720 

il.co.ofekpsagotdivide@ 

  
  

 'וית וולקובי=רו
 מנהלת מחלקת מחקר

03-7968839 
il.co.ofekpsagotravitv@ 

   

 בשלו3 שמעיא
 כנולוגיה וטלקו3ט

03-7968838 
il.co.avashaloms@psagotofek 

 אייל חברוני
 8"נדל, בנקי3

03-7968839 
il.co.@psagotofekeyalh 

 

 שחר ברנר
 תעשיה, ביטחוניות, אחזקות

03-7968837 

il.co.gotofek@psashaharb 

 עדנה ברנר
 מזו8, מסחר, כימיה, פרמצבטיקה
0317968818 

il.co.ednab@psagotofek 
 

 
 . ח"רות וביאורי3 לגבי הדוהע
 . החודשי3 הקרובי123 1יר היעד מתייחס למח
 ל3 המלצותסו

 . החודשי3 הקרובי123 1המניה צפויה להניב תשואה עודפת משמעותית וחריגה על תשואת השוק ב, ערכתנולה �) Strong Buy(ייה חזקה קנ

 . החודשי3 הקרובי123 1המניה צפויה להניב תשואה עודפת משמעותית על תשואת השוק ב, רכתנועהל �) Buy(ייה קנ

 . החודשי3 הקרובי123 1את השוק בהמניה צפויה להניב תשואה עודפת על תשו, ערכתנולה �) Outperform(ואת יתר תש

 . החודשי3 הקרובי123 1באת השוק שוהמניה צפויה להניב תשואה דומה לת, ערכתנולה �) Marketperform(ואת שוק תש

 . החודשי3 הקרובי123 1המניה צפויה להניב תשואת חסר לעומת תשואת השוק ב, ערכתנולה �) Underperform(ואת חסר תש

 . החודשי3 הקרובי3 וקיי3 א; חשש לאובד8 השקעה12 1המניה צפויה להניב תשואת חסר לעומת תשואת השוק ב, כתנוערלה �) Sell(ור מכ

 החודשי3 הבאי3 בא3 תתקיי3 התפתחות תלויה12 1ניה עשויה להניב תשואה עודפת לעומת תשואת השוק בהמ �) Speculative Buy(יבית טיה ספקולקנ

 
  

Disclaimer 

, צילו3, ספוד, לפרס3 בכל אופ8 או פעולה, לצטט, לשכפל, אי8 להעתיק, ")פסגות אופק"1להל8(מ " רכושה של פסגות אופק ניירות ער> והשקעות בעח זה הינודו
או /הדוח מבוסס על נתוני3 שהיו גלויי3 לציבור ושפורסמו על ידי החברה ו.   או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש, העתקה את כל, הקלטה

> אחרת ועל בסיס רפרסומי3 בכלי התקשורת ובכל ד, הודעות לבורסות לניירות ער>, דוחות כספיי3, בתשקיפי3") החברות "1להל8 (החברות המוזכרות בדוח 
חו כנכוני3 ודוח זה ל הונ"הפרסומי3 והנתוני3 מהמקורות הנ, המידע.   פרסומי3 ונתוני3 אלו, הענפי3 בה8 פועלות החברות והנחות שנעשו על בסיס מידע

אשונה ואינו מתיימר להכיל את את כל רו לומודכ8 למועד פרסמע המידע המופיע בדוח זה .  המסתמ> עליה3 אינו מהווה אימות או אישור לנכונות נתוני3 אלו
עות האמורות בו עשויות להשתנות ללא וכ8 אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטי3 המופיעי3 בו והד, המידע הדרוש למשקיע זה או אחר

, ה אחראי3 למהימנות המידע המפורט בדוחיובד עאו/דגש כי אי8 פסגות אופק ומו . ניתוח זה משק; את הבנתנו ביו3 עריכת דוח זה. מת8 הודעה נוספת
או הפסד שיגרמו /אחראית בכל צורה שהיא לנזק ופסגות אופק לא תהיה .  שגיאה או ליקוי אחר בדוח, לדיוק הנתוני3 הכלולי3 בו או להשמטה, לשלמותו

או /או חברות בנות שלה ו/פסגות אופק ו.   ואינה מתחייבת כי שימוש במידע שבדוח זה עשוי ליצור רווחי3 בידי המשתמש, א3 יגרמו, משימוש בדוח זה
ל "או עבור מי מלקוחות התאגידי3 הנ/שויי3 להחזיק עבור עצמ3 ואו בעלי עניי8 במי מה3 ע/או בעלי שליטה ו/ו") התאגידי3 "1להל8 (חברות הקשורות אליה 

ל לפעול בניירות הער> של מי "עשויי3 מי מהנ, כמו כ8. או בעלי עניי8 במי מהחברות/או עשויי3 להיות  בעלי שליטה ו/ו, ניירות הער> של מי מהחברות
כמו .   ה8 בזמ8 פרסומו וה8 לאחר פרסומו, חר; האמור בדוח זה , או ברכישת8/ת8 ולפעול מעת לעת במכיר, על בסיס יומי או אחרת,מהחברות נשואי  דוח זה

גופי3 העוסקי3 , חברות בשליטת בעלי מניותיה או גורמי3 אחרי3 הקשורי3 עמה3, מ"מתוק; היות פסגות אופק חברה בקבוצת בנק לאומי לישראל בע, כ8
אי8 לראות בדוח זה . וכ8 עשויי3 להיות קשורי3 עמה בקשרי3 עסקיי3,  של החברה נשואת דוח זהעשויי3 גופי3 אלה לשמש כחתמי3 של ניירות ער>, בחיתו3

נסיבות ומטרות , מצבו הכספי, צרכיו המיוחדי3 והאחרי3, ייעו= השקעות או תחלי; לייעו= והתאמה אישיי3 וספציפיי3 ללקוח תו>  התחשבות בנתוניו
 .השקעתו המיוחדי3 של כל אד3
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