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 Sector Perform :המלצה
 ₪ מיליון 100: הערכת שווי
 ₪ 14.2 :מחיר יעד
  גבוה:דירוג סיכון

............................................................ 
 

  12.7₪: מחיר מניה

 ₪ מיליון 89: שווי שוק

  22%: הון עצמי למאזן

 ₪ אלף 10.5: מחזור ממוצע

  11.56₪ - ₪ 34.13:  שבועות52טווח 

............................................................ 
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2003E 2002E Q3-02E Q2-02  

550,000 450,600 111,403  הכנסות 93,760

154,000 122,460  רווח גולמי 27,603 30,079

רווח תפעולי 993 4,799 12,106 55,262

22,167 )16,782( )1,367( )13,141(  רווח נקי

 רווח למניה )1.86( )0.19( )2.38( 3.14

 .₪ - למעט רווח למניה המוצג ב₪הנתונים בטבלה באלפי 

............................................................ 
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ייצור התקנה , פריסה, מר מקיפה וכוללת תכנון ואינטגרציה.פעילותה של קבוצת ח

 . ותחזוקה של מערכות תקשורת

ובמידה , ברזיל ומקסיקו, פעילות הקבוצה רב לאומית והיא פועלת בעיקר בישראל

 ).'הולנד וכו, פורטוגל, רקיהכגון טו(פחותה בארצות אחרות 

  :ניתוח תוצאות הפעילות ברבעון

תוצאות הפעילות ברבעון הושפעו מהחשיפה לתחום התקשורת בארץ ובעיקר אל מול 

. נפגעה החברה בעסקיה בברזיל ובמקסיקו, בנוסף. הפועלת תחת נאמן" תבל"חברת 

, במקסיקו. סקיהבגין הפיחות הניכר בריאל הברזילאי ומהאטה וחולשה בע, בברזיל

, )ספק התקשורת הסלולרית הגדול במקסיקו(בגין עצירת הפעילות אצל טלסל 

 קטנו משמעותיתהכנסות החברה . Auditing -בעקבות בעיה טכנית פנימית תחום ה

 המהווים ירידה של )₪מיליון  130 -לעומת כ₪  מיליון 94 -כ (הראשוןלעומת הרבעון 

 .שנסקרו לעיל וזאת מהטעמים , במכירות30% -כ

 ברבעון 23% -לעומת כ (29% -שיעור הרווח הגולמי ברבעון עלה לרמה של כ 

שכזכור מכרה  ( TMCSוזאת לנוכח ירידת חלקה של ) המקביל אשתקד

 מתאפיינת בשיעורי רווחיות נמוכים TMCS. בהכנסות הקבוצה )ממירים

 .במיוחד

 רמת ההוצאות החברה נקטה בצעדי התייעלות הכרחיים על מנת להתאים את 

 עובדים וכן קיצוץ 100 -הצעדים כללו פיטורין של כ. התפעוליות להכנסות

שמרה , ועל אף הירידה המשמעותית במכירות, בזכות צעדים אלו. במשכורות

 . מיליון שקלים1 -החברה על איזון תפעולי ולמעשה הרויחה תפעולית כ

 ..נט למקרה כרומטיסגרסת קונקס": נתנה והבועה לקחה) טק-של ההיי(הבועה "
בסעיף (אחזקות החברה במניות קונקסנט נרשמו כאחזקת קבע , כזכור 

ירידה תלולה במחיר המניה .  9.75$בהתאם למחיר מניה של ) ההשקעות במאזן

בשלושת החודשים האחרונים הביאה את החברה לבצע מהלך נכון וראוי 

₪  מיליון 10 - כ שלהפרשה לירידת ערך: שחברות גדולות ממנה נמנעות ממנו

. סעיף זה מהווה את הסיבה העיקרית להפסד אותו הציגה החברה). לפני מס(

נפגעה גם כן והחברה , המחזיקה במניות קונקסנט גם היא, חברת הבת נובקום

בסך של ") חלק החברה בהפסדי חברות כלולות("נאלצה לראות הפסדי אקויטי 

 .ברבעון₪  מיליון 2 -כ

הפסד לעומת ₪ מיליון  13 -ההפסד הנקי הסתכם בכ, לבהתאם לנימוקים דלעי 

ברבעון המקביל ₪  מיליון 4 -הקודם ורווח של כברבעון ₪  מיליון 5 - כשל

 .אשתקד

ברבעון ₪  מיליון 300 -לעומת כ₪  מיליון 243 -יתרת הלקוחות הסתכמה בכ 

יותר (מאידך תמהיל הלקוחות השתפר . מדובר בסיכון רב, אולם עדיין, הקודם

 ..).YESפחות תבל ופחות , זק ומשרד הבטחוןב
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 :ארועים והתפתחויות ברבעון 
הודיעה ) ברזיל בעיקר(ובעולם ) תבל(לאור הקשיים אותם חווה החברה בעסקיה מול הלקוחות בארץ  

החברה : החברה על תהליך יעול שנועד להתאים את רמת ההוצאות להכנסות ושמירה על תזרים חיובי

 מכל סכום משכר העובדים העולה 7% מכלל עובדיה וכן קיצוץ של 10% -ים המהווים כ עובד100 -פיטרה כ

 . 7,000₪על 

במהלך הרבעון ביצעה חברת הבת רוטל מספר צעדים שנועדו לגוון את פעילותה ולהתאימה למצב השוק  

וצה וכן צעדי צמצום והתייעלות במסגרת ההתייעלות הכוללת בקב: הנוכחי בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית

הרחבת תחום השיווק ומכירת ציוד ומוצרים משלימים על חשבון צמצום תחום התשתיות וההתקנות לזכייני 

, במסגרת ההסבה החלה רוטל לפעול ישירות מול המנויים במתן שירותים שונים. הטלוויזיה הרב ערוצית

חברה למעשה נותנת פתרון ה(בגביה ישירה מולם וכן כגוף טלמרקטינג וזרוע שיווקית לזכייני הכבלים 

Outsourcingלזכיינים .( 

 .YES - את מתן שירותיה לYESבחודש יוני הפסיקה החברה תוך תיאום והסכמה עם חברת  

 ).X1(במהלך הרבעון החלה החברה לספק שירותים עבור הרשת הסלולרית החדשה של פלאפון  

ה על מנת לנצל את חלון ההזדמנויות  מיליון דולר בתחום מערכות הניטור והאבטח5 -החברה השקיעה כ 

החברה מאמינה כי ביכולתה לשלב מערכות אלו לכדי מתן פתרון כוללני למקומות הנדרשים . שנוצר בתחום

 .והיא פועלת בכיוונים אלו) שדות תעופה(לכך 

 על מזכר הבנות עם Belmerixבמהלך חודש אוגוסט חתמה החברה ובעלי המניות האחרים בחברת הבת  

 מיליון דולר אשר כמחציתן בהזמה 2 - בתמורה לכBelmerix ממניות 10% -ישי בחברה לפיו יקבל כצד של

 .לחברה בברזיל

במהלך חודש אוגוסט חתמה החברה על הסכם עם מוטורולה ישראל לפיו תשמש כקבלן משנה למוטורולה  

ההיקף הכספי ). ת ניידותאספקת ציוד לרכב קרבי משורין ותחנו(ישראל בביצוע פרויקט מול משרד הבטחון 

 . מיליון דולר והוא אמור להתפרס על כשנתיים12 -של הפרויקט הינו כ

החברה . CCBא לחברה על ביטול ההסכם לאספקת מערכת "הודיעה חברת בזק בינל, במהלך חודש יולי 

 תנקוט לא קיבלה כל תשלום בגין החוזה זה אולם היא סבורה כי אין כל עילה לביטול ההסכם והודיעה כי

 .בהליכים המתאימים

לאחר תאריך המאזן החלה החברה בצעדי יעול נוספים שנועדו להתאים את החברה לרמת הפעילות  

 .מיותרים" ללא שומנים"הנוכחית ולאפשר לה גמישות תפעולית מקסימלית 

 

 מבט לעתיד
 אמיתית אינה צפויה לא צמיחה. אינו עומד להתרחש) ואותו חזתה החברה(דומה כי תרחיש הצמיחה אותו חזינו 

בעקבות בעיה טכנית (הקפיאה פעילותה באופן זמני , חברת טלסל, שם הלקוח המרכזי של החברה, במקסיקו

שם משבר תחום התקשורת וההיי טק נח בצילו של המשבר הכלכלי והפיחות , ולא בברזיל) Auditing -בתחום ה

 .המתמשך בריאל

ובכך המצב דומה (מוסר התשלומים הירוד : על חברות הפועלות שםשני נושאים עיקריים מכבידים , בברזיל

 ...ונושא השמיטה) לארצנו הקטנטונת
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 ?מר.ומה עניין שמיטה לח
השמיטה המדוברת היא חששם של שוקי המטבע כי המועמד המוביל במרוץ לכתר הנשיאות בברזיל אכן ישמוט 

חשש זה אשר גבר והלך מתחילת השנה ..). ד דולר מיליאר245 -של כ" פעוט"סכום (חובותיה של מדינת הענק 

מר אינה יכולה לבצע גידור .מכיוון שח. הוביל לפיחות האדיר שחל במטבע, ..)בהתאם לפופולריות של מועמד זה(

ראוי לציין כי פעילותה בברזיל נמוכה , יחד עם זאת. הפיחות משפיע לרעה על תוצאותיה של החברה, למטבע

חוסר רצון (והחברה הקטינה חשיפה זו עקב מוסר התשלומים הירוד ) יחסית למקסיקו (מבחינת היקפי הפעילות

 ).אחרי הסאגה הבלתי נגמרת של תבל, להכוות שנית

 ?ומה המשמעות למשקיע הסביר

כחברת פרויקטים אין החברה נהנית מתזרים קבוע וידוע של הכנסות ופעילותה בארצות בעלות כלכלה לא יציבה 

לא כל שכן על רקע מוסר התשלומים הירוד שגם הוא ,  מקטינה את היכולת לחזות תזרים שכזהעם סיכוני מטבע

 ..).ושוב חזרנו לתבל(אינו מוסיף 

לנוכח . מקטינה את השווי של החברה בעיני המשקיע הסביר, מובן מאליו כי פעילות באקלים תפעולי ועסקי שכזה

, או יותר חשוב(של החברה והשמירה על איזון תפעולי ראויה לציון פעולת ההתאמה המהירה , מצב השווקים

 ). השמירה על תזרים חיובי מפעילות שוטפת במהלך המחצית הראשונה של השנה

, לעומת זאת. והחברה לא תפגין צמיחה, המשך תרחיש הקפאון מול טלסל. רבות תלוי במקסיקו, להערכתנו

. וה ולשיפור משמעותי בשורת הרווח של החברהתביא כמובן לצמיחה המקו, התנעת פעילות מחודשת בטלסל

 .תחודש הפעילות כבר לקראת סוף השנה ובשנה הבאה עתידה החברה לחזור אל פסי הצמיחה, להערכתנו

מר שיאחד את מערכי ההתקנות .מיזוג של חברות הכבלים יוביל להערכתנו לתהליך מיזוג מקביל בח, בארץ

) רוטל ומר תשתיות כבלים(תחרות בין החברות הבנות של החברה בכך תמנע . והתפעול הפועלים מול הכבלים

 .וסביר כי תהליך המיקוד המחודש של רוטל יושלם

אנו סבורים כי בטווח הקצר צפויה החברה להפגין שיפור בתוצאותיה התפעוליות בעיקר ברבעון הרביעי וזאת 

 . לות יקבלו ביטוי ברבעון השלישיבגין השלמת צעדי היעול והחסכון ולאחר שההפרשות בגין צעדי ההתייע

 :התחזית והערכת השווי
וזאת בגין )  מיליון דולר95 -כ ( ₪ מיליון 450 - בכ2002עתידות הכנסות החברה להסתכם בשנת , להערכתנו

 ישתפר האקלים התפעולי הן 2003 -אנו סבורים כי ב"). תבל"ספיחי פרשת (צמצום הפעילות בברזיל ובארץ 

הערכה זו ).  מיליון דולר115 -כ(₪  מיליון 550 -ם וכי הכנסות החברה תגענה לרמה של כבארץ והן בעול

 .מסתמכת בעיקר על צמיחה במקסיקו יחסית לשנה הנוכחית

אנו מעריכים כי ברבעון השלישי עתידה החברה לבצע הפרשות בגין צעדי היעול בהם היא נוקטת ועל כן מבחינה 

ברבעון הרביעי צפויה החברה להנות מפירות מאמצי היעול ולחזור . ברבעון זהרבה " בשורה"תזרימית לא צפויה 

 .ולהרויח

 על מנת לגלם את השווי התפעולי של פעילויות הליבה של החברה בתחום התשתית DCF -השתמשנו בשיטת ה

 15%שיעור ההיוון בו השתמשנו הינו . בתחום התשתיות רחבות הפס ובפעילות חטיבת המערכות, הסלולרית

 .2%כאשר שיעור הצמיחה הפרמננטית אותה אנו מניחים הינו של 

 .₪ מיליון 100 -השווי ההוגן לחברה להערכתנו הינו כ,  שלנו NAV-בהתאם למודל ה
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 שוויהערכת ה 
 על מנת להביא בחשבון את עלויות) מודל שווי נכסי נקי (NAV לצורך הערכת השווי השתמשנו בשיטת המודל 

האחזקות בנובקום וקונקסנט חושבו בהתאם לשווי השוק של המניות כאשר נובקום נהנית .  המטה וחבויות מס

 . מיליון דולר8 -בנוסף מיתרות מזומן של כ
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או החזקה של ניירות /או מכירה ו/ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו, ה הנו למטרת אינפורמציה בלבדהניתוח הכלול בדוח ז

הניתוח מתפרסם בהתבסס על . ארגון החברה או אחת מפעילויותיה-או הצעה לרה/אין בדוח זה המלצה ו, כמו כן. הערך המתוארים בניתוח

הניתוח אינו מהווה בשום . ניתוח זה משקף את דעתנו לפי מיטב הבנתנו ביום עריכת הניתוח.  אחרמידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע

המידע המופיע בדוח אינו מתיימר לכלול את כל . צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם

ובהתאם לכך על כל משקיע להתאים את השקעותיו , יות מטרות שונותלמשקיעים שונים עשויות לה. המידע הדרוש למשקיע זה או אחר

ההערכה נעשתה על בסיס רמות מחירים ומכפילים המקובלים בשוק ההון בארץ ובעולם . הערכת השווי שבדוח הנה יחסית. למטרותיו וצרכיו

ת שווי עשויות להוביל למסקנות שונות בדבר שווי שיטות שונות להערכ. ובהתחשב ברמת הרבית ובמצב פוליטי נתון, נכון למועד כתיבת הדוח

או הפסד /לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו,  ועובדיהןמנייתהחברות בשליטתה וכן בעלי , מ"בע' חברת תמיר פישמן ושות. כלכלי

תי ניהול השקעות ובנקאות חברות בשליטתה ובעלי מניותיהן נותנים שירו, מ"בע' חברת תמיר פישמן ושות. שיגרם משימוש בניתוח זה

או כספים אחרים שבניהולה או בבעלותה מחזיקים בניירות /תיקי השקעות ו, הנחת הקורא צריכה להיות שקרנות, בהתאם לכך. להשקעות

אחרי או חברות בשליטתה ובעלי מניותיהן יקנו או ימכרו את ניירות הערך הללו , מ"בע'  כן ייתכן שחברת תמיר פישמן ושות;הערך המתוארים

הנחת הקורא צריכה , חברות בשליטתה ובעלי מניותיה עוסקים בחיתום, מ"בע' מכיוון שחברת תמיר פישמן ושות, כמו כן. לפני הוצאת הדוח

ליוני המידע בדוח מעודכן ,  אחרתמצויןאם לא  .להיות כי הם התחייבו בפועל להיות חתמים או יתחייבו בעתיד להיות חתמים של החברה

2002. 

 


