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  נתונים עיקריים  נקודות עיקריות

 

 

  נתונים עיקריים
  )₪' מ(שווי שוק 
  )₪( שער נוכחי
  )₪ (מחיר יעד

  )₪ ( שבועות52טווח 
  (%)סחורה צפה 

  )₪' א(מחזור ממוצע 
  שואת דיבידנדת
 

4,499.7  
396.8  
755  

109.0-635.67  
27.62%  
21,612.0  

8.9%  
 

  בעלי מניות עיקריים
יצחק 
שרון 
 תשובה

64.05%  

 נתוני רווח והפסד עיקריים 

 2007 2008 10-12/08  )₪' מ(

חברת ,  בשבוע שעבר'יום ה בערב 2008מסגרת פרסום הדוחות הכספיים לשנת ב 
מ לרכישת גז טבעי מן "ם במוקרוביהחשמל ציינה כי בכוונתה לפתוח במהלך השבועות ה

פיתוח חברת החשמל מעריכה כי  .) מול חיפה90-כ(" תמר"הימי  השותפות בקידוח
הזרמת הגז ר שמכלו,  שנים3.5-ך כיימש, גז לחופי ישראלצינור הקמת לרבות , השדה

כי חברת החשמל אינה לוקחת בחשבון בשלב , נראה .2013הטבעי תחל לא לפני שנת 
רות של  של השותפות בקידוחי הגז הטבעי הימיים בדבר האפשיהןהערכותזה את 

 דלית"מאגר הבאמצעות פיתוח וזאת , 2012תחילת אספקה למשק הישראלי כבר בשנת 
לפני המאגר הגדול  )BCM 14.2-כעתודות משוערות של בעל (שמול חופי חדרה " 1

 .  )BCM 142-כ( "1 תמר"והמורכב יותר של 
 

השותפה המפעילה של  ,)Noble )NYSE: NBLחברת פרסמה גם חמישי האחרון ביום  
הממצאים שלנו להלן . את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון, " ודלית"תמר" קידוחי

 :הנהלת החברהשיחת הועידה שקיימה מ
 

o Noble2( על סמך המידע הסייסמי שנאסף עד כהי  מציינת כD( , קיים
וכי , בים התיכון" תמר"פוטנציאל לגילוי מאגרי גז טבעי גדולים יותר מ

תשלח שוב אסדה על מנת לבצע פעילויות  Noble-בהחלט ייתכן ו
 כי, ריכנז( 2011 או בראשית 2010ציה נוספות במחצית השנייה של רולאקספ

 "1תמר " ציהרולאקספידוחי קאשר ביצעה את , Atwood Hunterאסדת הקידוח 
מו הצפוי של צפויה לעזוב את האזור בעוד כשלושה חודשים עם סיו, "1 תידל"ו

במודל נהיית בטוחה יותר ויותר  Noble ,בכלל .")2תמר "קידוח האימות 
  .  ביחס לאגן הלבנטיניייםמס הסייצאיםמשלה ובמלוגי והגיא

  
o  מנהליNoble  הישראליות פותת מצד השותבטאויותאת קו ההממשיכים 

פק תבדבר האפשרות לייצא גז טבעי ולא רק להס, "דלית"תמר וב"ב
מ "קטיקה במסגרת המוייתכן כט, ישראלייםגז טבעי במכירות ללקוחות 

       .האחריםיאליים צהפוטנמיים וקהעתידי עם חברת החשמל והלקוחות המ
  

o של ת הועידה חימעניינת נוספת העולה משקודה נNoble , היא השיעור הגבוה
המצוי , זהשיעור  – "יתלד" ו"רמת"על הקידוחים הימיים טים סילשל שאלות אנ

של רת בו הגןרמת העניימשקף להערכתנו את , ה לשיחהבמגמת עלייה משיח
ומכאן הפוטנציאל , משקיעים זרים בקידוחי הגז הטבעי הימיים של ישראל

נו  א.)ראו להלן(  השונות" הגזמניות" משמעותי למדי באפסיידהמשך ל
 מתישהו "2תמר " האימות קידוחתוצאות כי עם הפרסום הצפוי של , סבורים

 ירגישו נוח בניסיונות טים זריםסיל אניותרויותר , בראשית הרבעון השלישי
  ."דלית" ו"תמר"רי ג הכלכלי של מאיאלצפוטנאת הלכמת 
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 גילוי נאות 

  פרטי מכין עבודת האנליזה
  יואב בורגן :שם
  באבי-תל, 21הארבעה ' רח: תובתכ
 e-mail: yoav@leader.co.il   

  א" אוניברסיטת ת–חשבונאות - מימוןM.Sc: השכלה
           B.A  אוניברסיטת חיפה    – כלכלה   

            LL.B אוניברסיטת חיפה– משפטים   
  )  ואילך2006ספטמבר ( אנליסט –לידר שוקי הון  :ניסיון מקצועי

  )2004-2006( אנליסט –                     פועלים סהר 
                     Vega Consultants)  כיוםBDO2000-2004( אנליסט ויועץ כלכלי –)  זיו האפט(    
 פרטי התאגיד

  מ"בית השקעות בע' לידר ושות
  אביב-תל, 21הארבעה ' רח
  03-6845757: טל

 ביצועים היסטוריים של המניה ושינויים בהמלצות ובמחיר היעד
  

  
  

 סולם המלצות
  בשנה הקרובה20%תשואת יתר של מעל  -קניה 

  בשנה הקרובה10% - 20%תשואת יתר של  -יתר . ת
  בשנה הקרובה10% -+/ תשואה של - שוק. ת
  בשנה הקרובה10% - 20% תשואת חסר של - חסר. ת

   בשנה הקרובה20% תשואת חסר של מעל - מכירה
  



  
  

  

 
 מתודולוגיה

  ).NAV – Net Asset Value(הערכנו את שוויה של קבוצת דלק על בסיס שיטת השווי הנכסי הנקי 

 ורמי סיכוןג
 
  .ח"ומהכנסותיה של הקבוצה נקובים במט  וכן הואיל וחלק מהותי מרכישותיה, ח" בגין הלוואות הנקובות במט-ח "שינויים בשערי מט •
  . בגין הלוואות שקליות בשיעור משתנה-הריבית  שינויים בשערי •
   .י הקבוצה"ירי ניירות הערך הסחירים המוחזקים עבמח ות הקבוצה לשינוייםש לאור רגי-שוקי ההון הגלובליים   מצב •
   .איכות הסביבה, הגז, שינויי רגולציה בתחומי הדלקים •

  גילוי מטעם התאגיד
בית ' על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים ומידע אחר אשר לידר ושות, ח מתבסס על מידע אשר פורסם לכלל הציבור"הדו

', מודגש כי אין לידר ושות, עם זאת. מניחה שהינו מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות ביחס למידע") 'שותלידר ו("מ "השקעות בע
שגיאה או ליקוי אחר , לדיוק הנתונים הכלולים בו או לכל השמטה, לשלמותו, ח"ח ועורכיו אחראים למהימנות המידע המפורט בדו"מחברי הדו

מחברי ', לידר ושות. מוסדיים מקצועיים כחומר מסייע ואין לקבל על סמכו בלבד החלטות השקעה כלשהןח מופנה רק למשקיעים "הדו. ח"בדו
או כתוצאה מהסתמכות /ח זה ו"כתוצאה משימוש בדו, אם יגרמו, או להפסד שיגרמו/ח ועורכיו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו"הדו
והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל ,  העובדות וכל הנסיבות הקשורות לאמור בוח אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל"הדו. עליו

ח אינו ייעוץ "הדו. תיצור עבורו רווחים, ח זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בו"קורא דו. מתן הודעה נוספת
ח ואין בו כדי "אין להסתמך על המידע הכלול בדו, לפיכך. ות הערך הנזכרים בוהשקעות ואינו מהווה הזמנה לרכוש או הזמנה למכור את נייר

הנחת . לרבות מיועץ השקעות אשר ייעוצו מתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, להחליף שיקול דעת עצמאי וקבלת ייעוץ מקצועי
") קבוצת לידר("וחברות בנות או קשורות שלהם , שליטה בהבעלי ה, עובדים ונושאי משרה בה', ח צריכה להיות שלידר ושות"קורא הדו

או שיש להם זיקה אחרת לניירות הערך וכן שהם יקנו או /ו") ניירות הערך("ח "או בנכסים הפיננסיים המתוארים בדו/מחזיקים בניירות הערך ו
  .ח"ימכרו את ניירות הערך כולם או חלקם אחרי או לפני הוצאת הדו

תיווך , ניהול קופות גמל, ניהול קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות, שיווק השקעות, ם מקבוצת לידר עוסקים בחיתוםותאגידי' לידר ושות
בפעילויות מסחריות , private equityניהול והשקעה במיזמי הון סיכון ומיזמי , השקעות בניירות ערך לחשבון עצמם, בעסקאות בניירות ערך

או /ח השתייכותה לקבוצת לידר וויש זיקה אליהם מכ' ח יכול שיתייחס לניירות ערך שללידר ושות"הדו. ההוןאחרות ופעילויות אחרות בשוק 
או מפיציהם במסגרת /או מוכריהם ו/או תאגיד אחר מקבוצת לידר מאת מנפיקי ניירות הערך ו' בשל התמורה שקיבלה או תקבל לידר ושות

או ביצוע עסקאות בהם על ידה או על ידי גורמים /או בשל החזקה בניירות הערך האמורים ו/ו, מתן שירותים בשוק ההון לרבות שירותי חיתום
  .אחרים מקבוצת לידר

 הימים שקדמו למועד הפרסום החזקה מהותית בניירות 30או תאגיד קשור אליה החזיקו במועד פרסום עבודת האנליזה ובמהלך ' לידר ושות
  ).18.9.2007 כהגדרתם בהוראות רשות ניירות ערך מיום –" החזקה מהותית"ו" יד קשורתאג("הערך של התאגיד הנסקר בעבודה זו 

  גילוי והצהרת האנליסט
מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות את דעותיי האישיות על ניירות הערך , 7310' בעל רישיון מס, יואב בורגן, אני

  .ך אלההמסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ער
 יואב בורגן

  


