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אנליסט :צור אילן
כללי

החברה עוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק רכיבים המיועדים למערכות
הולכת נוזלים וגזים עבור מערכות תעשיתיות לשני סגמנטים עקריים:
תעשיות תהליך :תחנות כוח ,מפעלי נייר ,מספנות ,מערכות הובלת
דלקים וגז ,תעשיות מזון ,מפעלים כימיים ופטרוכימיים ,בתי זיקוק וכו.
תעשיות המיקרו אלקטרוניקה )אולטרה נקיים( :בעיקר מוליכים
למחצה לתעשיית השבבים.

צפי להמשך צמיחה בקצב מואץ.
אנו מעריכים את מחיר המניה ב –  72ש"ח 19.1%) ,מעל מחירה בשוק( לפיכך אנו
מעלים את המלצתינו לקניה.
נקודות עקריות:
•

שנת  – 2007שנת  2007מסתמנת כשנה מצויינת להמלט ,תוך צפי לצמיחה שנתית של
מעל ל .30%-תוצאות הרבעון הראשון הציגו עליית מדרגה בהכנסות כתוצאה מהשקעות
בהרחבת כושר הייצור שבוצעו לאחרונה .המשך צמיחת החברה השנה תתמקד במחצית
השניה של השנה.

•

דו"ח רבעון ראשון  – 2007תוצאות החברה הפתיעו לטובה את המשקיעים תוך השגת
רווח נקי של  3.3מליון  ,$גידול של  140%מהרבעון המקביל אשתקד.

•

להערכתינו ,החברה עשוייה לבצע רכישת חברה נוספת .יתרת הנזילות של החברה עומדת
כיום על  19.6מליון  $תוך מנוף פיננסי נמוך ,מחזקת הערכותינו בנושא.

•

כניסה למדינות נוספות – בתחום התעשייה המוליכית החברה תרחיב את לקוחותיה
במדינות הינמנעות מקשרים מסחריים עם חברות ישראליות ,באמצעות חברת הבת ביפן .

•

התחזקות בשוק הסמיקונדקטור – החברה תמשיך להגדיל את אחיזתה בשוק המוליכים
למחצה )אולטרה נקיים( למרות הצפי להתמתנות בצמיחת שוק השנה.

•

יש לזכור כי הביקוש למוצרים בתחום המוליכים למחצה הינו מחזורי ומאופיין בכך שבשנים
מסויימות הביקושים מוגברים ובשנים אחרות הביקושים יורדים באופן משמעותי.

•

יכולת פיתוח מוצרים יחודיים לצורכי הלקוח מהווה פוטנציאל כניסת שני לקוחות גדולים
חדשים עוד השנה.
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•

מכירות החברה ברבעון הראשון של  2007הסתכמו בכ  20.7מליון  ,$גידול של  43%מהתקופה
המקבילה .יש לציין כי ישנה עלייה במכירות בשני המגזרים העקריים ,במגזר האולטרה נקיים
החברה הגדילה את מכירותיה בכ –  53%לעומת הרבעון המקביל ל 10.3 -מליון  .$במגזר התעשייה
התהליכית החברה הגדילה את מכירותיה בכ  34%לעומת הרבעון המקביל ל –  10.3מליון .$

•

הרווח הגולמי הסתכם בכ–  8.8מליון  $המהווה  42.6%מהמכירות )קצת פחות מציפיותינו( לעומת
 6.2מליון  $שהיווה  42.7%מהמכירות  .לעומת הרבעונים הקודמים ישנה ירידה קטנה בשיעור
הרווחיות כתוצאה מעליית מחירי חו"ג וירידה בשער הדולר.

•

הרווח התפעולי הסתכם בכ  3.7מליון ) $כ  18%מהמכירות( לעומת כ 2 -מליון דולר )14%
מהמכירות( ברבעון המקביל ,גידול של . 86%

•

הרווח הנקי הסתכם בכ 3.3 -מליון  16% ) $מהמכירות( לעומת  1.3מליון  10%) $מהמכירות(,
גידול של  . 139%לטענת הנהלת החברה – "הרווח הנקי של החברה עלה משמעותית ,בהשוואה
לתקופה המקבילה אשתקד ,בעקבות הגידול במכירות בשני תחומי הפעילות שלה ,שהתבסס
בעיקר על תשתיות קיימות של הקבוצה".

מו צרים לתע שייה תהליכית
מו צרים אולטרה נקיים

התפלגות הכנסות משני פעילויות עקריות

33,238
26,406
33,883

2006

22,154
2005

2

23,586
20,066
2004

15/5/2007

3

15/5/2007

סקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד ,ולא נועדה לשמש הצעה ,המלצה או לבצע עסקה כלשהי בניירות ערך .הנתונים והגרפים
נלקחו ממערכות המידע של הבורסה לני"ע בתל אביבי בע"מו/או מפירסומים ציבוריים אחרים והסקירה מבוססת על מידע
אשר ישיר בית השקעות בע"מ )"החברה"( סבורה כי הוא מהימן .עם זאת ,החברה ו/או מי מטעמה אינה יכולה לערוב
לשלמותו/או לדיוק הסקירה .אין הסקירה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כל העובדות הנוגעות לחברה נשואת הסקירה,
לתחום בה היא פועלתולניירות הערך שלה .אנו מניחים כי הסקירה תקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים .דעות
המובאות בסקירה ,עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת .כמו כן ,אין באמור בסקירה זו כדי להטיל חבות כלשהי על ישיר
בית השקעות בע"מ ,או מי מטעמה .סקירה זו אינה מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו המיוחדים של כל אדם..
משקיע הקורא את הסקירה ,אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בה ,תיצור עבורו רווחים .ניירות
הערך הנזכרים בסקירה ,עשויים שלא להתאים לכל סוגי המשקיעים .החברה ו/או מי מטעמה עשויים לבצע עסקאות בניירות
הערך המוזכרים בסקירה בזמן שהיא מופצת .מניות הנקובות במטבע חוץ נתונות גם לתנודות הנובעות משינויים בשער
החליפין .לתנודות אלה יכולות להיות השפעות חיוביות או שליליות על החזר ההשקעה ,בשעת ההמרה למטבע המקומי של
דיבידנדים ,ריבית או תמורת המכירה .אין להעתיק סקירה זו ,או חלק ממנה ,ואין להפיצה ללא רשות ישיר בית השקעות
בע"מ.
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