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מערכות בדיקה אוטומטיות 
מערכות ). AOI(אופטיות 

הבדיקה של קמטק משמשות 
לייעול תהליכי הייצור והגברת 
התפוקה אצל יצרנים בתעשיית 

, )PCB(עגלים המודפסים המ
יצרני מצעי חיבור בצפיפות 

יצרני המוליכים , )HDI(גבוהה 
. למחצה ותעשיית ההרכבות

 1987החברה נוסדה בשנת 
ומשרדיה הראשיים ממוקמים 
. במגדל העמק ובהונג קונג

 400החברה מעסיקה מעל 
עובדים ברחבי העולם ומכרה 

קמטק .  מדינות33 -מערכות ב
ז שנת ק מא"נסחרת בנאסד

 מסוף שנת 100א " ובת2000
2005.  

  

מתחילת השנהמנית החברה 

 

 

 נתונים עיקריים

 190 )' $מ(שווי שוק 
  6.83  שער נוכחי

 48%  סטיית תקן
  2.77-7.18   שבועות52טווח 

  37.2% (%)סחורה צפה 

 350 )ח"ש' א(מחזור ממוצע 
  

 בעלי מניות עיקריים

 % 

 נקודות עיקריות 
בתחום . החברה פועלת בסביבה עסקית התומכת בהמשך צמיחה: סביבה עסקית 

פסים ניתן לראות מגמה של הפיכת המעגלים המודפסים למעגלים דהמעגלים המו
מגמה . גמישים וכדומה-שילוב של מעגלים קשיחים, מרובי שכבות, מאד מורכבים

זו הופכת את תהליכי הייצור ליקרים יותר ולכן מגבירה את הצורך במכונות 
בתחום המוליכים למחצה קיימת מגמה דומה של ייצור שבבים מתוחכמים . בדיקה
בנוסף החלה מגמה של יציאה למיקור חוץ בהיבט . קטנים יותר ויקרים יותר, יותר

אמור להיות ליכים למחצה  הבדיקות למותחום. של בדיקות מצד היצרנים הגדולים
  .מנוע הצמיחה העיקרי של קמטק בשנים הבאות

משקיעה מאמצים בשימור וייצוב מעמדה כשחקן מוביל בשני החברה : אסטרטגיה 
לאור הרצון . שווקי היעד על ידי פיתוחים טכנולוגיים חדשניים ומאמצי שיווק ניכרים

 יש מקום לשני שחקנים גדולים בכל אחד ,י אחדשל יצרנים להפחית תלות בספק עיקר
קמטק ממצבת עצמה כאחד משני הספקים הגדולים והמובילים בכל . משווקי היעד

 .אחד מהתחומים
. הנהלת קמטק הינה הנהלה ותיקה שצמחה מתוך התעשיה :הנהלה ובעלי מניות 

יתוח על גבה שנים רבות של עשייה שתורמות לחברה המשך פ" סוחבת"הנהלת החברה 
חברת האם פריורטק עוסקת גם . מוצרים תוך מתן שירות קרוב וצמוד לשווקי היעד

היא שנים רבות בענף ומחזיקה בחברות אחיות לקמטק שתורמות לחשיבה ייחודית 
  .וראות קדימה של מצב השווקים בהם היא פעילה

אנו . נמצאת במומנטום של צמיחה תוך שיפור הרווחיותקמטק : מצב פיננסי 
,  מיליון דולר108.5 - עם הכנסות של כ2006תסיים את שנת כים כי קמטק מערי

 יעמוד 2006שיעור הרווח התפעולי בשנת . 2005 לעומת שנת 70% - צמיחה של כ
אנו רואים מצב של האטת .  סנט69 והרווח למניה על 19% -להערכתנו על כ

החזק בתחום אולם בשל המומנטום , 2007השווקים בשני הרבעונים הראשונים של 
 במכירות החברה עם שיעור רווח 10% -הערכנו צמיחה של כ, המוליכים למחצה

  . סנט74 -   2007הרווח הצפוי למניה בשנת . 20%תפעולי של 

 מיליון 15 -לאחר גיוס פרטי של כ(יש לציין כי גם מאזן החברה יציב ומאפשר לה 
  .המשך חדירה מאסיבית לתחום הבדיקות בענף השבבים) דולר

  סיכום והמלצה 

קמטק ביצעה מהלכים נכונים של השקעה בתקופת השפל שלאחר התפוצצות 
החדירה האגרסיבית של החברה לתחום . הבועה ונהנית כיום מפירות ההשקעה

בדיקות המוליכים למחצה מהווה מנוע צמיחה חזק מחד ומאידך כמובן מקטינה את 
  . חזקה כמו אורבוטקהסיכון של תלות בענף אחד בו פועלת מתחרה קשוחה ו

להערכתנו מניית קמטק נסחרת כיום בדיסקאונט עמוק ביחס לתעשיה גם אם 
לאחר מכירת . לוקחים בחשבון שהחברה קטנה יחסית והסחירות במניה לא גבוהה

אנו , מניות של חברת האם בתקופה האחרונה ולאור התפתחות עסקיה של החברה
  .מאמינים כי גם בעיית הסחירות תצטמצם

צענו הערכת שווי במודל של היוון תזרים מזומנים והשוואת מכפילים לחברות בי
 -גבוה בכ,  דולר9.5שווי המניה הראוי לקמטק להערכתנו הינו . אחרות בתעשיה

 לעומת 2007 לשנת 12.5מחיר היעד שלנו גוזר לחברה מכפיל .  מהשווי הנוכחי39%
, ט העמוק בו נסחרת החברהלאור הדיסקאונ. 15 -מכפיל ענפי ממוצע הנע סביב ה

  .דולר 9.5אנו מתחילים סיקור בהמלצת קניה עם מחיר יעד של 
 62.8%  פריורטק
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   תיאור החברה– קמטק

מערכות הבדיקה של . )AOI (ייצור ושיווק של מערכות בדיקה אוטומטיות אופטיות, פיתוח, עוסקת בתכנוןקמטק 
יצרני , )PCB (קמטק משמשות לייעול תהליכי הייצור והגברת התפוקה אצל יצרנים בתעשיית המעגלים המודפסים

 ומשרדיה 1987החברה נוסדה בשנת . י המוליכים למחצה ותעשיית ההרכבותיצרנ, )HDI( בצפיפות גבוהה רבו חיצעימ
 -  עובדים ברחבי העולם ומכרה מערכות ב400החברה מעסיקה מעל . הראשיים ממוקמים במגדל העמק ובהונג קונג

  .2005 מסוף שנת 100א " ובת2000ק מאז שנת "קמטק נסחרת בנאסד.  מדינות33

  הסביבה העסקית

  PCB - לציוד הבדיקהענף ודפסים וענף המעגלים המ

המעגל  .משמש כפלטפורמה בסיסית לחיבור והרכבה של מגוון רחב של רכיבים אלקטרוניים) PCB(מעגל מודפס 
חוטים אלה מספקים חיבור אלקטרוני לרכיבים . של חומרים מוליכים כמו נחושת ואחרים" חוטים"מורכב מ

  .אלקטרוני כולוהשונים ולכן שלמותם קריטית לתפקוד המוצר ה

  

  
  

   – מגמות בענף

המעגלים המודפסים הופכים יותר קטנים ויותר מורכבים כתוצאה מדרישה למוצרים  
, טלפונים סלולריים: ביצועים גבוהים ומהימנות כמו, אלקטרוניים הדורשים קומפקטיות

 .מצלמות דיגיטליות ועוד, מחשבים ניידים
 שכבות במעגל 52 - ל18בין  ( מעגלים מרובי שכבותיצרני המעגלים מייצרים, כמענה לדרישות 

מעגלים מרובי שכבות דורשים דיוק . צרים יותר וצפיפות גבוהה יותר" חוטים"ובעלי ) טיפוסי
 מיותר לציין כי ייצור .רב בחיבורים האלקטרוניים מאחר ומדובר בחיבורים אופקיים ואנכיים

 .מדוייק ואיטי יחסיתמאד , מעגלים מרובי שכבות הנו תהליך מאד מורכב
זרזי .  לשנה בחמש השנים הבאות7% - וצפוי לצמוח בכ2002 לשנה מאז שנת 8% -הענף צמח בכ 

מכשירים סלולריים (תקשורת , )נישאים ומחשבי כיס(מחשבים אישיים : הצמיחה של הענף הם
נים והזרז החדש יחסית לש) טלוויזיות שטוחות ועוד, נגנים, DVD(מוצרי צריכה , )ותשתית

 . שנים7 לפני 6% - לעומת כPCB - מהיצע ה25% -האחרונות הוא צמיחתה של סין המספקת כיום כ
אף  כאשר באסיה רוב המפעלים PCB 85%  - 90% -במפעלי ה) Utilization(שיעור הניצולת  

יציבים יחסית עם גידול קל ) ASP(מחירי המכירה ,  לפיכך.90% - הגבוה משיעור פועלים ב
  .2006ון של ברבעון הראש

  

  

  

  

  

  

  

  

PCB -דוגמא ל

 

 מכירות מעגלים מודפסים ברחבי העולם
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  זרזי הצמיחה של הענף

  

  
  

  )AOI( שוק הבדיקות האופטיות אוטומטיות –ואיך קמטק משתלבת בסיפור 

הפכה בשנים האחרונות לגורם החשוב ביותר ביכולתם של , בקרת האיכות במפעלים המייצרים מעגלים מודפסים
ולגורם המשפיע באופן מהותי ) רב שכבתיים(מורכבים מפעלים אלה להתמודד על קבלת הזמנות למעגלים מודפסים 

עד לפני מספר שנים ניתן היה לאתר פגמים במעגלים המודפסים באמצעים אופטיים  .על רווחיותם של מפעלים אלה
  .בלבד

 לכסות באופן יעיל ומקסימלי את כל הקטנת המעגלים המודפסים והגדלת צפיפותם יצרה מצב חדש בו לא ניתן עוד
באמצעות  )High Density(איכות הנדרשות בייצור מעגלים מודפסים בעלי צפיפות מוליכים גבוהה בקרות ה

  .כגון מיקרוסקופ או זכוכית מגדלת, המיכשורים האופטיים הקונבנציונלים

שניתן , אמינים) ובכללם מעגלים מודפסים(הינה לרכוש רכיבים , High-Tech -ובעיקר בתעשיות ה, המגמה בתעשייה
מבלי להחזיק מלאים וללא צורך בעריכת בקרה ובדיקה לפני , סם ישירות לקווי הייצור של המערכת או המוצרלהכני

  .י הלקוח"במהירות ולפי לוח זמנים שנקבע ע, דבר המחייב אספקה של מעגלים מודפסים אמינים, כן

להפעיל , ובטכנולוגיות הייצורחייב יצרן המעגלים המודפסים לשלוט בידע , ל מנת לעמוד בדרישות המפורטות לעיעל
ולתחזק מערכות ציוד מתוחכמות ולהעסיק כח אדם מקצועי ובעל רמה גבוהה וכן להפעיל מערך בקרה ואבטחת 

  !AOI מבדקי המשלבולקיים מערך בדיקות , שיענה על דרישות הלקוחות, איכות

 ונחשבת לאחת משתי החברות , מוביליםAOIחברת קמטק מציגה בתחום המעגלים המודפסים הערומים פתרונות 
יכולות החברה מתבטאות ברמה גבוהה . כאשר החברה השניה היא אורבוטק הישראלית, המובילות בעולם בתחום

   .מכניקה ותוכנה, אופטיקה, אלקטרואופטיקה: בתחומים

מקובל . שאועל כן אין מחקרים מקיפים בנו) כמה מאות בודדות של מיליוני דולרים בשנה( קטן יחסית AOI-ענף ה
.  הגדולה יותר מהענף כאשר אורבוטק היא80% -כי שתי החברות חולקות כ) על פי נתוני קמטק ואורבוטק(להניח 

 .מאופיינות בפעילות מקומית בגיאוגרפיה הספציפית להןחלקן שאר הענף מתחלק בין חברות קטנות יותר אשר 
  . מאירופהMania Barco -ו Lloyd Dole,  מיפןDainippon Screen: ת האחרות הןוהמתחר

המאבק בין קמטק לאורבוטק הנו מאבק רב שנים שכלל בעיקר מלחמת מחירים שכמעט מוטטה : קצת היסטוריה
נה בש .מהדווגם תביעות משפטיות וכ) גודל יחסי בשוק ומשאבים פיננסיים(את קמטק בשל עוצמתה של אורבוטק 

 מן הנמנע כי המצב יישאר כזה לאורך זמן ככל לאלם או, חלה רגיעה מסויימת במלחמה זווחצי האחרונות 
  .שהטכנולוגיה מתקדמת וגודל העסקאות יילך ויגדל
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  S-HDI – ענף המצעים

לת כמות הטרנזיסטורים על כל שבב ומאידך דהג, מחד : שעיקרן הוא  מגמות בתעשיית המוליכים למחצהשתי
 מנוגדות אלה דוחפות הלכה למעשה את תעשיית שתי מגמות. המרדף אחר הקטנת השבב והוזלת עלויות ייצורו

אריזת הרכיבים לקראת רכיבים קטנים יותר הדורשים יותר קשרים של כניסת יציאת זרם חשמלי על שטח קטן 
 HDI-Sתת ענף הנקרא , PCB - פיתחה תעשיית ה, כמענה. PCB -נוצר הצורך בגורם מתווך בין השבב ל, לפיכך. יותר

)High Density Interconnect Substrate .( למרות שהייצור בתת ענף זה דומה במהותו לייצור המסורתי שלPCB ,
  . התמחות וציוד מעט שוניםיםשל המצעים דורשהמאפיינים הפיזיים 

 ולכן מוערך בכמה עשרות מיליוני PCB -שוק נישה בתוך תעשיית הבדיקות ל, שוק הבדיקות למצעים הנו כאמור
  .  מתחרות בקמטק גם בתחום זהPCB - בתחום הבדיקות לאותן מתחרות. דולרים בלבד

  

  ציוד הבדיקהענף  והמוליכים למחצהענף 

יצרני , ובהתאם, בענפי הטכנולוגיה השונים) כנהובמשולב עם ת(רכיבי הסמיקונדקטורס הם המרכיב הבסיסי 
  .על ענפיו השונים,  השוקיהסמיקונדקטורס נחשפים ראשונים לצורכ

,   בממוצע15%עשורים עולות ההכנסות המצרפיות בשוק הסמיקונדקטורס בקצב שנתי של מזה למעלה משלושה 
  .תוך כדי התנהגות בעלת מופע מחזורי

 חברות סמיקונדקטור בעלות כל – הגדול והמרכזי שבהם –תעשיית הסמיקונדקטורס מורכבת מכמה פלחי פעילות 
ישנן החברות ; )טושיבה ועוד, מוטורולה, אינטל (IDMs – חברות וורטיקליות –מרכיבי תהליך תכנון וייצור רכיבים 

 TSMC ,UMC, SMIC (Foundries - תישנן החברות שרק מייצרו, ) ועודDSPG, צורן (Fabless –שרק מתכננות את הרכיבים 
ות  וישנן החבר) ועודCadence ,Mentor ( EDA –ישנן החברות שמפתחות כלי תכנון לרכיבים , )טאואר הישראלית ועוד

  .) ועודKla-Tencor, אפלייד מטיריאלס(שמפתחות ומייצרות את ציוד הייצור והבדיקה שבעזרתו מייצרים את הרכיבים 

, טק בענפי הטכנולוגיה השונים-טק מתבטאת בדרישות שוק המופנות ליצרני ההיי-בתעשיות ההיי" שרשרת המזון"
סמיקונדקטורס מנצלות חידושים טכנולוגיים גם חברות ה. המפנים את דרישותיהם לתעשיית הסמיקונדקטורס

חברות הסמיקונדקטורס מתכננות את הרכיבים  .פתרונות חדשים לענפי הטכנולוגיה השונים" הזריק"בכדי ל
כמובן שבכדי שניתן יהיה לייצר את הרכיבים נדרשת תשתית ייצורית המתבססת על מבנים . ומייצרות אותם

  .דוציוד ייצור ובדיקה מיוח, ייעודיים

 תהליך של התאוששות בתעשיית 2003החל במחצית השניה של שנת , "קיפאון"לאחר מספר שנים של 
  .הסמיקונדקטור

 בה 2004בהשוואה לשנת ,  מיליארד דולר230 - הגיע לכ2005היקף המכירות של רכיבי הסמיקונדקטור בשנת 
 156-ו! 2003 מיליארד דולר בשנת 174 -ובהשוואה להיקף מכירות של כ,  מיליארד דולר213 -הגיעו המכירות לכ

  !2002מיליארד דולר בשנת 

הגידול בהיקף הפעילות של תעשיית הסמיקונדקטורס היונק הן מההתאוששות הכלכלית הכוללת והן מחדשנות 
הבאות מצידן של תעשיות קצה שונות , מתבטא בדרישות הולכות וגדלות לאספקת רכיבים, טכנולוגית שהבשילה

, טלפוניה סלולרית מתקדמת,  עזרי מחשוב ובהם מחשבים ניידים- "העלאת מהלכים"ליך של הנמצאות בתה
  .משחקים ועוד, תעשיית הדפוס הדיגיטלי, אלקטרוניקת רכב,  מצלמות דיגיטליות , חכמותתטלוויזיו

א שכפו על עצמן יצרניות "הדרסטי במשאבי הייצור וכ" ווץיכ"מועצמת על רקע ה" היסטרית הדרישה"
הגדלת שטח ,  הרכיבתמזעור בגיאומטריו(והשדרוג הטכנולוגי של העשור האחרון , "שנות היובש"סמיקונדקטורס בה

   .)מעבר לחומרים חדשים, הפרוסות

  

  

  

  

מכירות מוליכים למחצה ברחבי העולם
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כדאי לציין כי . הגרפים לעיל מראים כי עדנת תחום המוליכים למחצה צפויה להימשך לפחות בשנתיים הקרובות
כתוצאה מגידול , 2007 ובתחילת 2006כלשהי ברבעון הרביעי של " בטן"ישמע קולות בתעשיה לפיהם צפויה החלו לה

עם דגש על העיגולים  (מסויים במלאים ומירידה קלה בשיעור הניצולת במפעלים כפי שניתן לראות בגרפים הבאים
  :)הסגולים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ?מוליכים למחצהה יתומה לגבי ההשקעות בציוד בתעשי

הגבירו כאמור יצרניות המוליכים את , 2006הודות לגידול גבוה מהמצופה במכירות מוליכים למחצה בתחילת שנת 
גרטנר העלתה תחזיותיה להשקעות הוניות בתעשיה ). CAPEX(יכולת הייצור שלהם תוך השקעות נוספות בציוד 

" בטן" בשילוב עם ה2006דול החד בהשקעות הוניות בשנת הגי.  כולה2006 בשנת 17% -מגידול חד ספרתי גבוה ל
ועקב כך להאטה  עלולים להביא לעודף יכולת ייצור של ציוד,  כפי שהסברנו לעיל2007שצפויה לצוץ בתחילת 

  :  תחזיות לירידות בהשקעה בציוד ניתן לראות בגרף הבא.עד אמצעיתה  או לפחות2007בהזמנות ציוד בשנת 
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   שירות נישה בתעשיית המוליכים–דיקות ענף ציוד הב

במטרה להגדיל תפוקה של מעגלים יצרני הבדיקה האוטומטית משחקים תפקיד קריטי וחשוב עבור יצרני המוליכים 
 למוצרי בדיקה חזק כתוצאה  הביקוש.לשפר את איכות המוצרים ולהקטין את העלות הכוללת למוצר, משולבים

יצרני מוליכים גדולים כטיוואן סמיקונדקטור .  וממגמה של מיקור חוץ מאידךמדרישות טכנולוגיות מורכבות מחד
)TSMC( ,UMCמעדיפות להתמקד בעסקי הליבה שלהן ולכן מגדילות הזמנות של ציוד בדיקה מיצרניות ,  ואחרות

  .ייעודיות

 את שלבי הייצור עד דהיינו, Front-end -דיון בשוק הבדיקות האוטומטיות דורש הפרדה בין החברות המשרתות את ה
 Appliedניתן למנות את , בין החברות העיקריות בתחום זה). fabs(לשלב פרוסת הסיליקון המוכנה במפעלי הייצור 

Materials )AMAT)( ,KLA-Tencor) KLAC(תחום זה הנו ותיק יותר ולכן גם גדול יחסית. ואפילו נגבטק הישראלית  .
הנתונים בגרף הם אמנם נכונים . ת של חברות המחקר כפי שמתואר להלןלגבי תחום זה קיימים ניתוחים והערכו

  :אולם לא נראה כי חלו שינויים מהותיים מאז, 2005לסוף שנת 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

כלומר את שלבי החיתוך של פרוסת , Back-end - השני והצעיר יותר הינו החברות המשרתות את תחום הפלח החברות
 תחום זה נמצא בחיתוליו ובשלב הנוכחי כדאי לעמוד על .האריזה וכיוצא בזה, עיםהחיבור למצ, ההרכבה, הסיליקון

יש לזכור כי פגם אחד קטן (אריזות מורכבות ומסובכות : זרזי הצמיחה שלו על מנת להבין את הפוטנציאל הטמון בו
  מסויימיםזהות פגמיםבדיקה חשמלית עלולה שלא ל, )עלול לפסול את כל המארז, באחד מחלקי השבב הארוז

מגמה נוספת שהוזכרה קודם היא המעבר למיקור . ובדיקה ידנית הופכת עם המורכבות לפחות כלכלית ומדוייקת
לאחרונה את שרכשה ) Rudolph  )RTECשתי החברות העיקריות הפעילות בתחום הן . חוץ אצל חברות מתמחות

Augustכתנו היא כי נתח השוק של קמטק מתקרב אולם הער, אין מחקר מסודר בתחום זה . וקמטק הפעילה בענף
  .40% - ל30% מובילה אותו עם נתח שוק של בין Rudolphכאשר , 25% -כבר לכ



 

 7   מ " בית השקעות בעשוקי הון לידר 

2006, אוקטובר25 

   

   אסטרטגיה- קמטק 

החליטה החברה , PCB - לאחר שנים בהן ביססה קמטק את מעמדה בשוק הבדיקות ל– מתן פתרון כולל 
 בדיקה החל מהשלב בו קיימת פרוסת למעשה החברה מספקת פתרונות. לפנות לשוק מקביל ומשלים

מרובה שכבות במקרה הצורך עם מצעים ומארזי , כלומר מעגל מודפס, הסיליקון ועד לשלב המוצר הסופי
 :שבבים מחוברים אליו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 
את זכות קיומה לאחר שנים רבות של " קנתה"קמטק  – אחד משני הספקים העיקריים אצל כל שחקן גדול 
למרות ששוק הבדיקות לענף . למת חורמה מול אורבוטק כספק שני בתחום המעגלים המודפסיםמ

ככל שהטכנולוגיה הולכת . נראה כי זו האסטרטגיה הנכונה גם בשוק זה, ים למחצה נמצא בחיתוליוהמוליכ
הלקוחות אינם מוכנים לבסס את השירות לו הם , ונהיית מורכבת יותר ומגמת מיקור החוץ מתרחבת כאמור

 לשני ספקים יש מקום, כמעט אצל כל לקוח מסדר גודל בינוני ומעלה, לפיכך. זקוקים על ספק אחד בלבד
צד ל 2 שתפסה קמטק את מקומה כספק מספר יכפ. מרכזיים על מנת לצמצם הסיכון שבתלות בספק

 Rudolph כספק ראשון או שני לצד היא משכפלת אסטרטגיה זו בשוק המוליכים ,  בשוק המעגליםאורבוטק
כי זו האסטרטגיה  אנו משוכנעים .ובעיקר על חשבון שחקנים קטנים ושחקנים מקומיים בכל גיאוגרפיה

הנכונה עבור קמטק לאור גודלה ומשאביה ביחס למתחרות בכל ענף ובטוחים שהיא תשמור על מעמדה 
 .בזכות יכולות טכנולוגיות יוצאות מן הכלל

 
משקיעה קמטק , על מנת לבסס את מעמדה בשווקים התחרותיים בהם היא פועלת – קדמת הטכנולוגיה 

קמטק מחזיקה כיום , ת השקעות ניכרות גם לאחר התפוצצות הבועהבזכו. משאבים רבים במחקר ופיתוח
. 2000בפורטפוליו רחב של מוצרים המשרת שלושה שווקים לעומת משפחת מוצרים בודדת לשוק אחד בשנת 

תורמת למיצוב גבוה של , אין צורך להדגיש כי טכנולוגיה מתקדמת ועדיפה במקרים מסויימים על המתחרים
 .יימים ופוטנציאליים וכמובן עוזרת לשמר מרווחים יחסית גבוהים על כל מכירההחברה אצל לקוחות ק

  

כיום פעילה קמטק בכל מרכז . החברה מרחיבה את מעגל לקוחותיה ברחבי העולם – התרחבות גיאוגרפית 
קמטק זיהתה בזמן את ). למעשה כל היבשות פרט לאוסטרליה(בו קיימת דרישה לספקים מסוגה 

ל " העובדים שלה מוצבים באסיה כולל מנכ470 - כ מ40% -בכלל ובסין בפרט וכיום כהפוטנציאל באסיה 
 .בהונג קונג" יושב"החברה ה

  
כדאי לציין כי קמטק נהנית מנסיון רב שנים של בעליה ומנהליה בתעשיית , בנושא האסטרטגי

ת סדרות בי המייצר.סי. קמטק הינה חברה אחות של חברת פי;האלקטרוניקה והמיקרו אלקטרוניקה
הקרבה לשתי . קטנות ומורכבות של מעגלים מודפסים וחברה אחות של אמיטק הנמצאת בתחום המצעים

מגמות , דרישות, נותנת לחברה ערך מוסף בהבנת תהליכים, ל הנמצאות בקדמת הטכנולוגיה"החברות הנ
 .וכדומה בשווקי היעד אליהן היא פונה
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  מוצרים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

וותק ומוניטין של אחת (ייצרת קמטק נחשבות למובילות בעולם בוודאי בתחום המעגלים המודפסים המכונות שמ
, אופטיקה, אלקטרואופטיקה: יכולות המכונות מתבטאות ברמה גבוהה בתחומים). משתי החברות המובילות בעולם

ת גם יכולות גבוהות משלבוכאשר מכונות הפלקון החדשות לתחום המעגלים המוליכים למחצה , מכניקה ותוכנה
ות של קמטק מצטיינות בפשטות הפעלה וביכולות איכותיות נ המכו.בתחום האלקטרוניקה והמיקרו אלקטרוניקה

ל של ימים יעילים לעיבוד תמונה וניהול מבוקר ויעתוך התבססות על אלגורית,  דיגיטלישה ועיבוד תמונהכישל ר
   .המכניות והאופטיות, המערכות האלקטרוניות

  

  וחותלק

החברה נמצאת פיזית בקרבת , כפי שהצגנו קודם.  מדינות33 -  מערכות ב1,500 -למעלה מקמטק מכרה עד היום 
. ב"בארהו בעיקר במזרח הרחוק וכן סניפים באירופה , סניפים11קמטק מפעילה . לקוחותיה ולקוחות פוטנציאליים

גישה זו מאפשרת לקמטק ). ל החברה" מנכשם נמצא(משרדיה הראשיים של החברה נמצאים בישראל והונג קונג 
  .שם החברה משתמשת במפיצים, לפעול באמצעות כוח מכירה ישיר למעט יפן

 100 חלקם הגדול נמנים על , החברה משרתת מספר גדול יחסית של לקוחות–תחום המעגלים המודפסים והמצעים 
, HITACHI ,UNITEK: וחות של קמטקשמות חשובים הנמצאים ברשימת הלק. יצרניות המעגלים הגדולות בעולם

TRIPOD ,TYCO ,KYOCERAיש לציין כי ראות החברה קדימה בתחום זה היא מאד מוגבלת מאחר ובסיס  . ועוד
 אלף 400 – 150בין : הקפי ההזמנות קטנים יחסית וכן מחירי המכונות נמוכים יחסית, הלקוחות גדול ומפוזר מחד

  .דולר

אולם אלה , החברה משרתת מספר קטן יחסית של לקוחות, והתחום חדש יחסית מאחר –תחום המוליכים למחצה 
, Texas Instruments ,Micron ,Infineon ,Philips:  על פי ההערכותבין השמות המוכרים. לקוחות גדולים וחשובים

Cypress ,Amkor ולות בעולם  יצרניות השבבים הגד10 מתוך 8 החברה נבחרה כספק אצל ...ואפילו טאואר הישראלית
 רכשה כי גם טושיבה קמטק לאחרונה הודיעה . 15 -ונמצאת בתהליכי הערכה אצל לקוחות גדולים נוספים מתוך ה

השילוב של מחירים גבוהים .  מחירי המכונות גבוהים יותר ונעים סביב מיליון דולר למכונה.FALCONמכונות ממנה 
 -ות טובה יותר המבוססת על צבר הזמנות למכונות הלקוחות מצומצמים אבל גדולים נותן לחברה רא, יחסית

FALCON.  

 10% -ב וכ" בארה20% -כ,  בשאר אסיה כולל יפן וטייוואן30% - כ,  בסין40% -כ: מכירות החברההתפלגות 
  .  או יותר מהמחזור10%אין לחברה לקוח המהווה . באירופה
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  נתונים פיננסיים

  רווח והפסד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  יינים ותחזיות מאפ–הכנסות 

כפי שתיארנו במאפייני .  נשענה קמטק על משפחת המוצרים לתחום המעגלים והמצעים בלבד2004אמצע שנת עד 
פעמים . מדובר בשוק הצומח בקצב איטי יחסית ומאופיין בתחרות קשה בין שתי המובילות אורבוטק וקמטק, השוק

 אופיינה בירידת מחירים מסויימת לצד 2005 שנת .לא מעטות עיקר התחרות התבטאה בהורדת מחירים אגרסיבית
הרבעון . עיקר הירידה התבטאה בשוקי המזרח הרחוק לאור החולשה שם.  של לקוחותניותוהירידה בהשקעות 

 מיליון 7.1 - היה אחד הגרועים בתולדות החברה בו הסתכמו ההכנסות מתחום המעגלים לכ2005נת הראשון של ש
  .בעון החל שיפור מהותי בהכנסות החברה מתחום זהמאותו ר, אולם, דולר בלבד

מכירות יחסית חזקות של . 2004 לתחום המוליכים נמצאת בקו עליה מאז הושקו באמצע Falcon -מכירת מכונות ה
 2005בסופו של דבר שנת . המעגליםפיצו על השנה הקשה בתחום , 2005ב ואירופה בשנת "מכונות אלה בארה

  . Falcon -  בזכות הפיצוי של מכונות ה2004 בלבד לעומת שנת 6.5% - הסתיימה בירידה של כ

כאשר חלוקת ההכנסות ביניהם ,   ממשיכה להראות גידול נאה בשני התחומים2006המחצית הראשונה של שנת 
במכירת משפחת ניכר גם  בשילוב עם גידול Falcon -הגידול החד במכירת מכונות ה . 50%-50% -מתקרבת ל

 100 – 90הביא את הנהלת החברה להעלות תחזיות לשנה כולה מהכנסות של ,  המעגלים והמצעיםהמוצרים לתחום
 אנו מזכירים כי הראות של הנהלת החברה לגבי תחום המוליכים . מיליון דולר110 – 100מיליון דולר להכנסות של 

 ,אי לכך Falcon. -ונות ה בעיקר עקב תהליכי מכירה ארוכים מאד של מכטובה משמעותית מזו של תחום המעגלים
עם כניסתו של תחום פעילות נוסף שהראות בו קדימה טובה , הסיכון במתן תחזיות ירד משמעותית באופן טבעי

  .יותר

 110 – 100נה כולה הכנסות של ש מיליון דולר ול30 – 26הנחיות הנהלת החברה לרבעון השלישי הן להכנסות של 
 מיליון 26.5 - לעומת הרבעון השני ויסתכמו בכ5% -ת הרבעון השלישי ירדו בכאנו מעריכים כי הכנסו. מיליון דולר

הנהלת החברה . Falcon -הירידה בהכנסות צפויה להערכתנו להגיע דווקא בשל האטה במכירת מכונות ה. דולר
לאור אולם , צר יותר הזמנות ומכירות של מכונות אלהיהסבירה בשיחת הועידה האחרונה כי היא היתה יכולה לי

כולל לקוחות פוטנציאליים (מקד בבסיס הלקוחות הקיים ת היא מעדיפה כרגע לההגידול המהיר בבסיס הלקוחות
  ).שנמצאים בשלב הערכת המכונה

בשנת . קרוב לרף העליון של ההנחיות,  מיליון דולר108.5 - כולה תסתיים עם מכירות של כ2006אנו מעריכים כי שנת 
הערכנו גידול . Falcon -  בהכנסות שתגיע ברובה מצמיחה במכירות מכונות ה10% -של כאנו מעריכים צמיחה , 2007
   . בלבד במכירות לתחום המעגלים3% -של כ
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  רווחיות

. הרווחיות של קמטק הולכת ומשתפרת בקצב מעורר התפעלות, 2005החל מהרבעון הראשון הקטסטרופלי של שנת 
 השיפור נובע . כולה2005 בשנת 48% לעומת 55% -הגיע לרמה הקרובה ל 2006שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני של 
יועדות לתחום המעגלים והמצעים וכמובן מווליום גדול יותר של מכירת  ממייעול תהליכי הייצור של המכונות ה

   .וניצול כמעט מלא של יכולות הייצור Falconמכונות 

שיעור הרווח התפעולי ברבעון האחרון הגיע . 2005ת שנת מובן שגם הרווחיות התפעולית מראה שיפור החל מתחיל
נושאות , 2000אנו מאמינים כי ההשקעות הרבות של החברה במחקר ופיתוח בשנות המיתון לאחר שנת . 19.5% -לכ

הגידול המשמעותי .  מיליו דולר2.5 – 2פ נמצאות אבסולוטית סביב אותה רמה של "כאשר הוצאות המו, כרגע פרי
  .מצב הכרחי כאשר מנסים להחדיר מוצרים חדשים לשוק חדש, אות התפעול הוא בשיווק ומכירההיחיד בהוצ

  .עון הראשון של אותה שנהב מיליון דולר בלד לאור ההפסד בר2.7 - הסתכם בכ2005הרווח הנקי של קמטק בשנת 

 מיליון דולר 15 -ספו כאם כי סעיף זה צפוי להשתפר מאחר ונו, עד כה החברה לא נהנתה מהכנסות מימון מהותיות
  .לקופת החברה בהנפקה הפרטית האחרונה שביצעה לפני מספר חודשים

חלק מהתוכניות מסתיימות .  מס בלבד כתוצאה מתוכניות של מפעלים מאושרים3% -  2% -קמטק משלמת כיום כ
  .מייצגא בהכרח ל שיעור המס הנוכחי , להערכתנו,  עם זאת.וסביר להניח שתוכניות חדשות יתקבלו 2007בשנת 

  

.  בשנים אלו20% - 19% ושיעור רווח תפעולי של 2007 – 2006 בשנים 54% -תחזיתנו היא לשיעור רווח גולמי של כ
 - אנו צופים רווח נקי של כ, 2007בשנת .  סנט למניה69 מיליון דולר או 21 - עומד על כ2006הרווח הנקי החוזי לשנת 

  . סנט למניה74או )  ברווח הנקי14% -גידול של כ( מיליון דולר 23.6

  

  מאזן ותזרים מזומנים

 מהמאזן 70% -כ. קמטק מציגה מאזן בריא הנשען על יחסים פיננסים טובים מאד כפי שניתן לראות בטבלה שלהלן
הנתונים הבולטים לעין במאזן החברה הם הפרמטרים המשקפים השקעה גדולה יחסית בהון . י הון עצמי"ממומן ע

 בהון חוזר הבאה לידי ביטוי העהשק הצמיחה המהירה בתחום המכונות לבדיקת שבבים מצריכה .חוזר תפעולי
החברה מספקת מכונות ללקוחות , על מנת לחדור לשוק המוליכים למחצה. באשראי לקוחות גדול יחסית ובמלאי

מלאי ברבעונים ול בסעיף הדיניתן לראות ג, אי לכך. כנסות מהןפוטנציאליים לצורך הערכה ואינה מכירה בה
, בדרך כלל. יש לציין כי כמעט חצי מסעיף המלאי מייצג מוצרים מוגמרים בעיקרם נמצא אצל לקוחות. האחרונים

אנו לא רואים , אולם מאחר ומדובר בתקופת חדירה לשוק חדש, גידול ניכר בסעיפי המלאי והלקוחות אמור להדאיג
יש לציין כי . ברבעונים הקרובים נראה רגיעה בסעיפים אלהאנו מעריכים כי . כעת ביחסי המלאי והאשראיבעיה 

  .2005 - ו2004ההשקעות בהון חוזר הביאו את החברה להציג תזרים שלילי מפעילו בשנים 

 מיליון דולר באוגוסט 5 -גיוס של כ: החברה ביצעה לאחרונה מספר מהלכים לחיזוק המאזן לצורך המשך צמיחה 
 מיליון דולר 15 -גיוס נוסף של כ.  דולר למניה5.5 חוב להמרה במחיר המרה של  מקרן פימי בדרך של אגרות2005

 שנים במחיר מימוש של 4 - מיליון אופציות ל1.3 -  דולר בשילוב עם כ5.94בחודש אפריל האחרון לפי שער מניה של 
  . דולר6.83

 מיליון דולר 5 - לפימי של כ ארוךב מיליון דולר עם חו28.4 -כיום החברה מחזיקה במזומן ושווה מזומן בהיקף של כ
  ).ח להמרה הנמצא בתוך הכסף"אג(
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  הערכת שווי

  :לחברות אחרות בענף מודל היוון תזרים מזומנים וכן מבצעים השוואת מכפילים קמטק באמצעותאנו מעריכים את 

DCF -הנחות   

 .100א "תלעומת  1.5מגלם ביטא של , 12.5% –שיעור היוון  
ור המס עשוי להיות נמוך משמעותית תחת תוכניות שיע .10%–מס מייצג . 20% –ולי מייצג שיעור רווח תפע 

 .מפעלים מאושרים
קטנות יחסית בהון חוזר תפעולי לאחר תקופה של השקעות מאסיביות לצורך החדרת השקעה . פחת שווה להשקעה 

 . לשוקFalcon -מכונות ה
   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  השוואת מכפילים

 
 
 
 
 

  

סחירות וכמובן פעילות שאינה זהה לפעילותה , אין ספק כי ההשוואה לחברות האחרות הינה בעייתית בשל גודל
 המצביע על כך שקמטק נסחרת DCF -למודל ה, ניתן לקבל תמיכה מסויימת מההשוואה, עם זאת. של קמטק

  .כיום בשווי נמוך מאד ביחס לשווי הכלכלי
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  סיכונים

 בעיקר שוק המוליכים למחצה שהינו מחזורי יותר ומהווה כיום ,המחזוריות בשווקים אליהם מכוונת החברה 
עלול לפגוע מהותית , עמוק כמו לאחר התפוצצות הבועה downcycle. את מנוע הצמיחה העיקרי של החברה

 .בעסקי החברה
בות בחדירה לשוק זה שנמצא עדיין החברה משקיעה ר, כאמור. קצב הבשלת שוק הבדיקות למוליכים למחצה 

 .קצב הבשלתו עלול להשפיע על תוצאות החברה. בחיתוליו
חוסר יכולת להגדיל .  לפי הערכותיה25% - כיום נתח השוק של החברה בענף המוליכים עומד על כ–נתח השוק  

, KLA Tencorאו אם בשל פיתוחים טכנולוגיים אחרים ואם בשל כניסת מתחרים גדולים כמו אפלייד , נתח שוק
 .עלול לפגוע מהותית בעסקי החברה

עלולה לגרור השקעות גדולות בהון חוזר ועלויות תפעוליות , Falcon - התארכות תהליכי המכירה של מכונות ה 
 .אחרות

 . בעיקר בתחום המעגלים המודפסים,ראות נמוכה יחסית 

 - חברת האם פריורטק מחזיקה כ. 100א "סחירות נמוכה יחסית בישראל למרות השתייכות המניה למדד ת 
 מיליון מניות למשקיעים 2מההון המונפק של קמטק וזאת לאחר שמכרה מעל )  בדילול מלא47% (63%

  .ישראליים
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בית ' אשר לידר ושות ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים ומידע אחר לע, ח מתבסס על מידע אשר פורסם לכלל הציבור"ודה
', מודגש כי אין לידר ושות, עם זאת.  ביחס למידעתניחה שהינו מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיומ") 'לידר ושות("מ "השקעות בע

קוי שגיאה או לי, לדיוק הנתונים הכלולים בו או לכל השמטה, לשלמותו, ח"בדוורט ח ועורכיו אחראים למהימנות המידע המפ"דו המחברי
לידר . החלטות השקעה כלשהן ח מופנה רק למשקיעים מוסדיים מקצועיים כחומר מסייע ואין לקבל על סמכו בלבד"הדו. ח"אחר בדו

או / וח זה"כתוצאה משימוש בדו, אם יגרמו, או להפסד שיגרמו/היא לנזק ו שא יהיו אחראים בכל צורהלח ועורכיו "מחברי הדו', ושות
והדעות האמורות בו , ח אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות וכל הנסיבות הקשורות לאמור בו"הדו. כתוצאה מהסתמכות עליו

תיצור עבורו , ובאות בוהמח זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות "א דורקו. עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת
אין להסתמך על , לפיכך. הווה הזמנה לרכוש או הזמנה למכור את ניירות הערך הנזכרים בויעוץ השקעות ואינו מנו יח אי"הדו. רווחים

ם נילרבות מיועץ השקעות אשר ייעוצו מתחשב בנתו,  ייעוץ מקצועיתח ואין בו כדי להחליף שיקול דעת עצמאי וקבל"המידע הכלול בדו
וחברות בנות , עלי השליטה בהב, עובדים ונושאי משרה בה', דר ושותח צריכה להיות שלי"הנחת קורא הדו. ובצרכים המיוחדים של כל אדם

או שיש להם /ו") ניירות הערך("ח "נכסים הפיננסיים המתוארים בדו באו/מחזיקים בניירות הערך ו") קבוצת לידר("או קשורות שלהם 
  .ח"או לפני הוצאת הדושהם יקנו או ימכרו את ניירות הערך כולם או חלקם אחרי וכן זיקה אחרת לניירות הערך 

תיווך , ניהול קופות גמל, ניהול קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות, שיווק השקעות,  עוסקים בחיתוםלידרתאגידים מקבוצת ו' לידר ושות
יות בפעילו, private equityניהול והשקעה במיזמי הון סיכון ומיזמי , השקעות בניירות ערך לחשבון עצמם, בעסקאות בניירות ערך

יש זיקה אליהם מכח השתייכותה ' ח יכול שיתייחס לניירות ערך שללידר ושות"הדו. בשוק ההוןופעילויות אחרות אחרות מסחריות 
או /או מוכריהם ו/או תאגיד אחר מקבוצת לידר מאת מנפיקי ניירות הערך ו' או בשל התמורה שקיבלה או תקבל לידר ושות/לקבוצת לידר ו

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

  


