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 Alfa( לבל  אלפה 
חברה  היא   )Laval

פעי בעלת  ־שבדית 
המת גלובלית  ־לות 

מערכות  ושיווק  ייצור  בתכנון,  מחה 
של  ושינוע  הולכה  נוזלים,  להפרדת 

־חום ונוזלים. עם המוצרים שה
ומייצרת נמנים  חברה מפתחת 
מפרידי  משאבות,  חום,  ממירי 

הח מוצרי  ושסתומים.  ־נוזלים 
בת להכרחיים  נחשבים  ־ברה 

ומשמשים,  מסוימות  עשיות 
חימום,  במערכות  השאר,  בין 
ייצור  ואוורור בתהליכי  קירור 
ומותקנים  המזון  בתעשיית 
באסדות קידוח, מכרות, תחנות 

ומע מכני  ציוד  אוניות,  ־כוח, 
אלפה  למיניהן.  טיהור  רכות 
שנוסדה בשבדיה ב־1883, היא 
בתחום  המובילות  מהחברות 

ונו חום  והשינוע של  ־ההולכה 
זלים. בתחילת דרכה התמקדה 

ובמער חלב  משאבות  ־בייצור 
כות שיאפשרו תהליכי פסטור 

והשבחת חלב.
־נכון להיום, מועסקים בחב

בי־ רובם  עובדים,  אלף   16  רה
חידות ייצור הפועלות בשבדיה, 

וצר ארה"ב  סין,  הודו,  ־דנמרק, 
פת. החברה מייצאת את מוצריה 
לכ־100 מדינות שונות ומפעילה 
28 יחידות ייצור באירופה, אסיה, 
ארה"ב ואמריקה הלטינית. שווי 
כיום  עומד  החברה  של  השוק 

על 10 מיליארד דולר.

שומרת על קצב
חברה שא היא  לבל  ־אלפה 
מש גידול  שמראה  ־פתנית 

החשובים  בפרמטרים  מעותי 
בשנים  הכספיים  בדו"חותיה 
הת־ הרווח   האחרונות. סעיף 
נאה.  שיפור  על  מלמד  פעולי 
הציגה   2011–2010 בשנים 
בר־  9% של שיפור   החברה 

ולמרות   2012 בשנת  התפעולי.  ווח 
ירידה ברווח  חלה  במכירות,  השיפור 
חד־ מהוצאות  נבעה  זו  אך  התפעולי, 

פעמיות עבור רכישה של חברה וציוד 
־משמעותי להגברת הפעילות של הח

ברה בהודו.
עומדת  החברה   ,2013 להיום  נכון 
והצי־  2013 ל האנליסטים  -בתחזיות 
גה רווח של 835 מיליון דולר, כשהיא 

צפויה להרוויח גם בשנים הבאות: 930 
מיליון דולר ב־2014 ו־1.007 מיליארד 
דולר בשנת 2015, קצב גידול מרשים 
של 9% בכל שנה. מגמה זו נמשכת גם 
צפויה  ב־2013  הנקי.  הרווח  בסעיפי 
473 מיליון דולר וב־  החברה להרוויח

שנים הבאות 536 מיליון דולר ו־600 
2014 ו־2015 בה־  מיליון דולר בשנים
תאמה, שיפור של מעל 12% כל שנה. 
הרווח למניה בשנת 2013 יעמוד על 
1.15 דולרים, והוא צפוי להגיע ל־1.29 
דולרים ול־1.43 דולרים בשנים 2014 
המזו־ תזרים  בהתאמה. סעיף   2015 ־ו
־מנים גם הוא מצביע על שיפור מש

 535 של  מרמה  גידול  ומראה  מעותי 

מיליון  ל־560  ב־2011  דולר  מיליון 
דולר ב־2012.

שולחת זרועות
בשנה האחרונה הגדילה החברה את 
נוכחותה בשוק ההודיב־8% לעומת שנים 
הגדילה  להודו  החדירה  קודמות. 

־את צבר ההזמנות הכללי של הח
בחצי  דולר  מיליארד  ב־2.5  ברה 
לכן,  קודם  שנה האחרונה בלבד. 
2012 העמיקה החברה את אחי־ ־ב
זתה בשוק האמריקאי עם רכישה 
 Niagara של חברה מקומית בשם
המחזיקה   ,Blower Company

הע בתחום  משלימה  ־טכנולוגיה 
־ברת אנרגיית חום. לאחרונה הח

ברה זכתה במכרז לאספקת ממירי 
חום למפעל פטרוכימי וכך חדרה 

גם למזרח התיכון.
לשנים  המכירות  תחזית 
מצביעה   2015–2014 הבאות 
על מגמת שיפור, והיא עומדת 
ו־5.2  דולר  מיליארד   4.95 על 
מיליארד דולר בהתאמה. מכפיל 
כיום  עומד  החברה  של  הרווח 
על 21 והוא צפוי לרדת ל־18.9 
בשנת 2014 ול־17 בשנת 2015.
בדו"חות  הצהירה  החברה 
היא  כי  האחרונים  הרבעוניים 
ב־8%  לגדול  למטרה  לה  שמה 

באמצ זאת  שנה,  כל  ־בממוצע 
עות גידול אורגני ורכישות של 

מש טכנולוגיה  בעלות  ־חברות 
אלפה  השלימה  הכל  לימה. בסך 
של  רכישתן  את   2012 במהלך 
ארבע חברות חדשות. מ־2008 ועד 
2012 רכשה החברה כ־23 חברות, 
רובן בעלות טכנולוגיה או מוצרים 

משלימים למוצרי החברה.
אלפה משקיעה קרוב ל־2.5% 

במח שלה  המכירות  ־מהכנסות 
בממוצע  ומשיקה  ופיתוח,  קר 
מדי שנה בין 35 ל־40 מוצרים 
חדשים. לחברה יש כיום 1,900 

פטנטים רשומים על שמה.
הכותבים הם מנכ"לים משותפים 

באביב־שגב בוטיק השקעות

חשיפה לצפון / אבי שגב ודנה אביב אופיר

מי ידע שיש כסף במערכות 
להפרדת נוזלים?

 אלפה לבל השבדית פועלת כבר 130 שנה, מציגה צמיחה עקבית ומסורת 
של חלוקת דיבידנדים ושמה לה כיעד להתפשט לשווקים חדשים

  השורה התחתונה 

אלפה לבל היא חברה יציבה 
עם מסורת של מדיניות חלוקת 

דיבידנדים. היא ממוקדת צמיחה 
ומתכננת להתרחב לשווקים נוספים

!
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אלפה לבל: תחזיות ורודות  
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צילום: בלומברג *תחזית

89 השורה 
התחתונה
זירת היועצים והמשקיעים

מובהר כי אין באמור בכתבות שבמדור משום המלצה, או חוות דעת בקשר לרכישה ו/או מכירה ו/או שיווק של ניירות ערך מכל מין וסוג שהוא, ו/או ביצוע פעולות השקעה אחרות, והם אינם מהווים בשום אופן תחליף לייעוץ 
השקעות ע"י מי שמורשה לעסוק בכך, בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. מובהר כי "כלכליסט" לא יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד שיגרם לך כתוצאה ו/או במידה שתבחר להסתמך על האמור בכתבות 

המתפרסמות במדור זה, ואין בהם משום הצעה ו/או המלצה לרכישה של ני"ע ו/או חוות דעה לביצוע פעולות השקעה. שיווק ההשקעות לעיל אינו מהווה תחליף לשיווק המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. 
מובהר כי ייתכן שלחלק מהכותבים קיים עניין אישי בנושא, ו/או שברשותם ני"ע המוזכרים בכתבה, בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995

  רצפת המסחר / ערן סוקול  
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מט"חאג"חמניות

שבו  מהמלון  מטרים  אמה 
התאכסן מסעדה סבורים שיש 
אביב,  בתל  הוותיקות  אחת  הודית, 

אבל את הסופר ההודי אמיטב הסו

אליעזר פישמן 
ניצל את 

הסנטימנט השלילי 
בשווקים. ביום שני ביצעה 

כלכלית ירושלים רכישה 
עצמית של אג"ח החברה 

 מהסדרות ד', ה' וז' בהיקף
של כ־3.9 מיליון שקל.

קרן ההשקעות 
הזרה פידליטי 

)FMR( מגדילה אחזקות 
ברמי לוי. הקרן רכשה בשבוע 

שעבר 2,799 מניות בכ־466 
אלף שקל. פידליטי מחזיקה 
ב־755 אלף מניות המהווות 

5.76% ממניות רמי לוי. 

קרן ההון סיכון 
גיזה ודן ויגדור 

ניצלו את הזינוק במניית 
אייסקיור. הקרן מכרה מניות 

 בהיקף של כמיליון שקל
ודן ויגדור, מנכ"ל ויטל-מד, 

 מפיצת אייסקיור בארה"ב,
מכר בכ־790 אלף שקל.

מכירה קנייה 130 
מיליון שקל

 שווי מניות פידליטי
ברמי לוי

 קונים/
 מוכרים

ערן סוקול
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< ציוני דרך בקריירה: קהלים מגוונים
בחמש השנים שעבדתי במרכז הבנקאות של מזרחי טפחות, כבנקאי ואחר כך 

־כיועץ במרכז ההשקעות, נתתי שירות ללקוחות בנק רבים ונחשפתי לקה
לים שונים ולקוחות מגוונים. מפברואר 2013 אני משמש כיועץ השקעות 

בכיר ואחראי על התחום בסניף קריית איילון בחולון.

< דעתי על השווקים: צמיחה מקומית מרשימה
השוק נמצא בתקופה מעניינת ומאתגרת. מחד, השוק העולמי מניב תשואות 
נאות ושובר שיאים. מנגד, השוק המקומי מדשדש זה זמן, ורק לאחרונה אנו 

־עדים למגמה חיובית בשוק המקומי. מכיוון שבארץ האבטלה נמוכה והצ
מיחה מרשימה יותר מיתר שוקי העולם, יש פוטנציאל רווחי בשוק המקומי.

עכשיו, משהוסר החשש מתקיפה בסוריה והתנודות הגיאופוליטיות פחתו, 
פוטנציאל הרווח בשוק המקומי יבוא לידי ביטוי. כמו כן הריבית הנמוכה 
והנתונים הכלכליים המשתפרים בשוקי העולם ייתנו לנו רוח גבית להמשך.

בימים האחרונים אנו עדים למשבר סביב תקרת התקציב בארה"ב. ויכוח 
שמעיב על השווקים בטווח. הסבירות שההנהגה תצליח לגשר על הפערים 
בקרוב הנה ריאלית, ולכן יש צורך לנהוג באיפוק ובקור רוח, ולא לערוך 

שינויים דרסטיים בתיקי ההשקעות של הלקוחות.

< עצת זהב ליועץ אחר: להתחשב בציפיות הלקוח
ללקוחות  ההון  בשוק  המוצרים  את  בפשטות  להציג  מאוד  חשוב  כיועץ 
שאינם מתמצאים בו. יש להתחשב בציפיות הלקוח, רמת הסיכון שלו, מטרת 

השקעתו וטווח הזמן שלה.

< המלצות למשקיע: להגן על התיק
הלקוח צריך להבין שרצון להרוויח מחייב נכונות לקחת סיכונים, ומוטב למי 

שקצרה רוחו לעשות "סיבוב קצר" ולא להיכנס לשוק.
־הריבית בארץ נמוכה, אך לדעתי היא תעלה לקראת השנה הבאה. לכן אמ

ליץ להשקיע באג"ח לטווח קצר־בינוני )שנתיים עד חמש(. באפיק החברות 
אמליץ על אג"ח של חברות יציבות, עם מרווחים הולמים מאג"ח מדינה. 
נכסים  באמצעות  התיק  על  להגן  אמליץ  הגבוהה  התנודתיות  רמת  עקב 

סולידיים כגון אג"ח מדינה לא צמודות וצמודות מדד.
ברכיב המנייתי אמליץ להשקיע דרך סלי מניות על מדדים, שכן לאורך זמן 
לא ניתן להכות את המדדים השונים וקשה לבחור מניות ספציפיות. בשוק 
המקומי אמליץ על מדד ת"א־75, אך למי שמוכן לקחת סיכון גבוה יותר 
אמליץ על מדד היתר ומדדי אירופה וארה"ב, הנהנים מנתונים משתפרים. 

למי שחושש מהמצב הגיאופוליטי אמליץ להיחשף במינון נמוך למט"ח.

פשטות מעל הכל
שם: יוני יוסף גיל: 31 תפקיד: יועץ פיננסי 
 BA :קריית איילון, מזרחי טפחות השכלה

במינהל עסקים מצב משפחתי: רווק

פגוש את היועץ / ערן סוקול

יוני יוסף ממליץ למשקיע הסולידי להשקיע במדד ת"א־75 וללוקח 
הסיכונים במדד ת"א־יתר

השורה התחתונה  
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