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המ�שב לא �בעו   2013  �נ ת
מהאג"ח  מרובה  נח ת  קיעים 

שהאמריקאיו ת. הסביבה המא
באטרקטי לא  תמכה  שקרושהכלכלי ת 

ביו ת אפיקי החוב ה�ונים, כולל מוצרי 
הסל הנכללים בהם. אך על אף הסביבה 
 )ETF( הבעיי תי ת י� כמה קרנו ת סל
�המ�קיעים סבורים כי נו תר בהן בכל 

זא ת עוד טיפה מיץ.

להקטין רגישות
לע�ירייה  �ה תברגה  קרן  עוד 
הפו תח ת היא BKLN, קרן קטנה יו תר 
מיש  6 בכ �מס תכמים  נכסים  שבעל ת 
צמיחה  �יעור  גם  אך  דולר,  ליארד 
מהיר — הקרן הכפילה א ת נכסיה פי 

ארבעה מ תחיל ת ה�נה. 
ביצועי  א ת  לחקו ת  מנסה  הקרן 
סדרו ת  �ל  מחירן  אחר  העוקב  מדד 
הנקראו ת  סחירו ת  אג"ח  �ל  גדולו ת 
Leveraged Loanss. אג"ח אלו מונפש
שקו ת על ידי חברו ת בעלו ת מינוף פי

ננסי גבוה יחסי ת, והן מציעו ת מנגנון 
בסיס  על  יחסי ת  ריבי ת  תכוף  עדכון 

שאינדקס כל�הו ב תוספ ת מרווח )בדו
מה ל"פריים פלוס" הנפוץ בי�ראל(. 
רגי�ו ת האג"ח  זה מקטין א ת  מנגנון 
א ת  ומקצר  במ�ק  בריבי ת  ל�ינויים 
גם  זה  ריבי ת  מנגנון  �להן.  המח"מ 

רי קופוני  לזרימה  תכופה �ל  שמביא 
נוספ ת �ל  אל המ�קיע.  תכונה  בי ת 
גבוהה  בכירּו ת  דרג ת  היא  אלו  אג"ח 
יו תר מאג"ח "רגילו ת" �קונה הציבור. 
ה תוצאה המ תקבל ת בקרן היא סל 
�ל אג"ח בעל ת סיכון �וק נמוך וסיכון 

שא�ראי בינוני פלוס. א ת סיכון הא�
ראי �קיים בקרן מצפה BKLN לפזר 
אג"ח  מש130  ביו תר  ה�קעה  ידי  על 
�ונו ת �אף אח ת מהן לא מהווה יו תר 

מש2% מכלל נכסיה.
היחידה  הסל  קרן  אינה   BKLN
זבל. אם כבר באג"ח  העוסק ת באג"ח 
זבל עסקינן, ב תחום קיימו ת גם קרנו ת 

JNK או HYG. � תי הקש  ו תיקו ת ובהן
רנו ת הללו פועלו ת במגזרי �וק דומים 
יחסי ת לאלו �ל BKLN כבר מ�נ ת 
2007, אך מבט קרוב יו תר על מחירי 
הקרנו ת ה�ונו ת מאז מרץ 2011 )מועד 
בעוד  כי  מגלה   )BKLN ל� הקמ תה 
המצטבר ת  ב ת�ואה  הבדלים  קיימים 
�ל הקרנו ת הללו, ברור כי  תנוד תיו תה 
הדוש אח ת  יו תר.  נמוכה   BKLN  �ל

גמאו ת הבולטו ת לכך היא ה תנהגו תה 
�ל BKLN בחוד�ים מאישיוני 2013, 
ע ת יו"ר הפד בן ברננקי רמז כי יי תכן 
 BKLN .המוניטרי ת בהרחבה  צמצום 
 HYG ספגה פגיעה מ תונה יו תר מ�ל

ושJNK הודו ת למח"מ המקוצר �לה.

נדחקים לפינה
בעולם  הנמוכה  הריביו ת  סביב ת 
ק�ה  לפינה  המ�קיעים  א ת  דוחק ת 

שבמיוחד. מחד, הריביו ת הנמוכו ת מעו
נכסים  לרכו�  המ�קיעים  א ת  דדו ת 
מסוכנים יו תר. מאידך, מ תגבר המ תח 
ההקלה  �בו  תרוסן  המועד  לקרא ת 
לפגוע  �יכול  אירוע   — המוניטרי ת 
באג"ח. ככל �מח"מ האג"ח יהיה גדול 
להפסד  הפוטנציאל  יעמיק  כך  יו תר, 
בולטים  כה  ניגודים  �ל  בעולם  בה. 
מצליחה BKLN לה תבסס בטריטוריי ת 
ביניים, �מ�קיעיה מקווים כי  תיפגע 

שפחו ת במ�בר הבא ו תאפ�ר להם לה
שרוויח מעט יו תר מהאלטרנטיבו ת הב

טוחו ת לחלוטין.
הכותב הוא יועץ מומחה 

לאסטרטגיה פיננסית וניהול סיכונים 
 למוסדות ויחידים. 

eylon.geda@egwms.com

  השורה התחתונה 
קרן הסל BKLN מאפשרת 

חשיפה לאג"ח חברות במינוף 
גבוה יחסית, אך מציעה 

למשקיעים מנגנון הגנה שמקצר 
את מח"מ האיגרת
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 לסחוט את המיץ 
שעוד נשאר באג"ח

 BKLN על אף הכלכלה התנודתית קרן הסל
מצליחה להעניק רווח וביטחון יחסי למשקיעים

פלסט  לו קו
 )Coloplast(

מפ שהדני ת 
 תח ת ומוכר ת 
מוצרים לטיפול ועזרה במצבים 

שהמכבידים על איכו ת החיים דו
שגמ ת איש�ליטה במ תן � תן. הח

ברה מייצא ת א ת מוצריה לש100 
7,000 עובש שמדינו ת, מעסיקה כ

דים ו�ווי ה�וק �לה עומד על 
לקולוש דולר.  מיליארד   12.9

בי�ראל,  נציגו ת  י�  אף  פלסט 
המ�מ� ת כחלק מחטיב ת היצוא 

�ל החברה.
נולד  החברה  להקמ ת  הרעיון 
1954. אחו ת מקש  בדנמרק ב�נ ת
צועי ת ב�ם אליס סורנסן חיפ�ה 
דרכים להקל על אחו תה, �מאז 
�עברה ני תוח סטומה )פרוצדורה 
רפואי ת �במהלכה יוצרים פ תח 
המיועד  הבטן  בדופן  מלאכו תי 
מיעטה  גוף(  הפר�ו ת  לניקוז 
פי תחה  סורנסן  מבי תה.  לצא ת 
לגוף  הנצמד ת  מיוחד ת  �קי ת 
וקולט ת א ת הנוזלים המיו תרים. 
הדרך  א ת  סלל  ה�קי ת  פי תוח 
לפי תוח מוצרים נוספים ולהקמ ת 

החברה בש1957.

פונה לשווקים חדשים
ב�לו�ה  מ תמקד ת  קולופלסט 
לטיפול  מוצרים  עיקריים:   תחומים 
�להם,  וריפוי  כרוניים  בפצעים 
ומוצרים  סטומה  לבעלי  מוצרים 

במ בעיו ת  במגוון  ועזרה  שלטיפול 
החברה  לקוחו ת  עם  ה� תן.  ערכ ת 
כיום נמנים נו תני ה�ירו ת הרפואי, 

פר צרכנים  וגם  רפואיים  שיועצים 
טיים. קולופלסט מחזיקה בנ תח �ל 
40% מ�וק המוצרים העולש שקרוב ל

�וק   — סטומה  בבעיו ת  לטיפול  מי 
ומוש  5% כ �ל  �נ תי  בקצב  שהצומח 
ערך ב�ווי �ל 2.6 מיליארד דולר. 
ב�וק  דומה  בנ תח  מחזיקה  החברה 
כרוניו ת  בבעיו ת  לטיפול  המוצרים 
)דוגמ ת  � תן  במ תן  איש�ליטה  �ל 
מיש  1.6 ב המוערך  �וק  שקטטרים(, 
דומה  צמיחה  קצב  עם  דולר  ליארד 
נוסף  הסטומה.  מוצרי  �וק  �ל  לזה 

שלכך, החברה מפ תח ת א ת  תחום המו
צרים לטיפול בפצעים ועובד ת כדי 

שלמנף א ת הפעילו ת ב תחום האורולו
גיה ל תפוצה גלובלי ת.

היה  קולופלסט  �ל  הליבה  �וק 
האח ב�נים  אולם  באירופה,  שבעיקר 
שרונו ת חיזקה החברה א ת חדיר תה ל�

ווקים מפו תחים נוספים, ובהם ארה"ב, 
שיפן ואוסטרליה, והחלה בניסיונו ת ה ת

בססו ת ב�ווקים המ תעוררים.

משתפרת בכל המדדים
הצומח ת  חברה  היא  קולופלסט 

�י ומציגה  �נה  מדי  �יט תי  שבאופן 
פור בהכנסו ת, ברווח ה תפעולי וברווח 
הנקי. בסוף 2012 עמדו מכירו ת החברה 
על כש2 מיליארד דולר — �יפור �ל 
קרוב לש7% לעומ ת 2011. האנליסטים 

שאופטימיים לגבי ע תידה �ל קולופל
להציג  צפויה  היא  לפי ה תחזיו ת,  סט, 
�נה  בכל  במכירו ת   7% �ל  צמיחה 
ה תפעולי  ברווח   .2015–2013 ב�נים 
נר�ם בש2012 �יפור �ל 21% לעומ ת 
2011, והוא עמד על 677 מיליון דולר. 
ברווח הנקי חל �יפור �ל 20% לש395 

מיליון דולר. 
במבט קדימה, הרווח הנקי בש2013 
דולר —  מיליון  צפוי לעמוד על 488 

צמיחה �ל 23.5% לעומ ת 2012. 
על פי  תחזי ת �מרני ת, החברה 
 תמ�יך להגדיל א ת הרווח הנקי 

בש10% מדי �נה עד 2016. 
החש נ תבעה   2011  במהלך

ייצוגי ת  ב תביעה  בארה"ב  ברה 
נזק  בעניין  נוספו ת  חברו ת  עם 
כמ�ימו�  כביכול,  �נגרם, 
נח�ב ת  קולופלסט  ב� תלים. 
ל�אר  יחסי ת  קטנה  לנ תבע ת 

שהחברו ת, והיא מנסה להגיע לה
סדר עם ה תובעים מחוץ לכו תלי 
�ל תביעה  נראה  המ�פט.  בי ת 
על  מהו תי ת  ה�פעה  הי תה  לא 
מחיר המניה, �אף על תה ב7.8% 

ב�נה זו. 
מכפיל הרווח �ל קולופלסט 
צפוי  והוא   ,27 על  כיום  עומד 
לרד ת לש24.3 בש2014, לרמה �ל 
21.9 ב�נ ת 2015, ב�נה �לאחר 
 19.5 על  לעמוד  צפוי  הוא  מכן 

ובש2017 על 5.4.
מזומנים, ב�נ ת  מבחינ ת 
2012 עמד  תזרים המזומנים על 
 2013 ובסוף  דולר,  מיליון   2.3
2.7 מיש  ה תזרים צפוי לעמוד על

ליון דולר. 
שבנוסף, החברה מ תכוונ ת לה
המ הדיבידנדים  נ תח  א ת  שגדיל 

ב�נ ת   — מ�מעו תי ת  בצורה  חולקים 
�ל   דיבידנד  קולופלסט  חילקה   2011
עמד   2012 וב�נ ת  למניה,  דולר   0.5
0.72 דולר למניה, כ�הש  הדיבידנד על

�נה החברה צפויה לחלק 1.8 דולרים 
נוסף �ע� תה  צעד  כדיבידנד.  למניה 

לר על  תוכני ת  להכריז  היה  שהחברה 
כי�ה עצמי ת �ל מניו תיה בהיקף �ל 
מיועד ת  הרכי�ה  דולר.  מיליון  כש5 
לה תבצע במהלך 2014 וש2015. הגדל ת 
הדיבידנדים ורכי�ה עצמי ת �ל מניו ת 

שנועדו להניב ערך רב יו תר לבעלי המ
העניין  בהגבר ת  יסייעו  ולבטח  ניו ת 

במניה.
הכותבים הם מנכ"לים משותפים 

באביב־שגב בוטיק השקעות

חשיפה לצפון / אבי שגב ודנה אביב אופיר

האחות הרחמנייה שיצרה 
אימפריה רפואית צומחת 

קולופלסט התחילה ממוצר שפיתחה אחות כדי להקל את סבלה של בת משפחה 
לאחר ניתוח. כיום היא שולטת ב־40% מהשוק, והמכירות צומחות בעקביות

  השורה התחתונה 

קולופלסט צומחת במהירות, 
וצפויה להרחיב את מדיניות חלוקת 

הדיבידנדים השנה. גם התוכנית 
לרכישה עצמית של מניות עשויה 

להניב ערך למשקיעים
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קולופלסט: העתיד נראה מבטיח 
הרווח הנקי ממשיך לגדול 

 במיליוני דולרים

מכפיל הרווח בירידה

2011

2013

2012

2014

2013

2015

2014

2016

2015

2017

2016

328
395

488
552

607
678

27.0
24.3

21.9
19.5

5.4

תחזית

תחזית

דנמרק

BKLN תנודתית פחות מהמתחרות

מרץ 2011נובמבר 2013
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+30%

+20%

+10%

0

-10%


