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יום שני, ט"ו באדר ב תשע"ד, 17.3.2014

 Securitas( סקיוריטז אב
בי�נ חברה  היא   )ABB

שבסיסה  לאומית 
שי המספקת  נבשבדיה, 

בין  האבטחה.  בתחום  ופתרו�ות  רותים 
שמירה  שירותי  מציעה  החברה  היתר, 
תעופה  )מתק�י  גופים  למגוון  ואבטחה 

וע לחברות  ציבוריים,  נומתק�ים 
חקירות  מעקב,  ושירותי  סקים( 
מעסיקה  החברה  מידע.  ואבטחת 
בנ52  עובדים  אלף  מנ300  יותר 

מדי�ות.  

 רוכשת ומפתחת 
כדי לצמוח

�חלקת  החברה  פעילות 
לשלוש חטיבות בהתאם לאזור 
הגיאוגרפי של הפעילות: חטיבת 
צפון  אזור  של  אבטחה  שירותי 
אמריקה, האחראית על הפעילות 
�תח  ומקסיקו.  ק�דה  בארה"ב, 
השוק של החברה בצפון אמריקה 
עומד על כנ20%; חטיבת אירופה 
המע�יקה שירותים בנ27 מדי�ות, 
לרבות במזרח התיכון ובאפריקה. 
יחידת  את  גם  כוללת  זו  יחידה 

נהמובייל וה�יטור והמעקב המספ
נקת שירותי אבטחה ושמירה מר
נחוק לבתים ולעסקים קט�ים ובי

�ו�יים ושירותי אבטחת תקשורת 
סלולרית. �תח השוק של החברה 
חטיבת  על 20%;  עומד  באירופה 
שירותים  ה�ות�ת  לברונאמריקה 
בשבע מדי�ות אמריקה הלטי�ית 

וגם בספרד ובפורטוגל. 
נהמכירות בשוק האבטחה העו

מיליארד  בנ90  מוערכות  למי 
לשירותי  והביקוש  בש�ה,  דולר 
צמיחה  במגמת  �מצא  האבטחה 
והציבורי. הכיוון  בסקטור הפרטי 
מצמיחת  �ובע  השוק  של  החיובי 

נהייצור התעשייתי, הפרטת שירו
תי אבטחה שהיו עד כה בסמכויות 
המדי�ות וצמיחת המעמד הבי�ו�י 

בארצות המתפתחות. 
הפעילות  בגידול  רואה  סקיוריטז 

טכ אבטחה  ופתרו�ות  שירותי  נבתחום 
נ�ולוגיים את אחד ממ�ועי הצמיחה הע

תידיים שלה. לחברה מרכז פיתוח במלמו 
טכ�ולוגיות  בפיתוח  העוסק  שבשבדיה 
החברה  מרחוק.  המעקב  בתחום  חדשות 
כחלק  ברכישות  משתמשת  השבדית 
ורק   — שלה  הצמיחה  מאסטרטגיית 
את  סקיוריטז  השלימה  בנ2010–2011 

34 חברות העונ נרכישתן של לא פחות מ
נסקות בתחום הביטחון והאבטחה. הרכי

שות הללו �ועדו לסייע לחברה להשיג 
ולהרחיב  חדשים  בשווקים  רגל  דריסת 

את סל השירותים שהיא מציעה.  
אך המשבר בגוש היורו בנ2012 לא 

ירי חוותה  והיא  סקיוריטז,  על  נפסח 

לתהליך  אותה  ששלחה  ברווחיות  דה 
זה  תהליך  במסגרת  מב�ית.  התייעלות 
אוחדו חטיבות וכוח האדם צומצם, וכבר 
פירונ לתת  התהליכים  החלו   2013 נב
נתיהם. היום שווי השוק של החברה ש�

סחרת בבורסת שטוקהולם עומד על 3.9 
מיליארד דולר.

העו יציב  מכירות  קצב  נלסקיוריטז 
לה בכל ש�ה בהתמדה. בנ2013 הסתכם 

סעיף המכירות בנ10.12 מיליארד דולר, 
2014 החברה צפויה לסיים עם מכינ  ואת
רות של 10.4 מיליארד דולר — שיפור 
בנ2015–2016  זאת,  לעומת   .2.8% של 

נעל פי תחזית הא�ליסטים, מכירות הח
ברה אמורות לעמוד על 10.73 מיליארד 
דולר ונ11.12 מיליארד דולר בהתאמה 

– צמיחה ממוצעת של 3.5%.

שומרת על צמיחה 
יציבה אחרי הנפילה

ר הירידה ברווחיות החבנ חלא
רה בנ2012, שבה הציגה סקיוריטז 
רווח של 186 מיליון דולר בלבד, 

נחזרה החברה לפסי הצמיחה והר
וויחה בנ2013 285  מיליון דולר 
הש�ים.  בין   53% של  שיפור   —
בש�ים 2014 ונ2015 הרווח אמור 
דולר  מיליון  ונ330   310 לעמוד 

בהתאמה.  
גם מסעיף הרווח למ�יה עולה 
2012 הצינ נקצב שיפור טוב. אם ב

גה סקיוריטז רווח של 0.51 ס�ט 
למ�יה, בנ2013 הרווח גדל לנ0.78 
ס�ט למ�יה— שיפור של 53% בין 
החברה  ונ2015  בנ2014  הש�ים. 
צפויה להציג רווח של 0.84 ס�ט 
0.89 ס�ט למ�יה בהתאנ נלמ�יה ו
כל  בממוצע   8% של  גידול  מה, 

ש�ה. 
של  המזומ�ים  תזרים  קצב 
אית�ות  על  מעיד  סקיוריטז 

בהת עמידה  וכושר  נפי��סית 
וגדל  יציב  תזרים  עם  חייבויות. 

נכל ש�ה, �יתן להבין מדוע רוכ
שת החברה חברות רבות. בנ2013 
סעיף זה עמד על 1.07 מיליארד 
דולר, ובנ2014 הוא צפוי לעמוד 
על 1.29 מיליארד דולר — שיפור 

של יותר מנ20%. 
החברה  של  הרווח  מכפיל 
בסוף   ,13.79 על  כיום  עומד 
על  לעמוד  צפוי  הוא   2014
12.6 ובנ2015 ונ2016 הוא צפוי 
לרדת לנ12 ולנ11.1 בהתאמה. 

הכותבים הם מנכ"לים משותפים 
באביב־שגב בוטיק השקעות

חשיפה לצפון / אבי שגב ודנה אביב־אופיר

 מה כבר שבדים 
יודעים על אבטחה?

 סקיוריטז, ספקית שירותים ופתרונות בתחום האבטחה ברחבי 
העולם, מוכוונת צמיחה והספיקה בשנתיים בלבד לרכוש 34 חברות

  השורה התחתונה 

תזרים המזומנים החזק של סקיוריטז 
וניהולו הנכון מאפשרים לה להמשיך 

לצמוח באמצעות רכישות ופיתוח 
טכנולוגיות חדשות

!

סקיורטיז מתאוששת ממשבר היורו 

שווי שוק  במיליארדי דולרים

יתרות מזומנים  במיליוני דולרים

רווח למניה  בדולרים
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< ציוני דרך בקריירה:
"התחלתי לעבוד בב�ק לפ�י תשע וחצי ש�ים בתור כספרית. במקביל למדתי 
על שוק ההון והתקדמתי כב�קאית בצוותי השירות השו�ים. לאחר סיום לימודיי 
עשיתי התמחות בייעוץ השקעות, ובשש ש�ים האחרו�ות א�י יועצת השקעות 

בס�יף זכרון יעקב". 

< דעתי על השווקים היום:
"לאור הורדת הריבית האחרו�ה והת�ודתיות הגוברת בגלל מתיחות גיאונ
נפוליטית בעולם, בשילוב רמות מחירי מ�יות גבוהים ואג"ח קו�צר�יות יק

רות, מרווחים קט�ים וצמצום ההרחבה הכמותית בארה"ב שכ�ראה תימשך, 
יש לצפות להמשך הת�ודתיות בשווקים. זה מאתגר את המשקיעים ואת 
היועצים במציאת חלופות. הפיזור חשוב כיום, ולכן שילוב אפיקים בעלי 
יכול  גבוה,  המתומחרים  באפיקים  שורטים  או  השווקים,  עם  �מוך  מתאם 

להוות פתרון חלקי ומגוון בתיקי הלקוחות מעבר לתיק הסט�דרטי".

< עצת זהב ליועץ אחר:
ורגיש מאוד  יש להיות קשוב  �יסיון'.  'אין חכם כבעל  �אמר  "לא לשווא 

נללקוחות ולדעת 'לקרוא בין השורות'. קיימים לקוחות שבשבילם תיק סו
לידי הוא תיק הכולל רכיב מ�יות לא קטן, ולעומתם לקוחות המגדירים 
עצמם כאוהבי סיכון, אולם ברגע שהמסכים מאדימים הם לא יש�ים טוב 

בלילה, ולשם כך קיימת האי�טואיציה של�ו כב�י אדם". 

< המלצה למשקיע:
"למשקיע הסולידי ההמלצה היא לבסס את 85% מהתיק על אג"ח מדי�ה מקומיות 
ולשלב עם מעט אג"ח קו�צר�יות בארץ המדורגות בדירוגים גבוהים ביחד עם 

נאג"ח חברות בי�לאומית שיעלו את פוט�ציאל הרווח של התיק. יש להימ�ע מה
שקעה שאי�ה מגוו�ת דייה. בתקופות ת�ודתיות כמו היום עדיפה השקעה יא על 
ידי קר�ות מ�והלות ואקטיביות. למשקיע אוהב סיכון ההמלצה היא לבסס את רוב 
התיק על מ�יות שייבחרו באופן סלקטיבי. כנ30% מהתיק במ�יות בארץ בדגש 
על פיזור במ�יות ממדד ת"אנ100, וכנ40% בחו"ל עם דגש על ארה"ב, עם שילוב 
של מ�יות מאירופה. יש להיזהר מהשווקים המתעוררים, אך �יתן לשלבם ברמה 
�מוכה. כמו כן, �יתן לגוון עם �כסים אלטר�טיביים באמצעות השקעה בסחורות 
ובשורטים. את יתר התיק �יתן להשקיע באג"ח קו�צר�יות בארץ ובחו"ל עם מעט 
השקעה באג"ח ממשלתיות. אם משלבים בתיק אג"ח בסיכון גבוה, רצוי לעשות 

זאת באמצעות קר�ות מ�והלות.

צריך גיוון בתיק
שם: נטלי דוד גיל: 32 תפקיד: יועצת השקעות 

בדיסקונט השכלה: תואר שני בהצטיינות 
במינהל עסקים מצב משפחתי: נשואה + 3

פגוש את היועץ / ערן סוקול

נטלי דוד ממליצה למשקיע סולידי לבסס 85% מהתיק על 
אג"ח מדינה עם מעט אג"ח קונצרניות על ידי קרנות מנוהלות 

השורה התחתונה  
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