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להיחשף
לעליבאבא?
רק במדדים
סיניים

חשיפה לצפון  /פינלנד

הכיוון היחיד הוא למעלה :חברת
המעליות הפינית בנסיקה
 KONEהחלה את דרכה כחנות לתיקון מנועים והיום היא שווה  17מיליארד יורו.
החברה פועלת כבר ב־ 60מדינות ,בהן גם ישראל מאז רכישת ישראליפט

ענקית הקמעונאות רשומה באיי קיימן,
פועלת בסין ,הונפקה בארה"ב והוגדרה
כ"חברה ללא מדינת אם" .ההגדרה משאירה
את עליבאבא מחוץ למדדים בארה"ב

סופר באבא
עליבאבא יצאה
להנפקת ענק

יניב קוניס ותומר ורסנו

ע

ליבאבא ,אימפריית המסחר
המקוון הסינית ,שברה בסוף
השבוע האחרון שיאים כשיצאה
להנפקת המניות הגדולה ביותר אי פעם
וגייסה  21.8מיליארד דולר .אך לאור
ההגדרה הייחודית של מניית עליבאבא
כ"חברה ללא מדינת אם" ,היא צפויה
להיוותר מחוץ למדדי המניות המרכזיים.
המדדים המרכזיים בארה"ב אינם רלי
בנטיים לענקית הקמעונאות ,שבשליטת
ג'ק מא .מדדד  S&P 500כולל חברות א�מ
ריקיות בלבד .באופן דומה ,גם מדד דאו
ג'ונס ,שמתיימר לייצג את התעשייה
האמריקאית ,לא צפוי לקלוט את החברה.
עליבאבא לא תיקלט גם בנאסד"ק ,מאחר
שהיא בחרה להנפיק בבורסת .NYSE

ג'ק מא ,בעל
השליטה

צילום :בלומברג

כל עוד עליבאבא לא תירשם למסחר
בבורסה בהונג קונג ,מדדי השווקים המי
תעוררים יחסרו את ענקית הקמעונאות
הסינית .המבנה הייחודי של החברה ,שבי
מסגרתו התאגדה באיי קיימן אולם מרכז
העסקים שלה נמצא בסין ,פוסל אותה
מכניסה למדדים המובילים של ,MSCI
בהם מדד MSCI Emerging Markets
הפופולרי והמדד העולמי (MSCI
 .)ACWIחברת המדדים הבינלאומית
 FTSEEגם לא תכלול את ענקית האינ�ט
רנט במדדיה המרכזיים ,זאת מכיוון שהיא
מאפשרת רק למניות סיניות שרשומות
למסחר בהונג קונג ולמניות סיניות מסוג
( B-sharessחברות אשר התאגדו בסין ו�נ
סחרות בבורסות שנגחאי ומצוטטות בדוי
לר או בבורסת שאנזן ומצוטטות בדולר
הונג קונג) להיכלל במדדיה.
גם מדד האינטרנט של אמריקה (DJ
 ,)Internet Compositeאשר עוקב אחר
הביצועים של  40החברות המובילות
בארה"ב שלפחו ת  50%מהכנסותיהן נ�ו
בעות מפעילות ברשת ,סוגר את שעריו
בפני ענקית הקמעונאות המקוונת מסין.
בדומה למדד  ,S&P 500מדד האינטרנט
כולל רק חברות אמריקאיות.
אז אילו מדדים כן? ישנם שני מדדי
נישה שצפויים לכלול את החברה .מדד
 CSI China Overseas Internetעוקב
אחר חברות סיניות אשר עיקר העסקים
שלהן נובע מפעילות באינטרנט .כדי
להיכלל במדד ,החברות יכולות להיות
רשומות למסחר גם ־בי .NYSEהמדד הנ�ו
סף הוא מד ד  ,IPOאשר עוקב אחר ח�ב
רות שהנפיקו את מניותיהן ומחזיק אותן
למשך כשנתיים.
משקיעים שמעדיפים להתמקד במי
דדים הגדולים ,יוכלו להיחשף למניית
עליבאבא באופן ישיר בלבד ,או למי
צוא מוצרים מנוהלים שבחרו לכלול
את המניה במסגרת תיק ההשקעות.
יניב קוניס הוא סמנכ"ל פיתוח
עסקי ותומר ורסנו הוא אנליסט
מדדים בפסגות
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השורה התחתונה

כל עוד הנהלת עליבאבא לא תרשום
את עצמה למסחר בבורסה בהונג
קונג ,המשקיעים יוכלו להיחשף למניה
בהשקעה ישירה או דרך מדדי נישה
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דנה אביב־אופיר
ואבי שגב

ח

bb

יורו ,שמהווי ם  15%מהמכירות וש�י
פור של  14%לעומת  .2012החברה
צפויה לסיים את השנה הנוכחית בסי
עיף זה ברווח של  1.1מיליארד דולר,
המהווה שיפור של  15.5%מהמכירות
וזינוק של  9%לעומת .2013
האנליסטים צופים כי החברה
תסיים את  2015בקצב שיפור דומה
של  9%לעומת  2014ותציג רווח של
 1.2מיליארד דולר ,העומד גם הוא

הציגה בדו"חותיה למחצית הראשונה
של  2014מכירות של  3.3מיליארד
יורו ,שיפור ש ל  6.5%לעומת המ�ח
צית המקבילה.
הרווח הנקי של החברה במחצית
הסתכם ב־ 350מיליון יורו ,עלייה
של  9.7%לעומת המחצית המקבילה.

הדיבידנד מחולק
מדי שנה

בר ת  KONEהפ�י
 KONEמחלקת דיבי�ד
נית היא אחת מחברות  :KONEחברת המעליות שכדאי להכיר
המובילות התפתחות הדיבידנד למניה ,ביורו
נד בכל שנה .ב־ 2012החברה
המעליות
דיבידנד
חילקה דיבידנד של  0.88יורו
בעולם .מעליות החברה נמי
1.36
תשואת דיבידנד למניה ובשנת  2013הדיבידנד
צאות בגורדי שחקים חדשניים
1.23
 4.5%עמד על  1יורו למניה .בסוף
רבים ,ולאחרונה היא אף נבחי
1.10
1.00
 2014הוא צפוי לעמוד על 1.11
רה לספק את המעליות במגדל
0.88
 3.5% 0.70יורו למניה.
הגבוה ביותר בעולםKingdom ,
גם תשואת הדיבידנד של
 ,Towerrשעתיד להיבנות בסע�ו
 2.5%החברה עולה בהתמדה בכל
דיה ב־.2018
שנה .ב־ 2012התשואה עמדה
החברה עוסקת בפיתוח ,ייצור
 1.5%על  ,2.71%עלתה ל־3.10%
ומכירת ציוד למעליות ,דרגנוי
2011 2012 2013 2014 2015 2016
בשנת  2013ול־ 3.44%בשנת
עים ,דלתות כניסה אוטומטיות
תחזית
 .20144על פי תחזיות האנלי�ס
ומתן שירותי תחזוקה לציוד
טים ,תשואת הדיבידנד תמשיך
מסוג זה .עיקר לקוחותיה הם
לגדול עד ל־ 3.82%בשנת 2015
יזמי נדל"ן ,בעלי נכסים ,חברות
ו־ 4.22%בשנת  .2016מכפיל
בנייה ורשויות מקומיות.
הרווח של החברה עומד כיום
 KONEהחלה את דרכה
על .22.70
־בי 1910בהלסינקי בירת פ�י
המכפיל החזוי לסוף השנה
נלנד כחנות קטנה לשיפוץ
עומד על  ,20.9והוא צפוי
ותיקון מנועים ומכונות ,וכיום
לרדת לרמה של  19בשנת
היא חברה גלובלית המעסיקה
 20155ו־ 17.4בשנת  .2016ה�מ
 43אלף עובדים ופעילה ב־60
כפיל הממוצע בחברות מסקטור
מדינות .לחברה יש גם סניף
צילום :גטי אימג'ס התעשייה עומד כיום על ,22
בישראל ,לאחר שב־ 2013רכשה מסוע ההליכה  Innotrackשל KONE
בדומה למכפיל של .KONE
את ישראליפט — אחת מחברות
על  15.5%מהמכירות.
בדומה לחברות רבות הנמצאות
המעליות הגדולות בישראל.
סעיף הרווח הנקי מציג חברה אשר
בסקטור התעשייה ,מניית החברה
הנהלת החברה יושבת בהלסינקי,
צומחת בצורה סדירה מדי שנה.
עלתה במחצית השנה האחרונה ביותר
והחברה נסחרת בבורסת הלסינקי.
ב־ 2012החברה הציגה רווח נקי
מ־ ,13%ונראה שהחברה נמצאת כעת
שווי השוק שלה עומד כיום על 17
של  601מיליון יורו ,המהווה 9.5%
במומנטום חיובי.
מיליארד יורו.
מהמכירות .ב־ 2013הציגה החברה
נראה כי יש מקום להחזיק את
הרבעון האחרון היה מצוין עבור
רווח נקי של  702מיליון יורו10.2% ,
מניית החברה במסגרת אחזקות בתיק
החברה 53% .מההכנסות נבעו
מהמכירות ושיפור של כמעט 16.8%
מניות גלובלי כהשקעה לטווח ארוך,
ממכירת ציוד חדש  35% ,ממתן ש�י
בין השנים .החברה צפויה לסיים את
כאשר תשואת הדיבידנד שהחברה
רותי תחזוקה ו־ 12%משדרוג ציוד.
 2014עם רווח נקי של  806מיליון
מציגה בחמש השנים האחרונות מגי
יורו ,עלייה של  15%לעומת .2013
דילה את כדאיות ההשקעה.
מגמת הצמיחה
מגמת הצמיחה באה לידי ביטוי גם
דנה אביב־אופיר ואבי שגב,
ממשיכה
מנכ"לים משותפים באביב־שגב
במחצית הראשונה של השנה .החברה
בוטיק השקעות
מכירות החברה עמדו ע ל  6.9מ�י
ליארד יורו ב־ ,2013והיא צפויה לסיים
א ת  2014עם מכירות של  7.4מ�י
פי
ליארד יורו ,שיפור של  .6.7%על
 KONEשומרת על קצב צמיחה יציב
תחזית האנליסטים ,מכירות החברה
ומנייתה זינקה ב־ 13%במחצית
ב־ 2015יעמדו על  7.9מיליארד יורו,
השנה האחרונה .תשואת הדיבידנד
עלייה של  7%לעומת .2014
בסעיף ה־ EBITDAניתן לראות
של החברה מגדילה את כדאיות ההשקעה
כי החברה הרוויחה ב־ 2013מיליארד
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