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  2018 ינואר לסיכום אנפה קפיטל מכתב

 ,שותפים ושותפות יקרים שלום

לא נעבור לרמת אנחנו  .אחד המשובים אשר קיבלתי הוא להעביר דיווחים נוספים מעבר לעדכון הרבעוני 

הפעם המלאכה קלה שכן היה , אפשרות להוציא גם באמצע רבעון עדכון מהיר עדכון חודשית אבל זו בהחלט

ויהיו כאלה )אני מתחייב לעמוד במשימה גם כשיהיו תקופות בהם נציג פיגור אחרי המדדים , לנו חודש מוצלח

 (.ללא ספק

הטבלה הבאה מציגה את תשואת השותפות מההקמה לצד , תשואה 88.01%החודש השיאה אנפה קפיטל 

 .ואת המדדים המשמשים לנו אמות מידהתש

 :שקליתטבלת תוצאות 

אנפה קפיטל  
 שותף כללי

אנפה קפיטל 
 שותף מוגבל

S&P 500 
NTR 

 MSCI ACWI  521א "ת

68811 4.8% 3.3% 8.0% 6.8% 3.8% 

6882 4.6% 3.4% 2.6% 1.4% 88.0% 

 3.8% 3.8% 3.0% 2.8% 11.9% 6880ינואר 

 5913% 52% 2212% 5119% 2512% מצטבר

 
 .לפני דמי הצלחה, תשואת השותפות בשקלים –אנפה קפיטל שותף כללי 

אנפה קפיטל שותף מוגבל
2

 .אחרי דמי הצלחה, תשואת משקיע בשותפות בשקלים –  

S&P 500 Net Total Return –  חברות ציבוריות גדולות אשר נסחרות בארצות הברית 888המייצג את תשואת המניות של  מדד .

 .(נטו)וכוללת דיבידנדים שחולקו בשקלים מחושבת  התשואה

MSCI ACWI All Cap Index (USD) – מדד המייצג את תשואת כלל המניות 

 (Large, Mid and small cap)  התשואה (. מדינות מתפתחות 63 -מדינות מפותחות ו  63)בורסות ברחבי העולם  41 -הנסחרות ב

 .(נטו)וכוללת דיבידנדים שחולקו  בשקליםמחושבת 

 

התשואה המחושבת כוללת דיבידנדים . החברות הגדולות הנסחרות בבורסה בישראל 868מדד המייצג את תשואת  – 521א "מדד ת

 (.ברוטו)שחולקו 

                                                           
1
 .88.88.6881השותפות החלה לפעול ב   

2
כניסתו עבור שותף אשר זמן . התקופהנתון התשואה לשותף מוגבל רלוונטי לשותף אשר היה מושקע בקרן לכל אורך   

 סכום התשואה הנו לפני תשלום מס. שונה התשואה תהיה שונה
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  "הון מחסר הסבלנות לבעל הסבלנות אשר מעבירשוק המניות הוא מנגנון "

 וורן באפט

 לחפש שינוי פונדמנטלי

 

, חבת הריקודיםהתחושה הייתה שלא הוזמנו למסיבה החודש נראה שקיבלנו הזמנה לר 6882אחרי שבמהלך 

חיובי אבל לא כמובן הוא המשמשים אותנו אל מול מדדי ההשוואה  הפער של תשואת השותפותהשלמת 

שינוי פונדמנטלי י "לתוצאה טובה ארוכת טווח ותוצאה זו מושגת ע להגיעמשמעותי יותר , משמעותי במיוחד

השינוי אשר אנו מעוניינים לראות והוא אשר מוביל לתוצאה זהו סוג , בחברות בהן אנו מחזיקים לחיוב

 .משביעת רצון

היא החברה , ק השותפותנכנסה לתיאשר שיתפתי אתכם בחברה חדשה  6882בנספח למכתב השנתי של 

(BXC) Bluelinx Holdings ,את , חברה אשר מפעילה מרכזי הפצה לציוד וחומרים לתעשיית הבניהBXC 

 .מתקבללאחר שבעל המניות הגדול ביותר מכר את כל החזקתו תוך אדישות למחיר ה" מציאה"רכשנו במחירי 

והפכה לשוכרת )ותה מכרה מספר מרכזי ציוד בבעל BXCכי ( אנחנוכלומר )לאחרונה נתבשרו בעלי המניות 

היא  6880של שנת  BXC. מיליון דולר חוב 20השתמשה בכסף מהמכירה להחזרת כ החברה (. בנכסים הללו

ן במאזן רשום "בנוסף הנדל. על כן בעלת סיכון עסקי נמוך יותרו 6882של  BXCממונפת מ פחות חברה 

כך שמאזן החברה אינו מציג תמונת מצב כלכלית , 88אשר חלקו נרכש אמצע שנות ה  ,במחירו ההיסטורי

היו תורם  BXCמניות חברת , עיוות חשבונאי זה הוא שיצר עבורנו מרווח בטחון משמעותי בהשקעה .מדויקת

וממתינים עם  חלק מהחזקתנוו מימשנו אנחנ, 16%משמעותי לתשואת השותפות החודש לאחר שעלו ב 

אני סבור שיש עוד בשר  נבונותהמקבלת החלטות הקצאת הון  איכותיתעם הנהלה , השאר לדוחות הקרובים

 .ברעיון זה

 

 

 

 על החשיבות של להיות מושקע כל הזמן

הו דיון ז .ננסי והוא הדיון על תזמון שווקיםלדיון נרחב שקיים בעולם הפיקטן  זה המקום לפתוח צוהר

גולש באינטרנט אשר יגלוש לכל אתר פיננסי שגרתי מהר , שמתחולל הן באקדמיה והן בתרבות הפופולארית

מאוד יקבל מגוון הצעות לקורסים במסחר וניתוח טכני שהן פרקטיקות אשר בבסיסן הטענה כי ניתן לתזמן 

 .תפיסת עולם זו משקיעי הערך לרב נוטים לדחות, ת ויציאות מהשוק וכך לייצר תשואהכניסו

8228-בשנים  S&P 500גילו כי משקיע אשר השקיע במדד ה  6888ב  J.P Morganבמחקר שערכו בבנק 

ואת  6888משקיע זה היה צריך לחוות את משבר הדוט קום בשנת , שימו לב)שנה ל 2.08%השיא  6884

 וכתוצאה מכך" לתזמן את השוק"מנסה אם אותו משקיע היה . (6880-6882פריים בשנת -משבר הסאב

 .1.8%הייתה יורדת ל השנתית בשוק תשואתו  מחמיץ בכל שנה את עשרת ימי העליות הגבוהים ביותר

אשר היו מושקעים לכל אורך $ 888,888 אבל בפועל המשמעות היא כי הבדל דרמטיכמו זה אולי לא נשמע 

שהיו הופכים ל בתרחיש של תזמון השווקים $ 888,888לעומת $ 188,888ל  6888התקופה היו הופכים ב 

 .888%וזהו הבדל של $ 362,888
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להישאר והקפיד לעלינו  ,להשקעה בשוק ההון הקדשנוהפרטי אשר ננו חלק בהובהיא כי המסקנה לטעמי 

של " המחיר", בהקשר של השקעה באסטרטגיית השקעות ערך, מושקעים לכל אורך התקופות והמחזורים

 .תקופות בהן התיק מפגר אחר המדדים המשמשים להשוואהשנה יוצאת דופן לחיוב הוא \רבעון  \חודש 

 .משביעות רצון תוצאהמ הייהנ הישאר מושקע לכל אורך התקופהמשקיע אשר יוכל ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אני זמין לכל שאלה או נושא מתעורר

 ,בברכה

 

 
 

 אייל ויצנר

 

 

 

 מיועד ואינו להשקעה הצעה מהווה אינו זה במכתב המסופק המידע, ספק הסר למען: נאות וגילוי הבהרה 

 .ערך ניירות בחוק כמשמעה להשקעה כהצעה לשמש

 .זה מכתב מתאריך יום 48 התוך ההצעה של תוקפה יפוג, בהצעה מדובר כי ויוחלט היה - זהירות לצרכי

 הערך ניירות בכלל אישי עניין לכותב. סוג מכל השקעה החלטות ביצוע לשם זה מסמך תוכן על להסתמך אין

 .השקעות ייעוץ חוק פי על ברישיון מחזיק אינו הכותב כן כמו המוזכרים


