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  2018 ינואראנפה קפיטל מכתב 

 תהנוכחי בשנה .7142 שנתהמסכם את מכתב את הלהציג  שמח אני, באנפה קפיטל ות/היקרים לשותפי

הטבלה הבאה  2.7%אשר השיא   S&P 500 NTRמדד אל מול  ,תשואה 1.71% השיאה אנפה קפיטל

הם באמצעות יאשר ניתן להיחשף אל ,משווה בין התשואה אשר השיגה הקרן אל מול מדדי מניות שונים

 :רכישת תעודות סל

 :שקליתטבלת תוצאות 

אנפה קפיטל  
 שותף כללי

אנפה קפיטל 
 שותף מוגבל

S&P 500 
NTR 

 MSCI ACWI 521א "ת

מהשקת 
 1הקרן

4.11% 5.26%2 46.65% 4.54% 46.74% 

7142 1.71% 3.32% 2.7% 5.32% 44.22% 

 

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

 .אחרי דמי הצלחה, תשואת משקיע בשותפות בשקלים –  אנפה קפיטל שותף מוגבל

S&P 500 Net Total Return –  חברות ציבוריות גדולות אשר  611המייצג את תשואת המניות של  מדד

 .(נטו)וכוללת דיבידנדים שחולקו בשקלים מחושבת  התשואה. נסחרות בארצות הברית

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

 (Large, Mid and small cap)  מדינות  73 -מדינות מפותחות ו  73)בורסות ברחבי העולם  15 -הנסחרות ב

 .(נטו)וכוללת דיבידנדים שחולקו  בשקליםהתשואה מחושבת (. מתפתחות

התשואה . החברות הגדולות הנסחרות בבורסה בישראל 476מדד המייצג את תשואת  – 521א "מדד ת

 (.ברוטו)המחושבת כוללת דיבידנדים שחולקו 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14.41.7145אנפה קפיטל החלה את פעילותה בתאריך   
1
  

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

 .סכום התשואה הנו לפני תשלום מס. התהיה שונ
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 2152מבט על הרבעון הרביעי של 

 

כפי ששיתפנו אתכם במהלך  ,ראשית היה לנו אירוע משמעותי ברבעון האחרון -פעילותו של ברק בקרןסיום 

 וברורברק הוא משקיע מנוסה ומיומן  .לסיים את פעילותו בקרןמקצועית ברק קיבל החלטה  חודש דצמבר

לו  ולאחל לו על התקופה זו הזדמנות להודותשותפות אנפה קפיטל לא הייתה קורמת עור וגידים ללא ברק ש

 .בהצלחה בהמשך הדרך

לא הניבה של השותפות ממוקדת ערך   ”Go Anywhere”אסטרטגיית ה 7142במהלך שנת  -2152תוצאות 

 .ים לנו כאמות מידה להשוואהששואה עודפת למדדים אשר משמת

ואל 'ג ידוע בשםמשקיע מצאתי את עצמי חושב בחודשים האחרונים מספר פעמים על מספר הנחות יסוד של 

 (:בניסוח מעט חופשי שלי)גרינבלט 

 .השקעות ערך היא אסטרטגיה בעלת תוחלת ליצור תשואה עודפת לאורך זמן .4

 .והתוצאה מפגרת אחרי המדדים" אינה עובדת"תקופות בהן האסטרטגיה  ישנן .7

 .מתקיים 7היא כי סעיף  תקף 4הסיבה שסעיף  .3

של דבר  לתוצאה משביעת רצון ובסופואו בהמשך  7144בשנת  שנגיע מבטיחותלא  שתובנות אלהכמובן 

האחריות לתוצאה זו לטוב , ההשקעה אשר קיבלתי ואקבל בהמשך התוצאה שתתקבל היא תוצר של החלטות

 .ולרע היא כולה שלי

או לידי ביטוי במהלך הרבעון השקעות של השותפות כפי שב בעמודים הקרובים ארצה לנהל דיון במספר

 ולסיים במעט חשיבה על התמונה הגדולהשחלף 

ח ותהליך התחזקות השקל השנה השפיע "מרבית החזקות השותפות הינן במט -ח"הערה בנוגע למט

אציין כי . 2.4%ב  7142אשר נחלש ביחס לשקל במהלך בין היתר שער הדולר , משמעותית על התוצאה

ואינו מתאים לשותפות לאורך זמן ות אשר יגרע מתשואת השותפלשיטתי גידור מטבע הינו תהליך יקר 

אני סבור כי לאורך מספר רבעונים ושנים סוגיית . לאורך שניםבמגוון מטבעות המשקיעה במניות של חברות 

 .ח מאזנת את עצמה באופן טבעי"המט

 

 

 ערך בפעולה

 

(QRHC) Quest Resource Holding–  מיליון דולר כאשר השקענו  44שווי שוק )חברה אמריקאית קטנה

גופים הצריכים שירותי המחברת בין החברה מתחזקת רשת , פסולתהפועלת כברוקר לשירותי פינוי ( בחברה

 היאצד הביקוש לדוגמה .הפסולתבתחום פינוי ובינוניים י עסקים קטנים פינוי פסולת מצד אחד ומצד שני בעל

 זקוקוסניפים הפרוסים בשלוש מדינות שונות  61אחראי על אשר רשת סופרמרקטים גדולה מנהל אזור של 

לבצע לחילופין הוא יכול לשכור מספר ספקים לכל סניף או תת אזור בתחומו או , לפתרון לפינוי פסולת

לכלל צרכי פינוי הפסולת ו וכיסוי לכל הסניפים שלו  One Stop Shopלו שתספקקשרות עם קווסט הת

בעל עסק קטן עם מספר , מצד ההיצע .(פסולת להטמנה ועוד, פסולת למחזור, פסולת אורגנית)הקיימים 

משאיות יכול להתקשר עם קווסט וזו יכולה להוסיף עבורו נפח עבודה נרחב וכן למקסם את קווי הפינוי שהוא 
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 .מפעיל לאור כיסוי הלקוחות הנרחב שלה

, מטמוני קרקע, ן טיפוסי מחזיקות נכסים כגון משאיות פינויי שחקניות ענק אשר באופ"התחום נשלט ע

כלומר אינו " Asset light" והמודל העסקי שלה הנו  קווסט כברוקר אינה מחזיקה בנכסים אלה. משרפות ועוד

אבל גם מקטין את )מחייב רכישה של ציוד בהיקף נרחב ועל כן אינו מצריך הון רב ומקטין את הסיכון העסקי 

 (.סה לתחרותחסמי הכני

אשר  ,במכפילחברה דומה לפני מספר שנים  רכשו ,מענקיות התחום, Waste Managementבאופן מעניין 

למחיר בו קווסט נסחרה בעת  3משקף שווי של פי  ,של קווסטהכלכלי שוויה ל נשתמש בו כאמת מידהאם 

 פינויהנהלת ברוקר " בוגר"כיום הוא  ל אשר מוביל את קווסט"באופן לא מפתיע המנכ .שנתקלנו בה לראשונה

, יםיקווסט נוהלה בצורה גרועה וחלק מהחוזים שלה היו הפסד .רכשו Waste Management הפסולת אשר

בעלי לקוחות לא ריווחים וממוקדת ברכישת לקוחות חדשים בסגמנטים " מפטרת"ההנהלה הנוכחית בעצם 

וכן  חיוביתשלוש ההנהלה דיווחה על תוצאה הועידה ברבעון  בשיחת, (כגון ענף הבנייה)שולי רווח טובים יותר 

הגיב בצורה חיובית ומניות החברה סיימו את יום " מר שוק", 7144הערכה מאוד אופטימית לשנת  נתנה

בעקבות פרסום  מהחזקתנומכרנו חלק  אנחנו, והמשיכו לטפס גם לאחר מכן 21%המסחר בעלייה של יותר מ 

אם ההנהלה תצליח לעמוד ביעדים , ואני עוקב באדיקות אחרי ההתפתחויות בחברה רבעון שלושתוצאות דוח 

 .שהציבה לעצמה יש ברעיון השקעה זה עוד הרבה בשר

 

 ערך נכשל

חברה אשר התחילה את פעילותה בתחום , א"חברה טכנולוגית ישראלית הנסחרת בבורסה בת -סומוטו

ב . עסקי לעולם פתרונות ההפצה למפתחי ומשווקי תוכנותשינוי מודל  ליישםסרגלי הכלים באינטרנט והצליחה 

מר " ,החברה עברה משבר משמעותי במסגרתו אפל שללה את רישיון הפעילות לאחד ממוצרי החברה 7146

החברה נסחרה  בנקודת זמן זו. 7146במהלך  51%ית החברה ירדה בכ הגיב בחומרה ובהגזמה ומני" שוק

הנהלת החברה צלחה את המשבר מול אפל ובמקביל  .וינתמנות קנייה מצזדבמכפילים מאוד נמוכים וייצרה ה

 סיכוןה לפזר אתובעל פוטנציאל הגיוני צעד שאסטרטגית נראה  בוידאוהחלה לרכוש חברות בתחום הפרסום 

 .דרך יצירת אפיק הכנסה נוסףבחברה 

 . תשואה 41%ל  הייתה מוגזמת והחברה השיאה מעל 7146שהתגובה למשבר " הבין"השוק  7145ב 

 .7145החברה נכנסה לתיק השותפות בסמוך להקמתה בסוף 

מיליון  411למחזור מכירות של כ  בין היתר הגעה, תושאפתני לוותה במטרות בוידאוהכניסה לתחום הפרסום 

צעד אשר  ,ק"וכן הנפקת החברה בנסדא כניסה לתחום פעילות שלישי, דולר באמצעות גידול אורגני ורכישות

הנסחרות  מור לאפשר לחברה לקבל מכפילים גבוהים יותר אשר משקפים חברות טכנולוגיה צומחותהיה א

 . ק"סדאבבורסת הנ

 גבוה מהנהוגסומוטו הנהיגה סטנדרט , נהנתה מסנטימנט חיוביחברה ה 7142שנת צי הראשון של חהבמהלך 

א ודיווחה תוצאות מוקדמות לפני פרסום הדוחות וכן ביצעה ימי "משקיעים בחברות קטנות בתלבדיווחים 

הצעות אלה לא התגבשו למהלך , תהם פרסמה החברה כי קיבלה שתי הצעות לרכישבשלב מסוי. משקיעים

 ק"בנסדהמגמה להנפיק  בנוסףאמיתי ובמקביל החברה לא עמדה ביעדי המכירות ולא ביצעה רכישות חדשות 

נשחקה  הרווחיות, לא חיוביתשפורסמו הציגו תמונה  3תוצאות רבעון . לא הבשילה עם תאריך יעד קשיח

 .ברווחיותושצמח אבל תוך כדי שחיקה משמעותית  בוידיאומאוד בדגש על מגזר הפרסום 

 העתידית של החברה הרווחיותמה שנראה כמכפיל נמוך הגענו למסקנה כי למרות  Q3לאחר ניתוח דוחות 

את ובחרנו למכור  בעברה ועל כן אין מרווח בטחון בהשקעה מהרווחיותנמוכה משמעותית תהיה ככל הנראה 

 .ממחיר הרכישה הממוצע 41%מניות השותפות בהפסד של כ 

אחד מבעלי המניות העיקריים מכר חלק גדול ממניותיו במחיר נמוך , שלילייםלאחר מכן התחוללו עוד אירועים 

 .ל בחר להתפטר"בבורסה והמנכממחיר המסחר 

חברה שהמוצר שלה הוא סוג של  :כךתמונת המצב נראתה , ההשקעה בסומוטו גרמה לי לחשוב רבות
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הנהלה אשר  כגוןבתמונה ומאזנים יש הרבה גורמים חיוביים מאידך , מחדלמשקיע חיצוני " קופסה שחורה"

 . אשר שיקפו עתיד מאוד עגום לחברה וכיםלצד מכפילים נמ תוך הפגנת יכולת בהצלחה עברה מספר משברים

משנה את תפיסתו מחשיבה " מר שוק"תשואה יוצאת דופן משיגים באמצעות השקעה בנכס בו  הרבה פעמים

לעת עתה נראה כי הסיכון במקרה של סומוטו " אבל יהיה בסדר, המצב רע"לחשיבה כי " הכול אבוד"כי 

מהירה יותר כאשר הנהלה בחברה נטולת חפיר מציבה " קאצבע על ההד"הלקח המרכזי עבורי הוא  .התממש

 .יעדים אבל כושלת בעמידה בהם

 

 ערך בסימן שאלה

Telecom Italia (TITR)- שוק המניות  .7145יחת השותפות בסוף בטלקום איטליה השקענו עם פת
בשווקים מניות " להעניש"נוהג " מר שוק" ישנם מקרים בהם .7145האיטלקי ירד משמעותית במהלך שנת 

עבורנו רעיונות השקעה בעלי  ויוצר לעיתים השוק שופך את התינוק עם המיםו, יורדים יתר על המידה
 .היוותה מקור פוטנציאלי לרעיון כזה 7145טלקום איטליה בסוף שנת . פוטנציאל

 חברה ממשלתית בעברה אשר הונפקה , טלקום איטליה היא השחקן הדומיננטי בשוק הטלקום האיטלקי
והחליפה מאז חמישה בעלי שליטה ועברה תהליך רכישה ממונפת אשר השאיר במאזנה רמות חוב  4222ב 

 .גבוהות
ן בי, (EV 6מכפיל )חברות טלקום מקבילות באירופה דיין מתומחרת במכפיל נמוך ביחס להחברה תומחרה וע

חילופי , של נתח שוקאבדן מתמשך כוללת ההיסטוריה תפעולית מאכזבת היתר בגלל המינוף הגבוה במאזן ו
 .שר לא מובילים לשינוי המגמה ועודהנהלה א

באיטליה בגין מגוון נסיבות היסטוריות לא נפרסו מעולם תשתיות כבלים היכולות להוות תשתית לאינטרנט 
ולטלפוניה קווית ועל כן טלקום איטליה היא מונופול בחלקים גדולים מהמדינה בתחום התקשורת הקווית 

מלחמת מחירים שהשתוללה בשוק . ר האיטלקיבשוק הסלול 31%נתח שוק של מעל ל לת ובנוסף היא בע
ר הקטנים לא ייצרו תשואה משביעת רצון על ההון ולא הסלולהאיטלקי בשנים האחרונות גרמה לכך ששחקני 

טלקום איטליה לעומתם כמעט , בפריסת רשתות תקשורת מודרניותהיה בידם לבצע השקעה נדרשת 
ועמדה להתמקד בפרויקט שאפתני  LTEר דור רביעי פריסה והשקה של רשת סלול 7145ב  והשלימה

ל הובילו למגמת גידול "התהליכים הנ .ברחבי איטליה רשת אינטרנט מבוססת סיב אופטיבמסגרתו תפרוס 
ומגוון משלם יותר ובשילוב אפשרויות חיסכון  אינטרנט מהירשכן לקוח ( ARPU)בהכנסה הממוצעת ללקוח 

 . ניתן לראות עתיד טוב יותר לחברה תפעולייםשיפורים 
בעל השליטה בתאגיד בולור הנו . ממניות טלקום איטליה משמעותיאחוז   Bolloré Vincentרכש  7146ביוני 

Vivdendi  ל "מנכ החלפת בהמשך הגדיל בולור את החזקתו והוביל מהלכי. בעל הישגים וכן משקיעהצרפתי
, EBITDAההכנסה ללקוח עלתה ועימה ה , הייתה חיוביתאכן ההתחלה . נראה חיוביוהכיוון וחברי דירקטוריון 

 7142במהלך . ויושמו וחלק מהחוב מוחזר בעלויות ריבית נוחות יותר לחברה מגוון יוזמות להתייעלות הושקו
 .תשתית הטלפון הקווית שבידי החברההתחילה הממשלה האיטלקית לגלות עניין מוגבר בחברה בדגש על 

לתאגיד ויש לבחון האם זה חוקי  המדינהכי זוהי תשתית אסטרטגית חיונית של  טענת ממשלת איטליה היא
ל החדש שהובא ככל הנראה לא הצליח "המנכ. בחברה אשר בבעלותה תשתית זושליטה  ות בעלילהי צרפתי

לתפקיד י בולור ובמקומו הובא הישראלי עמוס גניש "להכיל את חילוקי הדעות עם הממשל האיטלקי ופוטר ע
צרפתי ברקע יש איומים אסטרטגיים כגון כניסה צפויה של שחקן הסלולר המוזל ה .טלקום איטליה ל"מנכ

לפרוס תשתית אינטרנט מהיר בחלקים וכן יוזמה של חברה בבעלות ממשלתית  7144 איליאד לאיטליה ב
כל ...סכסוך משפטי בין בעלת השליטה ויוונדי לתאגיד השידור מדיסט השייך לסילביו ברלוסקוני, מאיטליה

 .7145תמונת מצב מורכבת יותר מאשר בסוף  7142אלה יוצרים בסוף 
לטעמי הוא קיומם של שני סוגי מניות  סיכון טובה\עם תוחלת סיכוימה שהופך את טלקום איטליה לרעיון 

במחיר בו רכשנו , ואין לה זכות הצבעהמניית החיסכון משלמת דיבידנד , "מניית חיסכון"מניה רגילה ו -לחברה
ח שלא תרד מעבר לרמה בה וסביר להנידיבידנד בגין מניית החיסכון  1.7%אנחנו מקבלים כ את המניה 

בנוסף הדיון בנוגע  (סכוןיהנפקת מניית החבעת  התשואה)תשואת דיבידנד  6%מחירה מגלם תשלום של 
עלויות כך להקטין לרכישת מניות החיסכון מידי בעלי המניות כבר עלה לדיון בדירקטוריון החברה כאמצעי 

מעבר לכך הצלחה של החברה  .בנפרד ממחיר המניה הרגילה שלסוג מניות זה יש סיכוי לקטליסט שיציף ערך
ניה מה בהורדת מינוף ושיפור מטריקות פיננסיות שונות יכולות להוביל לעלייה של עשרות אחוזים במחיר המ

לא התרשם מהשיפור בנתונים  השוקבינתיים , מאוד חיובית עבורנוסיכון \שמשקף לדעתי משוואת סיכוי
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 .על התשתית הקוויתת רבה יותר בהיבטים שונים כגון הבעלות וממתין לוודאוהכספיים 
קיימות הערכות ששווי התשתית , אירוע מכירת התשתית הקווית יכול להציף ערך משמעותי לבעלי המניות

 ...כיום מיליארד יורו שזה בערך שווי השוק של טלקום איטליה 46הוא כ 
בעוד מניות טלקום איטליה ירדו  72%בכ  7142חילת נכון למועד כתיבת שורות אלה השוק האיטלקי עלה מת

לא קל לשבת בצד ולראות השקעה , אחת מתכונות היסוד הקריטיות של משקיע היא סבלנות. 47%בכ 
המשמעת שמשקיע ערך שלא מבשילה בעוד השוק מסביב מניב תשואה נאה אבל פעמים רבות זו בדיוק 

לעת עתה אנו נמתין , מאוד טובההתוצאה יכולה להיות ישנה את תפיסתו " מר שוק"כאשר  .נדרש להפגין
 .להתפתחויות בחברה

 

 אדמיניסטרציה

עם פירוט שווי השקעתו  ,הקרןאדמיניסטראטור , יובנק מצורף מכתב לכל שותף מטעםלמכתב  כמידי רבעון

 34.47.7142 -ותשואתו האישית נכון ל

 

  והתמונה הגדולהתיק השותפות 

 

 : רעיונות המפוזרים כך 44מכיל  להיוםתיק השותפות נכון 

 רעיונות בקטגורית ההשקעות הכלליות 41

 .גידור רעיונות שלושה וכןבקטגוריית המצבים המיוחדים אחד  רעיון

 1%כ מההון וכן נכון לכתיבת שורות אלה השותפות מחזיקה  43% חמשת הרעיונות הגדולים בתיק מהווים

  .מזומן

חודש אחד בו לא היה  7142למעשה במהלך שנת , כבר זמן רבאו תיקון \השוק כיום יקר ולא חווה מימוש ו

או אף תיקון של  והגעת. מעולם לא הייתה שנה כזו בהיסטוריה, הציג השוק האמריקאי תשואה שלילית

ש לנו גם מספר על מנת להיערך הגדלתי את הקצאת ההון לגידור וכיום יוהיא שאלה של זמן בלבד משבר 

 .פוזיציות שורט על חברות ומדדים אשר אני מעריך ירדו במחירם משמעותית בבוא התיקון

אחרי תשע שנות עליות מאז המשבר של  ,עולם החברות הקטנותמובהק הוא ב 7144המיקוד לשנת עבורי 

-411שוק נמוך מ  אני סבור כי רב הערך אשר קיים כיום בשווקים נמצא בזירת החברות בעלות שווי 7114

רעיונות לניתוח  36-11להגיע ל  ,רעיונותמספר רב של לאחר סינון של  ,היא 7144ל מטרתי , מיליון דולר 711

 .סיכון משביעת רצון\רעיונות השקעה עם משוואת סיכוי 1-5מעמיק ומתוכם לאתר 

ועל  בשותפותם אשר נתתשוב על האמון ולכן את המכתב להודות לכם  מנצלשוב  אני, בהזדמנות זו

 .יבות ולאחריות זו בכובד ראשולמח אני מתייחס, שלילצד  ן/האפשרות לנהל חלק מהונכם

 

 אני זמין לכל שאלה או נושא מתעורר

 ,בברכה
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 מהווה אינו זה רבעוני ובמכתב זה בנספח המסופק המידע, ספק הסר למען: נאות וגילוי הבהרה 

 .ערך ניירות בחוק כמשמעה להשקעה כהצעה לשמש מיועד ואינו להשקעה הצעה

 מכתב מתאריך יום 16 התוך ההצעה של תוקפה יפוג, בהצעה מדובר כי ויוחלט היה - זהירות לצרכי

 .זה

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

 .השקעות ייעוץ חוק פי על ברישיון מחזיקים אינם הכותבים כן כמו כריםהמוז הערך ניירות


