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  2018 מרץ אנפה קפיטל מכתב

 ,שותפים ושותפות יקרים שלום

הטבלה הבאה מציגה את תשואת השותפות , תשואה 6441%השיאה אנפה קפיטל  2018ברבעון הראשון של 

 4אמות מידהכמההקמה לצד תשואת המדדים המשמשים לנו 

 :שקליתטבלת תוצאות 

אנפה קפיטל  
 שותף כללי

אנפה קפיטל 
 שותף מוגבל

S&P 500 
NTR 

 MSCI ACWI  521א "ת

השקה מה 6061
(שלושה חודשים)
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446% 343% 845% 646% 346% 

6062 446% 344% 246% 144% 6645% 

 348% 346% 345% 248% 11.9% 6065ינואר 

 (1.9) (3.3%) (1.5%) 346% 4% 6065פברואר 

 (6%) (345%) (645%) (646%) (648%) 6065מרץ 

6065  6441% 6641% 044% (446%) 048% 

 5141% 42%. 5.45% 5.42% 2.42% מההקמה מצטבר

 

 4לפני דמי הצלחה, תשואת השותפות בשקלים –אנפה קפיטל שותף כללי 

אנפה קפיטל שותף מוגבל
2

 4אחרי דמי הצלחה, תשואת משקיע בשותפות בשקלים –  

S&P 500 Net Total Return –   4 חברות ציבוריות גדולות אשר נסחרות בארצות הברית 800מדד המייצג את תשואת המניות של

 .(נטו)וכוללת דיבידנדים שחולקו בשקלים מחושבת  התשואה

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

 (Large, Mid and small cap)  התשואה (4 מדינות מתפתחות 63 -מדינות מפותחות ו  63)בורסות ברחבי העולם  41 -הנסחרות ב

 .(נטו)וכוללת דיבידנדים שחולקו  בשקליםמחושבת 

 

ה המחושבת כוללת דיבידנדים התשוא4 החברות הגדולות הנסחרות בבורסה בישראל 668מדד המייצג את תשואת  – 521א "מדד ת

 (4ברוטו)שחולקו 

  

                                                           
06460460614השותפות החלה לפעול ב  
1
  

2
עבור שותף אשר זמן כניסתו 4 התקופהנתון התשואה לשותף מוגבל רלוונטי לשותף אשר היה מושקע בקרן לכל אורך   

 סכום התשואה הנו לפני תשלום מס4 שונה התשואה תהיה שונה
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“Great investing requires a lot of delayed gratification” 

Charlie Munger 

 

 

 Flybe -אבן שזרקו לבאר 

בחברת החזקת השותפות  הוא מרץבחודש אחד הגורמים אשר היה לו השפעה מרכזית על תיק השותפות 

 4פלייביהתעופה האזורית הבריטית 

זה , משמיד ערךאף ענף ו המציג תשואה נמוכה על ההון המושקע לענף נחשבתעופה ה היסטורית ענף

מפתיע שכן כאשר מטוס ממריא העלויות בגין הפעלתו כמעט זהות בתרחיש בו המטוס מלא באמת לא 

 אוסים בנוסף זהו עסק עתיר הון מכיוון שרכישת מטו4 מהמושבים נמכרו %08רק שעד אפס מקום או 

כל זה מוביל לצורך להעמיס חוב רב על מאזני חברות התעופה , יקרהוהפעלתם היא  השכרת מטוסים

 .ובתקופות בהן יש תחרות מוגברת או קשיים מחזוריים אחרים החברות מתקשות לעמוד בהחזרת החוב

4 המתמחה בטיסות אזוריות קצרות טווח היא שחקן מעט שונה בעולם התעופה שכן היא יפלייב

אסטרטגיית החברה ממוקדת בהפעלת קווי תעופה לערים קטנות אשר חברות התעופה המסורתיות אינן 

 לאסטרטגיההלימה ב, (נוסעים 10,000-40,000טיפוסית ערים בהן יש שנתית ) יכולות לתת להן מענה

 בעלי  Bombardier Q400עיקר צי המטוסים אותו פלייבי מפעילה הוא מטוסי הממוקדת בערי שדה

גדולים מטוסים אלה זולים יותר לתחזוקה ממטוסי נוסעים  4(מושבים במטוס 25) נמוכהנוסעים  קיבולת

בנוסף ניתן לטעון כי , ת איזון בתפוסת מטוס נמוכה יותרדוש במטוסים אלה מאפשר להגיע לנקהשימוו

המאפיינת את  למחזוריות חשופהופחות  הצפוייותר  ,היותר יציבהינה פעילות של פלייבי  פעילות הליבה

  4ענף התעופה

 

במקום להתמקד במצוינות עסקית ובהשאת תשואה על ההון עסקו  מייסדי החברה המקורייםלמרבה הצער 

מלווה בריווחיות כאשר הצמיחה לא הייתה  בצמיחההם התמקדו  -"בניית אימפריות" עיתיםשמכונה למה ב

לימה לצרכי השוק הבריטי ובנוסף החברה רכשה מטוסים צי המטוסים של פלייבי גדל ללא ה, ובייצור ערך

, ברחבי אירופה האזוריתבתחום התעופה את האסטרטגיה העסקית שלה ונכנסה לשותפויות  תואמיםשאינם 

האבן "תהליך זה הוא , תקרבה לפשיטת רגל וההנהלה הוחלפהעקב הגידול בחוב שליווה תהליך זה החברה ה

 "שזרקו לבאר

כיום פלייבי נסחרת עמוק , בשווי בו נסחרת החברה בבורסה בלונדון זה כמובן באים לידי ביטוי תהליךתוצאות 

העלות ששחקן חדש הרוצה להיכנס למעשה עלות זו היא .(Replacement value)מתחת לערך הכינון שלה 

לשמש גם  יכולערך הכינון , פלייביאשר תייצר את התפוקות של לענף יידרש לשלם על מנת לבנות מערכת 

 4לשווי של חברה " צפהלר"כסמן 

אשר  שכירהלית "כיום אנו כבר בקדנציה שנייה של מנכ, 6063החל ב ך ההבראה יתהל -בעיית השורש

בעיית השורש עימה מתמודדים כבר מספר שנים היא הגידול בצי המטוסים ללא , תפקידה לחולל את השינוי

, הדוחות האחרונים שיקפו תמונת מצב מעודדת4 רווחייםמטוסים אלה לטיסות בקווי תעופה  סיכולת לפרו

חוזית להחזיר מטוסים את זכותה ה מנצלתפלייבי החל משנה שעברה עדיין אינה משביעת רצון אבל  הרווחיות

את  כבר מתחיל לתתתהליך זה , צי המטוסים לגודלאופטימיזציה אשר שכרה לבעליהם ולהתחיל לבצע 

 60624בסוף שנת  אותותיו ומגוון פרמטרים תפעוליים הראו שיפור ניכר בעדכון שפרסמה החברה

 

לפברואר  66ב לא נעלם מהשוק ואכן  המתואר לעילכל  -מ לרכישה אפשרית של החברה"הודעה על מו

4 רת הפועלת בענף התעופה בבריטניהי חברה אח"מ לרכישתה ע"המשקיעים כי פלייבי נכנסה למו התבשרו

 4ותרמה לנו משמעותית לתשואת חודש פברואר 31%סמוך למועד פרסום ההודעה מניית החברה עלתה בכ 
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השאלה כאשר חברה ציבורית נרכשת והופכת לפרטית ( כלומר אנחנו)עבור בעלי המניות שאינם בעלי שליטה 

יש מחיר מסוים בו אשמח למכור "4 לגנוב סוסים"ם ינסו היא האם נקבל מחיר המשקף שווי כלכלי או שהרוכשי

פוטנציאל למצות את האת החזקתנו בפלייבי ויש מחיר בו אני סבור שעדיף שנישאר בעלי מניות וניתן לחברה 

 4הטמון בה

התבשרו המשקיעים כי הדירקטוריון לא קיבל את הצעת הרכש ומחיר המניה נסוג חזרה למחירו  66403ב 

פלייבי שהייתה התורמת המשמעותית לתשואת , ואף מעט נמוך יותר 6640646065 המקורית בהודעה טרום ה

 4במרץ השותפות השותפות בפברואר היא הגורעת המשמעותית מתשואת

4 י שבנקודת הזמן הזו מופיע קונהלא אקרא זה, מעיד על הערך הטמון בחברה הצעת הרכשאני חושב שאירוע 

כעת חובת ההוכחה היא על הנהלת , נדע רק בעתיד? ה הייתה נכונההאם ההחלטה לא למכור את החבר

יתרות )שמרני פיננסי בהינתן המשך במגמת השיפור במטריקות התפעוליות לצד ניהול  4החברה והדירקטוריון

בעלי אני בהחלט סבור כי בעוד שנה או שנתיים ( ועוד שימוש בגידורי מטבע ודלק, מזומנים מספקות במאזן

סיכון  \כל עוד יחס הסיכויעבורנו המשמעות היא כי  4מההחלטה לא למכור את החברההמניות יהיו שבעי רצון 

 4לטובתנו והחברה מראה מגמת שיפור אנו נמשיך להימנות על בעלי המניות

 

 אדמיניסטרציה

וט שווי השקעתו עם פיר, אדמיניסטראטור הקרן, יובנק כמידי רבעון למכתב מצורף מכתב לכל שותף מטעם

 3640346065 -ותשואתו האישית נכון ל

 תיק השותפות במבט מלמעלה 

 

 : רעיונות המפוזרים כך 60תיק השותפות נכון להיום מכיל 

 רעיונות בקטגורית ההשקעות הכלליות 68

 4רעיונות גידור 4רעיון אחד בקטגוריית המצבים המיוחדים וכן 

 מההון  32% כ חמשת הרעיונות הגדולים בתיק מהווים

 064084המועד הקרוב בו הקרן נפתחת לכניסת הון הוא ה  -שותף אשר מעוניין להגדיל את השקעתו

תצרו אם  אשמחמכרים או חברים אשר אתם סבורים כי הקרן הינה אפיק השקעה הולם עבורם בנוסף אם יש 

 4בינינו את החיבור

לצד  ן/ועל האפשרות לנהל חלק מהונכם אמונכםאת המכתב להודות לכם ולכן על  מנצלשוב  אני, בהזדמנות זו

 4למחויבות ולאחריות זו בכובד ראש מתייחס אני, ההון של משפחתי

 אני זמין לכל שאלה או נושא מתעורר

 ,בברכה

 

 
 

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

 4ערך ניירות בחוק כמשמעה להשקעה כהצעה לשמש

 4זה מכתב מתאריך יום 48 התוך ההצעה של תוקפה יפוג, בהצעה מדובר כי ויוחלט היה - זהירות לצרכי

 הערך ניירות בכלל אישי עניין לכותב4 סוג מכל השקעה החלטות ביצוע לשם זה מסמך תוכן על להסתמך אין

 4השקעות ייעוץ חוק פי על ברישיון מחזיק אינו הכותב כן כמו המוזכרים


