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  2018 אפריל אנפה קפיטל מכתב

 ,שותפים ושותפות יקרים שלום

 .19.8%ומתחילת השנה  ,תשואה 4.5%השיאה אנפה קפיטל  2018של  בחודש אפריל

 .אמות מידהכהטבלה הבאה מציגה את תשואת השותפות מההקמה 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 6002
(שלושה חודשים)
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 .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 800מדד המייצג את תשואת המניות של .

 .(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  42 -הנסחרות ב

 .(נטו)וכוללת דיבידנדים שחולקו  בשקליםמחושבת 

 

התשואה המחושבת כוללת דיבידנדים . החברות הגדולות הנסחרות בבורסה בישראל 068מדד המייצג את תשואת  – 521א "מדד ת

 (.ברוטו)שחולקו 

  

                                                           
.00.00.6002השותפות החלה לפעול ב  
1
  

2
עבור שותף אשר זמן כניסתו . 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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”והולכיםיש מחירים טובים ואלה באים , "מניות טובות"ל אין אב חברות גרועותוישנן ישנן חברות טובות "  

 בן גראהם 

 

 

 luelinx Holdings (BXC)Bוקצת מחשבות על  מתי מוכרים

השקעות ערך כמתודולוגיה מאפשרת לבנות מסגרת מחשבה המאפשרת זיהוי של נכסים הנסחרים מתחת 

, ורה משמעותית מערכו הכלכלי הסבירהרעיון הבסיסי הוא לרכוש נכס כאשר מחירו נמוך בצ, לערכם הכלכלי

 יתגלוהנחות היסוד של המשקיע ההון המושקע במקרה בו  להגנת נועדוהוא  מרווח בטחוןהפער הזה נקרא 

 .מספר הפתעות שליליות במקרה בו בעתיד יתגלואו  ,שגויותכ

 יםהבא יםאני רוצה להקדיש את העמוד, אין מתודולוגיה ברורהויותר מורכב מתי מוכרים הוא  בסוגיההדיון 

עליו  BXCרעיון ההשקעה ב התפתחות אעדכן אתכם ב ,ומכיוון שזה רלוונטי לדיון, במקביל. לדיון קצר בנושא

 .6002של  הרביעירבעון הלכם בנספח למכתב  כתבתי

 

ממחיר הרכישה שלנו ובתקופה האחרונה נשאלתי מספר  300%עלתה ב  BXCנכון לכתיבת שורות אלה 

 .BXCפעמים האם התשואה החזקה אשר השותפות השיאה ברבעון הראשון נובעת ברובה מהחזקתנו ב 

מתחילת של עשרות אחוזים  ביעת רצוןשמהשיאו תשואה לשמחתי היו מספר רעיונות אשר  .תשובה היא לאה

 .BXCאנחנו לא החזקנו לכל אורך התקופה את מניות  בנוסף. א"השנה כ

, חברה המפעילה מרכזי הפצה לציוד לתעשיית הבניההינה  BXC: נראתה כך 6002תמצית ההשקעה בסוף 

מכרו את החזקתם תוך אדישות לשווי הכלכלי של החברה  BXCבעלי השליטה ב  6002 ברבעון האחרון של

 BXCהוריד את שווי השוק של תהליך זה  .(Q4 6002לפירוט מעמיק יותר ניתן להסתכל בנספח למכתב )

ערך הכינון של החברה מ נמוך משמעותית מחיר אשר אני סבור כי הוא. מיליון דולר 000לפחות מ 

(Replacement Value).  נכסים המשמשים כמרכזי האחסון וההפצה והללו רשומים  32במאזן החברה היו

בין ההון פער משמעותי  כך שנוצר( שנות החמישים והשישיםחלקם נרכשו ב)בספרים בערכם ההיסטורי 

טחון יבהמרווח את סיפק פער זה   ,6002שנת העצמי של החברה במאזן לבין השווי הכלכלי של הון זה ב

 .בהשקעה

מחירי . הנוכחיבמחירי השוק מכירה של חלק מהנכסים התהליך גורם חיובי ותומך בתקפות התזה היה 

בתקבולי מכירת השתמשה בנוסף ההנהלה . מערכם במאזן 4פי  אשר גבוהמחיר  לנכסים העסקאות שיקפו

 .והקצתה אותם להורדת היקף החוב במאזן רבצורה הנכונה ביות הנכסים

 

באזור  BXCכאשר חישבתי ערך כלכלי הגיוני למניית  ,למניה$ 2.5רמות מחיר של בלרכוש  החלה השותפות

 :במכתב ינואר כתבתי לכם .למניה$ 02-08$

אנחנו מימשנו חלק , 26%ב היו תורם משמעותי לתשואת השותפות החודש לאחר שעלו  BXC מניות חברת "

עם הנהלה איכותית המקבלת החלטות הקצאת הון נבונות , הקרוביםמהחזקתנו וממתינים עם השאר לדוחות 

 "אני סבור שיש עוד בשר ברעיון זה

ועל כן הגיעה למחיר היעד  למניה$ 02נסחרה מעט מעל כן בתחילת מרץ החברה פרסמה תוצאות רבעוניות ו

הראשון של שהרבעון  מכיווןהדוחות לא גילו משהו חדש שיגרום לי לשנות את הערכתי ו .ונסחרה בשווי הוגן

על מנת להקצות הון לרעיונות למכור  קיבלתי החלטההיה פורה ואיתרתי מספר רעיונות חדשים  6005

 . החדשים
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 :ואז האירוע הבא התרחש

 

 

" מר שוק", במסגרתה היא רוכשת מתחרה בענף משנת תמונההחברה דיווחה על עסקת רכישה  06.03ב 

זה דבר שקורה , פספוס וזה עבורי .באותו יוםמחירן הכפילו את רוע הרכישה ומניות החברה ימאוד אהב את א

יש רעיונות שנכנסים אליהם , רעיונות שויתרנו עליהם מבשילים ומשיאים תשואה טובה ,בהשקעותלעיתים 

  .לא פעם ראשונה ובוודאות לא פעם אחרונה עבורי זו. או יוצאים מוקדם מידי מידי מוקדם

 יניחו על השולחןלהעריך שהם מיד לא הייתה דרך אבל איכותית ויוצרת ערך  BXCסבור שההנהלה ב  אני

 .Game Changerשתיתפס כ עסקה 

יש על פניו לקח מעט זמן להבין ש .לעומק על המיזוג והסתכלתיממחקר של רעיונות אחרים  מרגע שהתפנתי 

מקטינה את פרופיל  ובמקבילבמסגרתה הרכישה מסייעת משמעותית לשורה התחתונה  נדירהעסקה כאן 

  .(לבדה BXCבחברה הממוזגת נמוך מיחס זה ב  EBITDAשכן יחס החוב ל ) המינוף של החברה

 

חיסכון הסינרגיה ופוטנציאל בדגש על , למיזוגפירטה ההנהלה הנחות היסוד אשר ל שתקפותן בהינתן 

לפני רוח גבית  כל זה .חמש שהוא זול ואטרקטיבינסחרת במכפיל  מדברים על חברה אשראנחנו , בעלויות

 . ויכולות של הקבוצה הממוזגת ללקוחותמכירת מוצרים הצעת ומ כתוצאהאפשרית לשורה העליונה 

ב וזה יבוא לידי ביטוי בכוח "הפכה מחברה בינונית בתחום לאחד השחקנים הגדולים בארה BXCכך יותר מ

שההנהלה תשתמש בתזרים המזומנים החופשי  משוכנעאני גם  .שלה מול הספקים וכן מול הלקוחות חהמק

  .עתיד הנראה לעיןהצהירו שזו התוכנית ב ובנוסף כהעד  נהגוכך , ת החובלהקטנ -בלבד לדבר אחד העתידי

אינה + 30$מחיר ב BXC ניתן לטעון כי .BXCנכון לכתיבת שורות אלה אנחנו שוב בעלי מניות של , לסיכום

, צריך להצליח במיזוג, קיימים סיכונים רביםכמו תמיד  .2.5$במחיר כאשר נסחרה הייתה מאשר יקרה יותר 

הענף עצמו , יש חשיפה למחירי סחורות, ב"ן בארה"אנו חשופים לשוק הנדלמשמעה כי  BXCהשקעה ב 

את רמת  משקפתגודל הפוזיציה  בהלימה לכך. העסק עצמו הוא עסק בינוני באיכותו ועוד, סיקליקאלי

 .סיכון ברעיון כיום\הסיכוי

לית הכספים ומזכיר "אפשר להסתכל על פעולותיהם של סמנכ, לא חייבים להאמין לי במקרה זה, אגב

עלייה של מאות אחוזים למרות $, 34 כ של כאשר המניה נסחרה במחירלאחרונה הם רכשו מניות , החברה

 .שקעה טובההעדיין נראה כי הם סבורים שזו  במחיר מניית החברה
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קבע לעצמו , בקנדה פעלמשקיע ערך דגול אשר ,  (1933-2011)פיטר קונדיל ?מה לגבי השאלה מתי למכור

אר ממשיך הש ואתמהפוזיציה  80%הוא מוכר  שוויומכפיל את השקעה רעיון  כאשרכלל ברזל במסגרתו 

הקובע כי אחד הציטוטים המפורסמים של באפט גישה אחרת באה לידי ביטוי ב .להחזיק עד למיצוי כלשהו

אשר ממוקדת לרב ברעיונות השקעה , שלנועבור השותפות ...תקופת ההחזקה האהובה עליו היא לנצח

 אסטרטגיית ההשקעותאם הייתי נשאל מהי  .מצבלכל  מתאיםפתרון אחד אשר שאין  כנראה ,בחברות קטנות

האפשרי בזמן הקצר ביותר , בשיעור גבוה( compounding)דריבית אפקט ריבית  ליצירתביותר הטובה 

 :התשובה היא סבירהוברמת סיכון 

לזהות חברות אשר עוברות תהליכי , בעלות שווי שוק קטן החברות לאתר רעיונות השקעה ביקום .0

 .שינוי והתפתחות אשר השוק טרם הבין ושיקף במחירן

על ההון המושקע באמצעות נכסים הגנה  המאזן יכול לספקבהן  רעיונות השקעהלאתר  זהביקום  .6

 .נסחרות במכפיל נמוך על הרווח המייצג שלהןחברות אשר או  עודפים

תחלופה של רעיונות בתיק וכתוצאה מכך  זו גישה המחייבת,  “ Deep Value“ תנקרא גישה זולעיתים  

  .החלטות מכירה

הם גמישים מטיבם , להגדיר מחירי יעד לרעיונות ההשקעה של השותפות אמשיךאני כחלק מתהליך העבודה 

אנחנו נמכור כאשר הרעיונות יגיעו , ומשתנים בהתאם לשינויים הפונדמנטליים בחברות בהן אנו משקיעים

. לשווי הכלכלי שלהם ובשאיפה תמיד יהיו רעיונות איכותיים חדשים להם נוכל להקצות את הון השותפות

לעצור , "לזרוק את העט" מתכוון הבאה בה יש אירוע משמעותי בחברה בה השקענו בעבר אני  בפעם בנוסף

 .יכול להיות שיש שם רעיון השקעה מעניין עבורנו, ולפנות זמן וקשב לאירוע החדש העשייה השוטפתאת 

 

 

 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


