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  2018 מאי אנפה קפיטל מכתב

 ,שותפים ושותפות יקרים שלום

 .20.44%ומתחילת השנה  ,תשואה 0.53%השיאה אנפה קפיטל  2018 מאיבחודש 

 אמות מידה.כהטבלה 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  125ת"א 

השקה מה 2016
 1 )שלושה חודשים(

4.1% 3.3% 5.8% 2.1% 3.1% 

2017 4.2% 3.4% 9.2% 6.4% 11.8% 

 3.5% 3.1% 3.8% 9.5%   11.9% 2018ינואר 

 (1.9) (3.3%) (1.5%) 3.2% 4% 2018פברואר 

 (1%) (3.8%) (1.8%) (1.2%) (1.5%) 2018מרץ 

 3.1% 1.3% 2.5% 3.6% 4.5% 2018אפריל 

 0.2%- 2.8% 1.7% 0.4% 0.5% 2018מאי 

2018  20.4% 16.2% 7.4% (0.1%) 3.3% 

 19.1% 8.5% 21.0% 24.0% 30.7% מההקמה מצטבר

 

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

 .תשואת משקיע בשותפות בשקלים, אחרי דמי הצלחה –  2אנפה קפיטל שותף מוגבל

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

 .וכוללת דיבידנדים שחולקו )נטו(בשקלים מחושבת  התשואה

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

 (Large, Mid and small cap)  מדינות מתפתחות(. התשואה  23 -מדינות מפותחות ו  23בורסות ברחבי העולם ) 46 -הנסחרות ב

 .וכוללת דיבידנדים שחולקו )נטו( בשקליםמחושבת 

 

החברות הגדולות הנסחרות בבורסה בישראל. התשואה המחושבת כוללת דיבידנדים  125מדד המייצג את תשואת  – 125מדד ת"א 

 שחולקו )ברוטו(.

  

                                                           
 01.10.2016אנפה קפיטל החלה לפעול ב   1 

      . עבור שותף אשר זמן כניסתו שונההתקופהנתון התשואה לשותף מוגבל רלוונטי לשותף אשר היה מושקע בקרן לכל אורך   2
 התשואה תהיה שונה. סכום התשואה הנו לפני תשלום מס
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"It’s waiting that helps you as an investor, and a lot of people just can’t stand to wait” 

Charlie Munger 

 כמה מילים על סבלנות  -כלום לא קורה

הבשילו יחסית מהר אשר שני רעיונות , BXCו  CATO השקעתנו בבמכתבים האחרונים שיתפתי אתכם ב

כמובן  תשואה מחולקת בזמן(.-IRRגבוה ) IRRוכן  תאבסולוטי והשיאו לנו בחודשים האחרונים תשואה גבוהה

שלא תמיד אלה פני הדברים ויש רעיונות השקעה אשר בוחנים אותנו כמשקיעים ומאתגרים את אחת התכונות 

הבשיל במכתב הנוכחי אני רוצה לשתף אתכם ברעיון השקעה אשר  .סבלנות -המרכזיות והמהותיות למשקיע

 .אורך רוחדרש ויצא מתיק השותפות במהלך הרבעון הראשון של השנה, הרעיון 

רגע לפני שניכנס לעובי הקורה כמה מילים על "מצבים מיוחדים". מצבים  - (Workout"מצבים מיוחדים" )

מנותקת משוק  ןתוצאת ההשקעה בההשקעה אשר  הזדמנויותהגדרה כוללנית ומעט רופפת ל הנהמיוחדים 

של  המיזוג או רכיש כגון הזדמנויות השקעה אשר נוצרות בגלל שינויים תאגידיםלרב מדובר ב המניות הכללי.

פירוק חברות, הנזלת  ,חברה ע"י חברה אחרת, הנפקת חטיבה בחברה והפיכתה לחברה ציבורית נפרדת

 .נכסים ועוד

 השקעות במצבים מיוחדים הוא אופק השקעה קצר יחסית עד להתממשות התזה )לעיתיםל אחד המאפיינים

גם ברמת ניהול הפורטפוליו שכן ניתן להגיע  הינם בעלי משמעות(. מצבים מיוחדים חודשים ואף שבועות

בן תשע  השורילתשואה חיובית במצבים מיוחדים גם בתקופות בהן השווקים יורדים. למעשה, ככל שהשוק 

מוצא את עצמי מקדיש יותר ויותר זמן ומשאבים לאיתור רעיונות השקעה אני  "מזדקן",השנים בו אנו חיים 

 .השורישוק הבשל של העה בשלב הולמת השקאשר  זו חדשים בקטגוריה

בהשקעתנו  כלל סקירה בדבר 2017רבעון הראשון של המכתב לסיכום ה -  Support.comמצב מיוחד ב 

 , מתוך המכתב: Support.com (SPRT) במצב מיוחד בחברת

חברת שירות המספקת מערכות היא support.com זהו רעיון השקעה הנכנס לסל "המצבים המיוחדים", 
ומוקדי תמיכה טכנית במיקור חוץ. החברה משלבת יכולת טכנולוגית לנציג התמיכה לעבוד מהבית מה 

)שכן אין צורך במוקד נרחב מבחינת נדל"ן ועלויות  Low cost providerשבתיאוריה נותן יתרון מסוג  
נסיעה לעובדים( וכן מאפשר להעסיק אנשים ללא תלות מהותית בגיאוגרפיה ספציפית )משמעותי לתמיכה 

 טכנית(. 
החברה נוהלה בצורה מחפירה שפגעה בערכה במשך למעלה מעשור והגיעה למצב בו שווי השוק שלה נמוך 

בניכוי כלל ההתחייבויות של החברה )אפשר לחשוב על סיטואציה זו כך: מסך הנכסים השוטפים שלה 
כאשר המלאי בחנות והמזומן בקופה בניכוי כלל ההתחייבויות ₪  100,000רכישת חנות מכולת תמורת 

חלק משמעותי מהנכסים במאזן החברה הם מזומנים ₪(.  120,00שיש לחנות אשר עוברת לרשותנו שווה 
 וניירות ערך סחירים.

קבוצת משקיעים אקטיביסטים רכשו מספיק מניות בחברה על מנת להפוך לבעלי שליטה  2016ביוני 
ולהדיח את ההנהלה והדירקטוריון הקודם. האקטיביסטים מובילים תהליך שינוי ארגוני אשר צפוי להציף 

ת תיק ערך .זהו תסריט אשר יכול להתפתח במספר כיוונים:  מכירת פעילות הליבה של החברה והנזל
הנכסים לבעלי המניות, או רכישת פעילות עסקית אחרת לתוך החברה תוך ניצול מגן המס העצום אשר 

 מיליון דולר(. 120נוצר לחברה עקב הפסדים צבורים )מעל 
אנו נמתין בסבלנות על מנת לראות כיצד מתפתח אירוע זה כאשר השקעתנו מוגנת באמצעות שווי הנכסים 

 ר השוק של החברה. הגבוה במאזן ביחס למחי

 כיצד התפתח רעיון ההשקעה?

במאזנה צד הנכסים השוטפים ב .מיליון דולר 45היה  החברה לראשונה שווי השוק של SPRTכאשר פגשנו את 

מיליון דולר  16מיליון דולר שהורכבו מ  65יחסית למימוש, טווח זמן של עד שנה( היו  פשוטים)כלומר נכסים 

בצד ההתחייבויות  .מיליון דולר 10מיליון דולר וכן הכנסות לגבייה מלקוחותיה בסך  39במזומן, תיק ני"ע בסך 
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כלומר סך הנכסים . שוטפות ושאינן שוטפות( ת)התחייבויו מיליון דולר בהתחייבויות 9במאזן לחברה היו 

ר החברה מיליון דולר. כלומ 45מיליון דולר כנגד שווי שוק של  56השוטפים בניכוי סך ההתחייבויות היה 

בחישוב זה התעלמנו ממספר נכסים לא . תבניכוי כלל ההתחייבויו להון השוטף שלה 0.8במכפיל נסחרה 

 שוטפים במאזן אשר מטעמי שמרנות שייכנו להם שווי אפסי.

ערך  ילהיות בעל יםאשר יכול . הפסדיםמיליון דולר 126של כ  יםמצטבר יםבנוסף לחברה היה במאזנה הפסד

החברה לא תידרש לשלם מס עד שתייצר רווח בסך  בתנאים מסויימיםשכן  לרווחיותברגע שמצליחים לחזור 

החברה שווה לפחות את שווי  ,ההערכה שלי הייתה כי בהינתן ומגמת ההפסד ברת הפיכה .מיליון דולר 126

לעיתים חישוב ה )למני 2.91$ על לפי חישוביי שווי זה עמד נכסים השוטפים בניכוי כלל ההתחייבויות במאזן,ה

 .2.3$מחיר הרכישה הממוצע שלנו היה (, Net-Netנקרא שווי  ערך מאזני זה

 

 .רבהומינתה מנכ"ל מק את ההנהלה הקודמת 2017החליפה במהלך  SPRTהשיגה שליטה ב הקרן אשר 

 יושמואלה  צעדים. קידמה צעדים של חיסכון בעלויות ויציאה מפרויקטים לא ריווחים בנוסף ההנהלה החדשה

לענות לפניות הפסיקו ולמיטב ידיעתי אנליסטים עם שוק ההון הם גם הפסיקו לקיים שיחות  באיטיות,יחסית 

י אשר נרבעו דוחכל רב המידע המשמעותי הגיע בדוחות הרבעוניים.  .מה שהקשה לקבל מידע ,של משקיעים

, 2017. לאורך ועמן ההפסד התקדמות איטית, ההכנסות היו יציבות אבל הוצאות התפעול קטנושיקף פורסם 

ועל כן המשכנו להימנות על בעלי המניות, הכלכלי שווי מחיר המניה המשיך לשקף פער ל, למרות השיפור

שיפור זה . מאוד צנועה של כמה עשרות אלפי דולר לרווחיותהראה מעבר  2017רביעי של השל הרבעון הדוח 

מהלך הרבעון ואנו מכרנו את החזקתנו ביגשר על הפער לשווי הכלכלי חיר המניה שמ מספק על מנתהיה 

 25% כ השיא לשותפות SPRTרעיון ההשקעה ב למניה.  2.88$מחיר מכירה ממוצע של הראשון השנה ב

אפס "דרמות" וכן  מאוד אירועים הקשורים לחברה בפרק זמן זההיו מעט  .3תשואה בפרק זמן של שנה וקצת

שיפור כל שהיה צריך לעשות הוא להתאזר בסבלנות ולעקוב אחר  .בזמן בו היינו בעלי מניות של החברה

  .דיווחים הרבעונייםהמגמה ב

רבות  פעמיםאשר רב החברות שהשותפות משקיעה בהן הן חברות אשר עוברות תהליך שינוי כלשהו, שינוי 

בתור כלל אצבע אני לא מאמין בכניסה לרעיון השקעה אם לא מוכנים . נובע ממשבר נקודתי אבל פתיר בעסק

להחזיק במניות החברה לפחות שנתיים. שנתיים הן פרק זמן סביר לראות אם ניתן לתקן את הבעיה או 

עשות עבודת מחקר מספקת גם מחייב אותי ל 4"חוק השנתיים"שהבעיה אינה ברת פתרון ויש להמשיך הלאה, 

החברה תהיה בתוך תיק , לא מבשילה ת השקעהתז הגורסת כי כאשר הנחת היסודטרם כניסה לרעיון, 

, אני סבור שזו טרם ההשקעה " כמו שצריךלהכין שיעורי הבית"דורשת ממני  ,שנתיים לפחותהנכסים שלנו 

 צורת עבודה נכונה.

 אני זמין לכל שאלה או נושא מתעורר

 בברכה,

 

 
 

 אייל ויצנר

 

 

                                                           
 ובנטרול שינוי שערי מט"ח בזמן ההחזקה.תשואה לפני מס   3 

 מהרעיון. יש לצאת ,תקפות התזה היא הפרכת משמעותןאשר  ,אם יוצאות חדשות"חוק השנתיים" הוא כלל אצבע, לא דוגמה,   4 
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 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 45 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


