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  2018 יוני אנפה קפיטל מכתב

 ,שותפים ושותפות יקרים שלום

 19.38%ומתחילת השנה  ,תשואה 4.17% השיאה אנפה קפיטל 2018 ברבעון השני של 

 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 

 1.7% (0.2%) 2.9% (0.7%) (0.9%) 2018יוני 

2018  19.4% 15.5% 7.8% (0.3%) 5.1% 

 21.2% 8.4% 24.5% 23.3% 29.5% 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 –   חברות ציבוריות גדולות אשר נסחרות בארצות הברית.  500המניות של מדד המייצג את תשואת

 .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 -ו  מדינות מפותחות 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 

      כניסתו שונה. עבור שותף אשר זמן התקופהנתון 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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"Every two years the oil industry needs to build a new Saudi Arabia” 

Peter Voser, CEO Royal Dutch Shell 

 רעיון אחד שעבד, רעיון אחד שלא

התשואה משביעת הרצון אשר השיאה השותפות מתחילת השנה מונעת ע"י עלייה משמעותית בשווי של חלק 

השקענו בתיק השותפות הגיעו לשווים הכלכלי  בהםחלק מהרעיונות  .השקיעה השותפות בהםמהנכסים 

לשווי מלא  התקרבו משמעותית מהנכסיםחלק  .ועל כן מכרנו את החזקתנו בהם המלא )כפי שאני מעריכו(

 ואנו הקטנו את החזקתנו בהם.

ואני הקצתי מזומן זה לרעיונות חדשים שנכנסו לתיק מזומן בשותפות  20%את חודש יוני התחלנו עם כ 

שהמדיניות הכלכלית בה ודתיות על רקע החשש השותפות. בנוסף השווקים הפגינו בשבועות האחרונים תנ

 ת.התפרצות מלחמת סחר בינלאומינוקט נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, תוביל 

מחזיקה השותפות ואני מצאתי לנכון להקצות חלק  בהםבחלק מהנכסים מחירים חששות אלה הובילו לירידות 

שרת אותנו היטב לשהקצאת הון זו הינה בעלת פוטנציאל מהוננו להגדלת ההחזקה ברעיונות אלה, אני סבור 

אשר יצאו בשני הרבעונים האחרונים מתיק השותפות רעיונות שני נסקור הנוכחי במכתב  בשנים הקרובות.

 ובנספח למכתב ישנה סקירה של רעיון חדש בתחום הריטייל שנכנס לתיק השותפות.

Spectrum ASA-   חברה נורבגית אשר נסחרת בבורסה באוסלו ונכנסה לתיק השותפות עם השקת אנפה

, בעיקר תת מימי, המשמש חברות סיסמיעוסקת בהפקת מידע  החברה. 2016ברבעון הרביעי של  קפיטל

  סיכויי הצלחה של קידוח.המפיקות נפט וגז להערכת 

לקוחות בעריכת סקרים סיסמיים, הלקוחות בחלק ניכר מהמקרים המודל העסקי של החברה כולל שת"פ עם 

כולים להשפיע על שלב תכנון הסקר, ספקטרום בתמורה ימשלמים מראש על חלק גדול מעלות הפקת הסקר ו

 שומרת על הזכויות למידע זה ויכולה למכור את המידע המופק בסקר לשחקנים אחרים בענף.

יעור גבוה מהמכירות וכן גמישות משמעותית מודל עסקי זה יוצר עסק המייצר תזרים מזומנים חופשי בש

גמישות זו הייתה מאוד משמעותית  .לכלל ההוצאותהוצאות משתנות גבוהות ביחס אחוז הבאה לידי ביטוי ב

לחבית. ייצור מוגבר  120$נסחר במחיר קרוב ל עת  2014שיא ב מחירי בשנים האחרונות שכן הנפט הגיע ל

  .הובילו לירידה משמעותית במחיר חבית נפט 2014 מתעוררות בהמדינות המארה"ב וירידה בביקוש מצד 

 דולר לחבית. 26.21של  במחיר 2016כאשר התחתית נקבעה בפברואר , כשנתייםמגמת הירידה נמשכה 

על לרעה  העל תקציבי החיפוש של מפיקות הנפט וכמובן השפיע הרי הנפט משפיעיתנודתיות זו במח

 מתחת למה שאני חישבתי כשווי כלכלי הגיוני.ספקטרום אשר מחירה ירד עמוק 

ה מחיר זה היה למני NOK 28ממוצע של כ מחיר  2016ברבעון האחרון של  העניק לספקטרום ""מר שוק

 .כלכליה האשר אני הערכתי כשווי NOK 54נמוך משמעותית משווי של כ 

ושיפור טכנולוגי ברכבים השוק שיקף חששות מעתיד הביקוש לנפט על רקע התפתחות המכונית החשמלית 

המאמץ לומר אמירה אינטליגנטית על מחירו העתידי או הביקוש העתידי של  דלק.המוביל לשימוש נמוך יותר ב

ויש הרבה מאוד סוחרים ופרשני מאקרו אשר מנסים לתת תחזיות למחירו של הזהב  הנפט הוא לא דבר פשוט

 השחור.

)עת שימש  19קה המסחרית של הנפט באמצע המאה ה תחילת ההפהחל מ עלה כי מהמחקר שאני ביצעתי

הביקוש לנפט עלה תחליף לשמן הליוויתנים שהיה חומר גלם במנורות, המכונית עוד לא הומצאה כמובן(. כ

תתהפך מגמת הביקוש ההיסטורית לנפט הוא אירוע אירוע במסגרתו  שנה מלבד שלוש שנים בודדות, כל

יהוו שינוי מגמה היסטורית ואירוע מאקרו בקנה מידה היסטורי, נניח שנתיים רצוף בהן הביקוש לנפט ירד 

 משמעותי.

,יש כ  (2015נתוני ) דיקות שביצעתי לגבי צד הביקוש העלו ממצאים מעניינים, בעולם, לפי הערכות שונותב

מיליון רכבים חדשים. רכבים חשמליים מתוך סך צי הרכבים  75ים ומידי שנה נמכרים כ מיליארד רכב 1.2

מתעשיית הנפט וקיים ביקוש  44%כ  מהווהנפט המשמש לייצור דלק לרכבים בנוסף הוערכו בפחות מאחוז. 

ה נרחב למוצרים מבוססי נפט מצד תעשיות אחרות מלבד תעשיית הרכב כגון התעשייה הפטרו כימית, תעופ
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 והובלת מטענים. ביקוש זה לעת עתה אינו בסיכון של דיסרפציה מצד תעשיית הרכבים החשמליים.

שיעור המודד את קצב המיצוי של  Average rate of decline , הכוחות הפועלים על תעשיית הנפט הוא האחד 

 100כלומר בעולם הצורך מעט יותר מ בשנה,  5%בארות נפט בתעשייה, הערכות שמרניות מדברות על כ 

לאתר קיים צורך מעבר לצורך להפיק נפט העונה לגידול בביקוש ( 2018)הערכות ל  נפט ליוםמיליון חביות 

, תהליך זה הוא הרקע מיליון חביות ליום שהבארות מהן הופקו מוצו עד תום 5מקורות נפט אשר יחליפו כ 

 של התעשייה "לבנות כל שנתיים ערב סעודית חדשה".בנוגע לצורך   Shellלאמירתו של מנכ"ל 

את  בטווח הקצר התעשייה הקטינה -תעשיית הנפט הגיבה כפי שמגיבות תעשיות סיקליקאליות לשינויים

)מה שפגע בספקטרום בטווח הקצר ויצר הזדמנות ההוצאות על סקרים סייסמיים  ובתוכןההוצאות התפעוליות 

 2016גם במחירי נפט נמוכים יותר. שנת כיצד להפיק רווחים  ולמדועלו התיי השקעה( בנוסף מפיקות הנפט

 שנה.  60הנמוכה ביותר מזה התאפיינה כשנה בה כמות בארות הנפט החדשות שאותרו הייתה 

שנה נפט לא יהיה מקור האנרגיה המרכזי המשמש את  20-30המסקנה שלי הייתה שבהחלט ייתכן ובעוד 

אבל הסבירות לכך היא תרחיש זה יתממש לטובת כדור הארץ והסביבה( ש קווהאני מ)מנועי המכוניות שלנו 

. בחמש שנים הקרובות אם לא שנה 20-30ובנוסף אופק ההשקעה שלנו בספקטרום אינו ל לא גבוהה 

התרחיש הסביר הוא שמחיר , בגלל אבדן היצע הנובע ממיצוי בארות נפט ,בכמות מספקת נפטוימצאו יחפשו 

משקיע  2016נכון לרבעון האחרון של . ועמו הצורך בביצוע סקרים מקדימים משמעותיתהנפט יעלה 

סיכון \עם יחס סיכוי העל מנת לבצע השקע 2036ב בספקטרום לא היה צריך לדעת כמה שימוש יהיה בנפט 

גילתה אחריות פיננסית וניהולית ונעזרה בגמישות התפעולית בשנים האחרונות הנהלת ספקטרום  מצוין.

התחלנו לראות שיפור קל  2017מהלך . ואכן בקיימת במודל העסקי שלהם לצלוח את השלב הנמוך בסייקלש

ומחירה של מניית החברה התאושש והחל לשקף את בתוצאות, הלקוחות חזרו לממן מראש סקרים סייסמיים 

 כלכלי מלא. שוויה הכלכלי, אנחנו מכרנו את החזקתנו במהלך הרבעון השני לאחר שהחברה הגיעה לשווי

Hudson Technologies -  ההשקעה בהאדסון הייתה הטעות המשמעותית ביותר שביצעתי מאז השקת

במכתבים קודמים הצגתי דעה ביקורתית אשר קיימת בחוגי  .מההון 2.5%, טעות זו עלתה לנו בכ השותפות

באקדמיה נהוג לבחון תנודתיות של נכס השקעות ערך לדרך בה רואים ומודדים באקדמיה את מושג הסיכון. 

מסתכלים על סיכון כעל אבדן פרמננטי של הון, המשמעות היא שכאשר סיכון כמדד לסיכון, משקיעי ערך 

, בנוסף על המשקיע לוודא כי טעות שהופסד ההון אשר תפצה את המשקיע בגיןמתממש עלינו להשיא תשואה 

 שימנע ממנו להמשיך ולהשקיע.אחת לא תגרום לאבדן חלק משמעותי מההון מה 

(, החברה פועלת בתחום מחזור גזים המשמשים 2016בהאדסון השקענו ברבעון הראשון לפעילות הקרן )סוף 

יהיה  2020רשות להגנת הסביבה בארה"ב החל משנת , בעקבות רגולציה של ה)קררים( לקירור במזגנים

ולא ממוחזרים( מהמפעל בתולי" )כלומר גזים חדשים " R-22מסוג  קרריםבארה"ב למכור  ,ע"פ חוק ,אסור

 .R-22הוערך כי כשליש ממערכות הקירור בארה"ב משתמשות עדיין ב 

האדסון לא נראתה זולה במטריקות רגילות אבל הנחות לא הרואיות על השוק ומחיר הגז הממוחזר הובילו 

. בנוסף מהלך הוצאה מחוץ 2020על ריווחיה הצפויים בשנת  4-5החברה נסחרת במכפיל הערכה כי לאותי 

הן בארה"ב והן עם קררים אחרים לחוק של גז בתולי והחלפתו בגז ממוחזר הוא אירוע שהתחולל בעבר 

אחוזים במחירי  אלפיהיסטורית אירועים אלה הובילו לעלייה של   Phaseout))תהליך כזה נקרא באירופה 

   בארה"ב. R-22של ה   Phaseoutהליך דומה יתחולל ב הקררים והציפיה הייתה שת

הוציאה דוחות רבעוניים נראה היה שהתזה השוורית מתממשת, החברה  2017 ך החצי הראשון שללבמה

דיווחה על תוצאה מצוינת  האדסוןובו  2017רבעון השני של פורסם דוח ה 2017באוגוסט מאוד, חזקים 

 ףברווח הנקי. בנוס 77%גידול של  וכןבמכירות לעומת התקופה המקבילה אשתקד  51%שכללה גידול של 

מהלך שיכפיל את בסיס המכירות ויאפשר להאדסון , האדסון דיווחה כי רכשה את השחקן השני בגודלו בענף

נראה שהאדסון תופסת נתח גדול יותר  "מר שוק" מאוד אהב את הרכישה שכןגישה ללקוחות חדשים. 

 הובילה ובנוסף יוצרת יתרון לגודל ומקטינה את הסיכון העסקי. דינמיקה זו Phaseoutמההזדמנות שמציג ה 

גם נקודות בעייתיות בדיווח הרבעוני כמובן היו  למניה לפרק זמן. 10$את השוק לתת להאדסון תמחור של 

החלו לרדת וצפויים לרדת אל תוך  R-22כי הם רואים שמחירי ה  בשיחת הועידה דיווחהההנהלה  המדובר.
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 . R-22 יהם רואים מגמה של "עלייה קלה בביקוש" לתחליפהרבעון הקרוב וכן כי 

פורסמו במספר אתרים פיננסיים תזות שורט )כלומר משקיעים אשר ירוויחו מירידה במחיר  2017בספטמבר 

( מחברי התזה העלו מגוון רחב של טענות, טענתם הבסיסית הייתה כי יש כמות גדולה מהצפוי מניית האדסון

 .העתידית של האדסון הרווחיותמה שכמובן ישליך על , נמוך מהצפוי יהיהוהביקוש העתידי בשוק  R-22של 

באדיקות  אנחנו מכרנו חלק מהחזקתנו ואני המשכתי לעקובולאחר מספר בירורים מול החברה בנקודה זו 

 .R-22אחר מחירי ה וברמה שבועית 

המשיכו לרדת ובמאי השנה פורסם דוח  R-22הרבעונים הבאים לא הביאו עימם בשורות טובות, מחירי ה 

 ירידת. האדסון לקחה על עצמה חוב משמעותי מנת לממן את הרכישה שביצעו,, על 2018הרבעון הראשון של 

החברה לקחה על אשר סיכון של הפרת ההתניות הפיננסיות )קובננטס(  שנוצרלכך  ההוביל R-22מחירי ה 

השליטה בחברה אם החברה תפר את הקובננטס קיים תרחיש בו . עצמה על מנת לקבל את החוב מהמלווים

מוכן להיות חשוף אליו  שאינניזהו סיכון . עבורי )תוך מחיקת הונם של בעלי המניות(בעלי החוב תעבור ל

 תוך הצגת אבדן פרמננטי של הון.וובבמאי מכרנו את כלל החזקתנו בהאדסון בהפסד 

בדיעבד היה נכון למכור את כלל רועי הלמידה המשמעותיים עבורי מאז פתיחת השותפות, יהאדסון הייתה מא

בשילוב ירידה מניה של השכן המחיר הגבוה  2017החזקתנו לאחר פרסום תוצאות הרבעון השלישי של 

 0%משמעם שהאפסייד מוגבל בנקודה זו, בנוסף לקח מרכזי עבורי הוא "פוזיציה בגודל  R-22במחירי ה 

מההון", רעיון אשר אני חוקר ומבצע אחריו מעקב שוטף בדומה לרעיון בו השקענו בפועל אבל ממתין לתנאים 

 לבעלי מניות. סיכון טובה יותר לפני שנהפוך\הנכונים בהם משוואת הסיכוי

מכיוון שאין יותר מידי מקבלי החלטות באנפה קפיטל כאשר רעיון השקעה מצליח או נכשל האחריות, לטוב 

 היא כולה שלי וכך זה תמיד יהיה בשותפות. ,ולרע

 אדמיניסטרציה

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

 30.06.2018 -ותשואתו האישית נכון ל

 תיק השותפות במבט מלמעלה 

 

 רעיונות המפוזרים כך:  21תיק השותפות נכון להיום מכיל 

 38%חמשת הרעיונות הגדולים בתיק מהווים כ  רעיונות גידור. 3וכן  רעיונות בקטגורית ההשקעות הכלליות 18

  01.08א ה הוהון ד הקרוב בו הקרן נפתחת לכניסת המוע -שותף אשר מעוניין להגדיל את השקעתו. מההון

 

בהזדמנות זו, אני שוב מנצל את המכתב להודות לכם ולכן על אמונכם ועל האפשרות לנהל חלק מהונכם/ן לצד 

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

 אני זמין לכל שאלה או נושא מתעורר

 בברכה,
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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


