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  2018 יולי אנפה קפיטל מכתב

 ,שותפים ושותפות יקרים שלום

מתחילת השנה השיאה , 1.81% שלילית בסך מינוס תשואה השיאה אנפה קפיטל 2018  בחודש יולי

 .17.2%השותפות 

 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 

 3.1% 3.3% 4.1% (1.4%) (1.8%) 2018יולי 

2018  17.2% 13.4% 12.2% 3.0% 8.4% 

 24.9% 12.0% 29.6% 21.1% 27.1% מההקמה מצטבר

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

החודשית הינה להמחשה בלבד, בפועל , התשואה תשואת משקיע בשותפות בשקלים, אחרי דמי הצלחה –  2אנפה קפיטל שותף מוגבל

 .תשואת השותף המוגבל מחושבת אחת לחצי שנה

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

 .וכוללת דיבידנדים שחולקו )נטו(בשקלים מחושבת 

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

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

 .וכוללת דיבידנדים שחולקו )נטו( בשקלים

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

 )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
 .סכום התשואה הנו לפני תשלום מסהתשואה תהיה שונה. 
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"In the short run, the market is a voting machine but in the long run, it is a weighing 

machine” 

Benjamin Graham 

 

 מצופים

היא החזקתנו בחברת הביטוח הנורבגית  בחודש יוליחברה אשר השפיעה משמעותית על תוצאות השותפות 

ומכרנו בסוף  2017את פרוטקטור רכשנו לראשונה ברבעון השלישי של . (Protector Forsikringפרוטקטור )

שקצרנו תשואה נאה של עשרות אחוזים שהגיעה למחיר היעד שלי ולאחר הרבעון הראשון של השנה לאחר 

 בזמן קצר יחסית.

הגיבה בירידות אשר יצרו לדעתי הזדמנות קניה נוספת ואנו רבעוני חלש והמניה  במאי החברה דיווחה על דוח

אשר כלל גם הוא הפתעות  פרסמה החברה דוח רבעוני נוסף בחודש יולי חזרנו והפכנו לבעלי מניות בחברה.

חוותה את מלוא  ,כבעלת מניות בחברה ,, הפעם השותפותהמניה רלירידה משמעותית במחילרעה והוביל 

 עצמתה של הירידה במחיר. 

 

לחזור לתזה המקורית ולבדוק האם הנחות לבצע הוא  נכוןהלמדתי שהדבר כאשר אירוע מסוג זה מתחולל אני 

מודל אם צריך לתמצת את תזת ההשקעה בפרוטקטור למשפט אחד אז אפשר לנסחו כך: . היסוד עוד תקפות

מסלול המראה  לחברה .)מצוף( Floatהמשלב תשואה גבוהה על ההון וצמיחה רווחית של ה עסקי איכותי 

 .אמהטובות שבנמצבשילוב הנהלה  הצמיחההמשך ארוך ל

 עכשיו כמובן שצריך להסביר בכמה מילים מה זה אותו מצוף ולמה הוא חשוב.

הראשונה היא שאנחנו נמצאים במחזור  –לפני שניכנס לעובי הקורה אני רוצה להניח לדיון שתי הנחות יסוד 

 מחזור עליית הריבית, עוד על כך בהמשך.של עליית ריבית והשנייה היא שחברות ביטוח הן בין הנהנות מ

 

  כיצד חברות ביטוח עושות כסף?

בהינתן שבמהלך השנה לא נתבע  ., חברת ביטוח גובה מאתנו פרמיה עבור פוליסת ביטוחיטריוויאלזה נשמע 

החברה מרוויחה בגין חיתום. אם הרווח החיתומי גבוה מתשלום הפוליסה גבוה אשר הוא את החברה בסכום 

מה שמתואר בשורות למעלה נקרא לעיתים מעלות התפעול של חברת הביטוח אז החברה הרוויחה כסף.  

. נניח כי במהלך שנה מסוימת חברה יטוח שלהפעילות הבמ רווחיתיחס משולב והוא בא לבדוק כמה החברה 

X  וכן נניח כי עלויות ₪ מיליון  90ובמהלך השנה החברה ספגה תביעות בסך ₪ מיליון  100לקוחות ב  ביטחה

)ככל שהיחס  ₪מיליון  4והחברה הרוויחה  96%אזי היחס המשולב הוא ₪ מיליון  6התפעול של החברה הינן 

 המשולב נמוך יותר התוצאה טובה יותר(.

 כך חברות ביטוח עושות כסף? אז זהו שלא, או יותר נכון לא רק.

הכסף הזה יושב במאזן החברה עד לצורך לשלם תביעה ועד , מראשחברת ביטוח מקבלת את כספי הפרמיות 

הלוואה מקבלת  96%לת יחס משולב בע Xאז ניתן להשקיעו ולייצר עליו תשואה, במובן מסוים אותה חברה 

 .4%בעלות מימון של מינוס 

זוהי גם . או מצוף והם מקור משמעותי לרווח בחברות הביטוח Float כספים הללו קוראים לעיתים חלק מהל

הריבית בו אנו נמצאים, ככל  יפיקו תועלת ממחזור העלאתאשר הסיבה שענף הביטוח יהיה אחד הענפים 

 בוהות יותר.אשר בידי חברות הביטוח יניבו תשואות ג המצוףכספי שהריבית תעלה 

עד כמה משמעותי מקור רווח זה? זה תלוי חברה, המצוף הוא דבר מאוד יקר ערך ובשווקים מסוימים החברות 

)כלומר החברות מפסידות בגין  רק על מנת להשתמש בכספי המצוף 100%מציגות יחס משולב גבוה מ 

 .ה באמצעות כספי המצוף(חיתום על מנת לייצר תשוא

 מחיתום. 30%מהרווח שלה מהשקעת כספי המצוף ו  70%פרוטקטור היסטורית השיגה כ  ,במקרה שלנו
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 "The challenger"  - פרוטקטור

פרוטקטור היא דיסרפטורית של ענף הביטוח בסקנדינביה והיא נהנית מהיתרון היחסי היחידי שיש לו משמעות 

. מכיוון שבביטוח אין משמעות צרכנית למותגים מוצר במחיר נמוך יותר מהמתחרההיכולת להציע  -בביטוח

)אולי יש לנו מכונית שאנחנו חולמים לרכוש אבל ככל הנראה אין חברת ביטוח שאנחנו חולמים להיות 

לות יוצאת דופן בכל הקשור לעלויות התפעול של החברה והחברה יודעת יהמודל העסקי בנוי על יע .לקוחותיה(

לקחת נתח שוק לה מודל זה אפשר להציע פוליסות במחיר תחרותי, לכיוון הלקוחות ויעילות זאת  לגלגל

 משחקנים גדולים וותיקים בהרבה.

 

נישה ספציפית של כיצד יעילות זאת מושגת? במגוון רחב של דרכים, החל מהחלטה אסטרטגית להתמקד ב

ולהימנע מלבטח אנשים פרטיים. דרך פיתוח מערכות ביטוח ארגונים )חברות, רשויות מקומיות וכדומה( 

אבל יותר מכל היעילות מושגת באמצעות תרבות ארגונית  .טכנולוגיות בתוך החברה בניגוד לרכישה חיצונית

וגם חשיבה מחוץ לקופסא, תרבות זו באה לידי ביטוי במוטו  מקצוענות ,תייחודית אשר מדגישה פרודוקטיביו

ולשנות דברים , שחקן שבא לעשות טלטלה , ככה הם רואים את עצמםerThe Challeng -של החברה

והמרשים של 'רקלי, המנכ"ל הכריזמטי גזו מפקח סוור בארגונית על תרבות  .בשווקים בהם הם פועלים

הוא רכש מניות של החברה בסכום  2017 שנת , סוור גם מאמין מאוד בעתיד החברה, לראייה במהלךהחברה

 וזו נקודה בעלת משמעות.  "Skin in the game, להנהלה יש "שלוש שנות משכורת שלוכמעט לאשר שווה 

חלק גדול מהמצוינות גם בא לידי ביטוי בשימוש בכספי המצוף, לחברה צוות השקעות פנימי אשר השיג 

 6.1% הם השיאו 2016-2008. בשנים תוצאות יוצאות דופן וגבוהות ביחס לתעשייה במהלך שנות הפעילות

ויחס זה משתנה  אג"ח 85%מניות ו  15%כיום התיק מכיל . לתעשייה 3.9%תשואה ממוצעת לשנה לעומת 

. כיצד מצליחים לייצר תוצאה טובה באופן מעת לעת בהתאם להזדמנויות שהם מצליחים לאתר בשווקים

: בו נפה קפיטל מאמינהאהתשובה פשוטה, צוות ההשקעות בפרוטקטור מאמין במה ש מובהק מהתעשייה?

תיק השקעות ו המתנה סבלנית להזדמנויותהבנה כי תנודתיות אינה שוות ערך לסיכון, חשיבה ארוכת טווח, 

הם משקיעי ערך ומנסים לרכוש "נכס ששווה  ,בפשטות, אותם הם מבינים לעומק מרוכז במספר רעיונות טובים

 סנט". 50דולר עבור 

 

היקף הפוליסות צמח  2017ל  2005, בין משביעת רצוןבהחלט התוצאה עד כמה אפקטיבי המודל העסקי? 

לשנה. החברה  27%למניה צמח ביותר מ ההון העצמי , צמיחה זו הייתה רווחית ולשנה 20%ביותר מ 

הצליחה לקחת נתח שוק ממתחרים גדולים בהרבה ולהתפרס בכל סקנדינביה והחל משנה שעברה גם 

 בבריטניה.

 

 התזהותקפות  2018תוצאות רבעון שני 

אנחנו כאמור חזרנו והשקענו בפרוטקטור במאי לאחר פרסום תוצאות הרבעון הראשון שהיו מאכזבות. סיבת 

תוצאה חלשה זו הובילה לירידה של עשרות אחוזים  בנורבגיה. של פעילות החיתוםהשורש היא תוצאה חלשה 

רכישות של מניית החברה שביצעו , טענה זו קיבלה חיזוק מצבר במניה ויצרה הזדמנות קניה מעניינת בראייתי

 .הראשוןרבעון החברי הנהלה שונים בעקבות פרסום תוצאות 

 ברבעון השניהיחס השוטף  לשלילה.מגמת ההפתעות את המשיכו ותוצאות הרבעון השני התפרסמו ביולי 

הנחיה  ההנהלה נתנההמשך הקושי בפעילות בנורבגיה.  סיבת השורש לתוצאה זו היאו 99.5%עלה ל 

 ,איטית יותר מהצפוי ," )היעד הקודם( וצמיחה94%"גבוה משמעותית מ  ליחס משולב להמשך השנה עם צפי

 22%השוק מאוד לא אהב את התוצאה והמניה סיימה את יום המסחר עם ירידה של לשנה זו.  15%כ של 

 במחיר המניה.



 

Eyal Weitzner 
eyal@anafacapital.com 

+972-54-540-9039 

 

ככל שהוא גדל, פרוטקטור  את הארגון להתפתח מחייביםאשר  אתגריםאני סבור שצמיחה בהגדרה מייצרת 

 .יםמופיע הללוכאשר  אתגריםש עדויות המראות שהם מתמודדים היטב עם וילא שונה במובן זה 

בדנמרק הובילו להחלפת המנכ"ל המקומי וכעת החברה מעלה מחירים באגרסיביות  2016קשיים שהתגלו ב 

חלק מהלקוחות בוחרים שלא כי בנורבגיה. הם גם אמרו בשיחת האנליסטים שליוותה את פרסום הדוחות 

 .הפסדיםקוחות לל לבצע חיתוםלחדש הסכמים וזה מקובל מבחינת פרוטקטור, הם לא מוכנים 

שתוצאת החיתום אינה מתקבלת על הדעת והם ישפרו זאת אבל לא יחזרו בשיחת הועידה המנכ"ל אמר 

 לרמות ההיסטוריות.

 

מסתכל על הרבעון מסתכל על העצים ולא רואה את היער. השוק  שקורה לעיתים, כמו שהשוקאני סבור 

בקצב דו ספרתי כל עוד החברה צומחת  בראייתי .כאופק השקעההקרוב ולכל היותר שני רבעונים קדימה 

כל עוד צוות ההשקעות מציג תוצאות . כמו כן מקבלת "כוח אש" נוסף בדמות הגדלת כספי המצוף ובתהליך

אם היחס המשולב יהיה  זה לא מהותי יים שלו, כל עוד שני תהליכים אלה מתחולליםדומות להישגים ההיסטור

 .את הנחות היסוד שבבסיס תזת ההשקעההתוצאה מאכזבת אבל לא משנה  .96%או  94%או  %92

 התברכה בהרבה מהתכונות אשר מאפיינות השקעות יוצאות דופן:לטעמי פרוטקטור כחברה 

יתרון יחסי שמאפשר לחברה  -היסטוריה של יצירת ערך המתאפיינת בתשואה גבוהה על ההון, "חפיר"

ולהציג תשואה גבוהה על ההון, "מסלול המראה ארוך" בדמות שווקים חדשים  ולהתחרות ביעילותלהמשיך 

 העסק,, תמחור סביר ביחס לאיכות בהם מסחרית טרם הבשילההפעילות אבל  תאשר בהם החברה פועל

הנהלה איכותית ומנוסה אשר בנוסף להיותם חברי הנהלה הם גם בעלי מניות )יישור קו בינינו כמשקיעים 

הנהגה מעולה בדמות סוור והצוות שלו אשר הטמיעו בחברה תרבות ולבסוף  קטנים חיצוניים לבין ההנהלה(

 .Challengerוייחודית בדמות רעיון ה ת ארגונית מנצח

הנחיות על בהתבסס עם תוצאה פוטנציאלית טובה. חשובים "במתכון" להשקעה  כל אלה הם מרכיבים

חזרה אם נראה . ההנהלה לשנה הקרובה מחיר היעד שלי נמצא כמה עשרות אחוזים מעל למחיר הנוכחי

לרמות הצמיחה ההיסטוריות לצד שיפור ביחס המשולב אז זו כבר יכולה להיות השקעה עם תוצאה יוצאת 

 דופן.

באפט אמר שהוא מעדיף לרכוש חברה מעולה במחיר סביר מאשר חברה סבירה במחיר מעולה, אם וורן 

. פרוטקטור תחזור לתוצאות שהציגה בעבר אז אנחנו עוד עלולים לגלות כי רכשנו חברה מעולה במחיר מעולה

בשבע  אם העתיד יתפתח כך, התוצאה תהיה משביעת רצון. כמו תמיד אני עוקב אחרי החברה והתפתחותה

  עיניים.

 

 

 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 ❖

 .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


