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  2018 אוגוסט אנפה קפיטל מכתב

 ,שותפים ושותפות יקרים שלום

מתחילת השנה השיאה ו 2.59%מינוס שלילית בסך  תשואה השיאה אנפה קפיטל 2018  אוגוסטבחודש 

 14.35%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% 4.0% 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 

 (2.6%) 2018 אוגוסט
 

(2.1%) 1.5% 6.0% (0.7%) 

2018  14.3% 10.5% 13.8% 9.3% 7.6% 

 24.9% 12.0% 29.6% 17.9% 24.0% מההקמה מצטבר

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

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

 .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

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

                                                           
 .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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stock for 10 years, do not even think about owning it If you are not willing to own a “

“ .for 10 minutes 

Warren Buffett  

 הנחות היסוד

תשואה בהשותפות חוותה נסיגה  ,בתוצאה משביעת רצון 2018של  חציה הראשוןלאחר שסיימנו את 

בחודשיים  הציגו התקדמות המדים ,המשמשים לנו כאמות מידה למדדים בניגוד בחודשים האחרונים. וזאת

שקעה הכולל בעיקרו טבעי ומתבקש מהליך הזהו חלק למעשה האחרונים. מאורע זה אינו חריג או יוצא דופן, 

חברות קטנות ולא מוכרות אשר נמצאות עמוק מתחת לרדאר של שוק פורטפוליו של בארוכת טווח החזקה 

 ההון המוסדי.

. במקביל מתקבלת על הדעתת תשואה עודפת ברמת סיכון צורת השקעה כזו מאפשרת לנו תוחל, לשיטתי

 .ות בטווח הקצר של מחירי הנכסים אותם אנו מחזיקיםתנודהשקעה בצורה כזו חושפת אותנו ל

 :לחזור על חלק מהנחות היסוד לפעילות השותפות מצויןאני חושב שזה זמן 

אני מגדיר תשואה משביעת רצון כהשאת  .תשואה משביעת רצון השגת הינה אנפה קפיטל המטרה של

למדידת הנכון פרק הזמן  מעל למדדים המשמשים לנו כאמות מידה. 10%-5%תשואה שנתית עודפת של 

 ד חמש שנים )רצוי חמש אם כי זו דרישה משמעותית ממשקיע פרטי(.עזה הינו שלוש  מאמץ

שה אני מעריך שבלפחות שליש אני לא מצפה בכל רגע נתון להשיא תשואה עודפת מעל למדדים, למע

מנקודות הזמן נהיה בפיגור אחרי המדדים. הסיבה לכך היא פשוטה: אם השקעות ערך כאסטרטגיה הייתה 

משתמש באסטרטגיה זו והיא הייתה מאבדת מהאפקטיביות  כולם היומייצרת תשואה עודפת בכל נקודת זמן, 

 שלה.

 

אנחנו . במהות השקעות ערךכאמור , אסטרטגיית ההשקעה הנבחרת היא השותפותי על מנת לעמוד ביעד

חברות אשר מנוהלות ע"י מנהלים מוכשרים וישרים, רצוי בעלי החזקה משמעותית בחברה אותה משקיעים ב

ח חברות אשר עוברות שינוי כלשהו אשר מסתיר את כו הן החברות אשר נכנסות לתיק השותפות .הם מנהלים

 "סובלותאשר  חברותאו  .פיאט קייזלר שאנו מחזיקים מהקמת השותפות( -FCAU) ןהרווח האמתי שלה

או חברות אשר במאזן  ., ריטיילר אופנת הנשים השנה(CATO)מסיבה כלשהי  " זמניתמהיעדר פופולאריות

שנה  SPRTהשנה,  BXCשלהן נמצאים נכסים בעלי ערך רב שלא באים לידי ביטוי במחיר השוק של המניה )

לרכוש במחיר נמוך את כל החברות הללו אנחנו מעוניינים  (.וכן ראו את הנספח למכתב זה שעברה

והוא מגן  מרווח בטחוןר הרכישה לשווי הכלכלי נקרא , פער זה בין מחימשמעותית ממחירן הכלכלי ההגיוני

 בצורה חיובית.על ההון המושקע במקרה בו ההשקעה לא מתפתחת 

 

בשעות מחירה נא באקראיות אשר מניה היא לא פיסת נייר וירטואלית מנקודת המבט של אנפה קפיטל 

, עסק שיש לו נכסים, תזרים מזומנים, מותג, ידע בעלות חלקית על עסק תפעולי בעולםמניה היא . המסחר

כשותפים באנפה קפיטל אתם מחזיקים בבעלות למעשה . נוספים אשר בפועל קובעים את ערכורבים וגורמים 

 עסקים שונים ברחבי העולם.  15חלקית בכ 

אה משביעת עסקים תפעוליים בעולם משתנים בקצב של רבעונים ושנים, לא דקות ושעות. על מנת לייצר תשו

, טווח השקעה ארוך חשיבה ואופקחמושים ביתרון המשמעותי ביותר שיכול להיות למשקיע: להיות רצון עלינו 

שכן זה פרק הזמן שלוקח לחברה לבצע שינוי  מספר שניםבן במקרים רבים הוא השותפות  זמן ההחזקה של

 עסקי משמעותי בפעילותה.

 

 



 

Eyal Weitzner 
eyal@anafacapital.com 

+972-54-540-9039 

 

 

שותפות, אשר נכנס הרבעון לתיק העל רעיון השקעה חדש  סקירהבנספח למכתב זה יש  -נושאים אחרים

נט בנספח(. צמחנו יפה -נט" )הסבר על מה זה נט-רעיון הוא חלק מקטגורית רעיונות השקעה הנקראים "נטה

כל פעם שנכנס הון חדש לשותפות אני  ,כפועל יוצא מכך, גדלה המשקיעים בשותפותמתחילת השנה וכמות 

המסחר נפח אשר  ,רוכש את תיק השותפות מחדש, חלק גדול מהרעיונות שלנו הם של חברות קטנות

על כן רעיונות ההשקעה החדשים עוברים לנספח ו ליצור לנו תחרותני לא מעוניין א .במניותיהן נמוך יחסית

 )אשר גלוי רק לשותפים המוגבלים בקרן(.

 ולבני משפחותיכםבהזדמנות זו אני רוצה לאחל שנה טובה לכם 

 ושתהיה לנו שנה מוצלחת ופורייה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 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

 

 


