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  2018 ספטמבר אנפה קפיטל מכתב

 ,שותפים ושותפות יקרים שלום

מתחילת השנה השיאה , 1.54% מינוס בסך שלילית תשואה השיאה אנפה קפיטל 2018 ספטמברבחודש 

 .12.65%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%) 

 0.8% (0.5%) 1.2% (1.2%) (1.5%) 2018ספטמבר 

2018  12.6% 8.8% 15.1 % 9. 2% 7.6% 

 25.0% 18.1% 33.1% 16.1% 22.2% מההקמה מצטבר

 .דמי הצלחהתשואת השותפות בשקלים, לפני  –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 

                                                           
 .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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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 
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stock is not just a ticker symbol or an electronic blip; it is an ownership interest in an actual  A“

“ business, with an underlying value that does not depend on its share price 

Benjamin Graham 

 על התמסדות ועל לגדול בשכונות הלא נכונות

חודש נוסף של ירידות עבר על השותפות בעוד המדדים המשמשים לנו כאמות מידה ממשיכים להשיא תשואה 

את התשואה העודפת שהשגנו בחצי הראשון  מחזיריםלראות אותנו חיובית, לעיתים נראה כי "השוק" נחוש 

 של השנה.

י זמן קצרים, תוצאות שונות זה המקום לציין כי אני לא עושה כל מאמץ לנסות ולהשתוות למדד למשך פרק

הוא לייצר  בראייתי, מה שחשוב הן חלק טבעי ומתבקש מצורת ההשקעה של השותפותמהמדדים בתכלית 

 תוצאה טובה לאורך זמן.

. בהם אנו מושקעים הפגינו ירידות מהחברותחלק הרבעון, למרות דוחות חיוביים ברובם והתפתחויות חיוביות 

תמחור  אני סבור כיירות רבה, המשכנו לקנות עוד מניות של החברות הללו שכן , בזהאנחנולכל אורך התקופה 

 . התיק שלנוהשוק רחוק מאוד מהשווי הכלכלי השמרני של חברות 

הצפויים עד סוף השנה, חלק משמעותי מהחברות בהן אנו מושקעים נסחרות במכפיל חד ספרתי לריווחיהן 

אני  פוי כי גם בעתיד ימשיכו להציג תשואות גבוהות על ההון.וצ ייצרות תשואה דו ספרתית על ההוןמ חלקן

הן לא יישארו זולות למשך זמן כי אני סבור כמו כן מאוד ו סבור כי החברות הנמצאות בתיק השותפות זולות

 .ארוך

 דיון בהשקעות נבחרות

 חברה מתבגרת ומתמסדת בתעשייה מתבגרת. – (PLUS) 500פלוס 

ה בלונדון, החברה מפעילה פלטפורמה מתקדמת למסחר סאשר נסחרת בבור היא חברה ישראלית 500פלוס 

. השותפות משמש לרב למסחר קצר טווח ופופולארי בקרב סוחרי יום(, כלי פיננסי אשר CFDבחוזי הפרשים )

. מוטיב מרכזי בהשקעות שלנו הוא רכישה של חברות 2017השקיעה בפלוס ברבעון השלישי של שנת 

לא פופולאריות" או לא מובנות, פלוס נכנסת לקטגוריה הזו בקלות. פלטפורמות מסחר הן הפועלות בתעשיות "

, הרעיוןמעת לעת יוצא לי לספר על החברה למנהלי השקעות שאינם מכירים את  .תעשיה ששמה יצא לשמצה

שנים  5כי מי שהחזיק במניית פלוס ב  קצת מצערזה דית היא סלידה וחוסר אמון. יהתגובה המיתמיד 

 .., זו באמת תשואה משביעת רצון.580%האחרונות ראה תשואה של מעל 
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 2018מניית פלוס מתחילת 

 

בבריטניה בעיית חוסר הפופולאריות כפולה, מסחר בחוזי הפרשים הוא דבר מאוד נפוץ ומקובל ויש מספר 

, לא נהנית שלא לומר ישראלית ,חברות ציבוריות ותיקות הפועלות בתחום אבל פלוס כחברה לא בריטית

)הבורסה  AIMבבורסת ה מאמון המשקיעים. תוסיפו לכך את העובדה שעד לחודש שעבר החברה נסחרה 

. בנוסף ארצנו הקטנה הייתה שחקן המשנית בלונדון שיש לה מוניטין של "מערב פרוע" בחוגים מסוימים(

מוצר אופציה בינארית היא , היא תעשיית האופציות הבינאריות ,וידועה לשמצה דומיננטי בתעשייה מקבילה

הימורים שמתחפש למוצר פיננסי, למרות שפלוס מעולם לא הציעה ללקוחותיה אופציות בינאריות זה בוודאי 

. כל אלה לצד גורמים נוספים הובילו לכך שפלוס נסחרה תמיד של החברה אצל המשקיעים לאמינותלא הוסיף 

וצאות טובות משמעותית שפלוס הציגה לאורך לחברות בריטיות מקבילות וזאת למרות ת חסרבהערכת 

, למעשה השנה פלוס הפכה לשחקן הגדול בתחום בבריטניה ועקפה את המתחרות במקביל החברה השנים

 עברה להיסחר בבורסה הראשית.

שאם היינו מודדים את התשואה תוצאה יפה לכל הדעות רק תשואה,  51%פלוס השיאה מתחילת השנה כ 

 תשואה מתחילת השנה.  127%יינו רואים כי פלוס השיאה באמצע חודש אוגוסט ה

כמו הרבה  זו, ירידה, מבחינת התמונה הגדולה מה שמניע מאמצע חודש אוגוסט 33%פלוס אם כן ירדה בכ 

תגובת פאניקה. התעשייה בה פועלת פלוס "מתבגרת" ואי ודאות  , הוא שילוב שלפעמים בהשקעות

ניה לאורך השנים חתרו למסד את התעשייה ולמנוע חלק מהפרקטיקות הרגולטורים באיחוד האירופאי ובריט

איום השינוי הרגולטורי ריחף מעל פלוס במשך מספר  .שהתקיימו בתעשייה ולחזק את ההגנה על הלקוחות

שנים והוסיף רמה גבוהה של אי ודאות למשקיעים, השנה נראה כי יצאו ההנחיות המלאות ונכנסו לתוקפן החל 

פלוס והשחקנים המובילים בתחום נערכו לכך במשך שנים, אי הודאות בענף עברה מדיון בשאלה . 01.08מה 

אי הודאות סביב השאלה לטעמי יגיבו הלקוחות לרגולציה החדשה,  לדיון בשאלה כיצד כיצד תראה הרגולציה

מים הוא תקופת הסתגלות ללקוחות הקיי מהשאלה הראשונה והתרחיש הסבירמשמעותית  נמוכההשנייה 

לשם בשיווי המשקל החדש, לא נראה כי הרגולטור מוציא את החברות מהשוק )ולחברות והמשך פעילות 

בנוסף פלוס צומחת משמעותית בגאוגרפית  .תעשיית האופציות הבינאריות אינה מותרת עוד(פעילות  השוואה

ת באיחוד בהחלט וגם אם תהיה פגיעה משמעותישנמצאות מחוץ לתחום השיפוט של הרגולטור האירופאי 

בטווח הבינוני הרגולציה  ייתכן ונראה צמיחה חזקה בשאר העולם שתפצה על אבדן ההכנסה האירופאית.

החדשה תטיב עם השחקניות המבוססות בתחום שכן היא תדחק את השחקנים הקטנים החוצה ותיצור חסמי 

 חלק ממנו.כניסה כבירים למתחרים חדשים, ככל הנראה ייוצר אוליגופול שפלוס תהיה 
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 מה הניע את תהליך ירידת מחיר המניה בחודש וחצי האחרונים?

 20%של פלוס הוציאו במהלך חודש ספטמבר עדכוני מסחר בהן דיווחו על ירידה צפויה של כ  מתחרותיה

בהכנסות העתידיות הצפויות מהאיחוד עד סוף השנה )עדכון כזה נקרא אזהרת רווח(. פלוס הוציאה עדכון 

לרווחיה  7דובר על שינוי בהערכות להמשך השנה. נכון לכתיבת שורות אלה פלוס נסחרת במכפיל  קצר ובו לא

למתחרות. אם ננטרל את המזומן העודף שנמצא במאזן  14החזויים לשנה הבאה וזאת בהשוואה למכפיל 

ינו ברור, שהוא מכפיל נמוך מאוד השמור לרב לעסקים דועכים שעתידם א 5.5החברה נגיע למכפיל עתידי של 

 וס דועכים, נהפוך הוא.לאין שום עדות לכך שעסקיה של פ

משמעותיים הם אירועי מכירה  ,בעיתוי לא מוצלח התחוללו בחודש וחצי האחרוניםאשר שני אירועים נוספים 

של מייסדי החברה ובעל מניות משמעותי נוסף, מכירה של בעלי עניין היא תמיד דגל אדום ואירוע שצריך 

מעיד על פגיעה בכוח שאינו  יזהו אירוע אופורטוניסטהמדובר לחקור לעומק, עם זאת אני סבור שבמקרה 

, ובנוסף ת במחירים פחות טוביםמעט תמיד עשו זא, כהרווח של החברה. המייסדים מוכרים כבר מספר שנים

בעל המניות שמכר היה זקוק להון לממן  בנוסף חלקם כבר אינם מעורבים בפעילות היומיומית של החברה.

 רכישה שביצע של חברה אחרת.

כיום היא השחקן הבולט בבריטניה, החברה עברה להיסחר בבורסה הראשית בלונדון, , פלוס "מתבגרת"

גרת" הם בעלי מניות לטווח ארוך, יש מקום להעריך שהשחקנים שרכשו את מאפיין נוסף של חברה "בו

המניות מבעלי העניין שמכרו הם משקיעים לטווח ארוך. בהינתן שהרגולציה לא פגמה בכוח הרווח של פלוס 

התרחיש הסביר הוא המשך צמיחה לצד הבשלה כחברה יותר "מקובלת" על המשקיעים הבריטיים )ואחרים( 

וביל לדירוג מחדש של החברה, אם פלוס תקבל מכפילים דומים למתחרות שלה, מרמות המחיר מה שבתורו י

 הנוכחיות, לא מופרך לחשוב על הכפלה במחיר בשנתיים הקרובות.

להתאפק, הנקודה הזו עולה כמעט תמיד כשמדברים על השקעה  מצליחאני לא פה  -אתיות ההשקעה בפלוס

התשובה היא האם הם לא עושקים את לקוחותיהם? אני סבור ש בחברה, האם אתי להשקיע בחברה כזו?

מסחר יומי כפרקטיקה . אינם עושקים את ציבור לקוחותיהםבוודאי והם  שאין בעיה אתית בהשקעה בפלוס

 . אני סבור כיאלמנט חזק של הימורים ותוחלת רווח שלילית )יסלחו לי כל מוכרי הקורסים במסחר( כולל בתוכו

הלקוח הממוצע של פלוס פותח חשבון , לוטו וכדומה. דומה להימורים בטוטוב א מזיקל ברב המקרים זה

מעט כסף שנמצא בסיכון במהלך זמן  בעצם רוכש חוויה,מסחר עם סכומים לא מהותיים וניתן לטעון שהוא 

במשרד בתחילת  לחברים השנחמד לספר עלי קצת אדרנלין וחוויההמסחר ולעיתים רווחים קטנים, 

מהלקוחות של פלוס ריווחים באופן קבוע ויש גם גופי השקעות מקצועיים  20%השבוע...חשוב גם לציין שכ 

 שמשתמשים בפלטפורמה. 

ברמה פילוסופית יותר אני סבור ש"טוב" הוא מה שציבור של אנשים בוחר להקדיש לו מרצונו החופשי וללא 

פלוס היא דבר  CFDובן הזה עבור קהילת הסוחרים המשתמשים ב במ .כפייה משאבים כגון זמן, כסף ועוד

, אם לא כך היו פני והם בוחרים בה על פני מתחרותיהשכן היא מנגישה להם פלטפורמה איכותית  "טוב"

 הדברים פלוס לא היו מצליחים להפוך לשחקן הגדול בבריטניה למרות כל המגבלות שתוארו לעיל.

  שנה שעברה. SumZeroשכתבתי עבור אתר קרנות הגידור  תזהמצ"ב קישור ללקריאה מעמיקה יותר על פלוס 

 

 

 

 

 

http://www.anafacapital.com/wp-content/uploads/2018/02/Plus-500-write-up-for-SumZero.pdf
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Quest Resource Holding (QRHC) - בשכונה הלא נכונה לגדול 

החברה מתחזקת רשת המחברת בין חברה קטנה הפועלת בארה"ב בתחום איסוף האשפה,  הינהקווסט 

 .גופים הצריכים שירותי פינוי פסולת מצד אחד ומצד שני בעלי עסקים קטנים ובינוניים בתחום פינוי הפסולת

כמה שבועות לאחר רכישתנו לערך,  1.15$ברמות מחיר של  2017בקווסט השקענו ברבעון הרביעי של 

, מניית 2018לשנת  חיובי מאודצפי מכירות  בדבר ועדכנה את המשקיעיםמקורית קווסט הוציאה דוח רבעוני ה

למחיר  100%בתשואה קרובה ל , אנחנו מכרנו חלק מההשקעה בלבד ביום זה 70%בכ  זינקההחברה 

למרות  .המשךעל מנת לראות איזה תוצאות החברה תציג ב המשכנו להחזיק בחלק נוסףהרכישה המקורי וכן 

הסיבות העיקריות הן  .האמון בהנהלת החברה התערער אצלי במהלך השנה ,המשך הצגת תוצאות טובות

ם הטוב שהשאיר ששבעל השליטה מוכר באופן שיטתי וקבוע מניות בחברה ובנוסף מנכ"ל החברה, למרות הרו

בנוסף הצפי החזק שסיפקה ההנהלה לשנת  .והתוצאות החזקות שסיפק, לא רכש מניות של החברה בשוק

באוגוסט החברה דיווחה  הומר במהרה לטווח תוצאות רחב מאוד אשר נעו בין תוצאה מעולה לסבירה. 2018

אנחנו ניצלנו את העלייה במחיר הנלווית על מנת למכור את השנה עם תוצאה טובה,  2על תוצאות רבעון 

 לשיטתי לא נותר מרווח בטחון. הסיבה למכירה היא ש1.88$ברמות מחיר של החזקתנו בחברה  שארית

, אני מעדיף שור קו בינינו כמשקיעים קטנים לבעל השליטה ולהנהלהיברמות מחיר הללו ולתחושתי לא היה י

   להקצות את ההון שלנו לרעיונות בהם נראה כי מתקיימת הלימה בינינו לבין ההנהלה ובעלי השליטה.

ני חושב שקווסט "גדלה בשכונה הלא נכונה" אם עסק כמו קווסט היה מתפתח כמחשבה כללית על קווסט, א

בעולם של קרנות הון סיכון ייתכן מאוד והערכות השווי שהחברה הייתה מקבל היו גבוהות פי כמה מהשווי 

 , כיום היא נתפסת כמיקרו קאפ אמריקאית ומתומחרת בהלימה.שהשוק מעריך את החברה

 אדמיניסטרציה

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

 30.09.2018 -ותשואתו האישית נכון ל

 תיק השותפות במבט מלמעלה 

 רעיונות המפוזרים כך:  17תיק השותפות נכון להיום מכיל 

המצבים המיוחדים. בנוסף הקרן מחזיקה רעיון אחד בקטגורית   ,רעיונות בקטגורית ההשקעות הכלליות 16

מההון. שותף אשר מעוניין להגדיל את   39%עיונות גידור. חמשת הרעיונות הגדולים בתיק מהווים כ בשני ר

  01.10המועד הקרוב בו הקרן נפתחת לכניסת הון הוא ה  -השקעתו

 

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

 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

  

 

 

 

 


