
    

 

  
 

    
 
 

  

  

  
  

  

 קרב מוחות
 

מדד היתר . בעידכון המדדים הקרובבשבוע הבא תודיע הבורסה על השינויים שיערכו 

אנליסטים ממליצים על . וצפוי להיות שמח, שיעור אחזקות הציבור המינימלי יעלה, יורחב

  המורחב30-ף ומניה ממדד היתר"מניה ממדד המעו
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בשבוע הבא צפויה הנהלת הבורסה להודיע על המניות שיכנסו ועל אלה שייגרעו מהמדדים השונים  

גם הפעם הועלו תנאי הסף לכניסה , כמו בעדכון הקודם. שנתי- המדדים החציעדכוןבמסגרת 
יצטרכו להגדיל את שיעור , ת הרוצות להישאר בכל אחד מהמדדים השוניםכך שחברו, למדדים

  .  לכל הפחות25%-אחזקות הציבור ל
    

עם שיעור אחזקות , שינוי בסף רלוונטי בעיקר עבור דיסקונט השקעות) ף"המעו (25-א"במדד ת
 בעלות חברות נוספות. 24.12%עם שיעור אחזקות ציבור של , גרופ-ושטראוס, 24.25%ציבור של 

במידה וזו תשלים את , ן וסלקום"עלולות גם הן להיגרע מהמדד לטובת בז, שווי שוק נמוך יחסית
 הראל -בין חברות אלו . המועד הקובע לעדכון,  בחודש15-הרישום למסחר בתל אביב עד ה

  . שטראוס גרופ-וכאמור , בי אחזקות.די.אי, השקעות
  

 המניות הגדולות ביותר שלא נכללות במדד 30ת הכולל א, 30-בכל הנוגע לחברות במדד היתר
 החברות 50כך שיכלול את ,  את המדדלהרחיבהנהלת הבורסה החליטה .  המצב שונה- 100-א"ת

אין חברות שנמצאות בסכנה , שכךכיוון ". 50-יתר"ויקרא לפיכך , 100-א"הגדולות ביותר מחוץ לת
  .100-א"אם כי תיתכן תחלופה בין חברות הנכללות כרגע במדד ת, מיידית של גריעה מהמדד

  
ביקשנו מחמישה אנליסטים המלצה אחת על החברות המבוססות של מדד , לקראת עדכון המדדים

  . והמלצה נוספת על החברות הקטנות של מדד היתר, ף"המעו
 

   



    

 

   בזק-ף "המעו;  המלט- 30יתר 

 
 חרף המסקנות הקשות - בזק : ף"המעו: אנליסט בית ההשקעות פרוקסימה, אייל יוריסטה

הפגינה  ,ל יעקב גלברד"ועזיבת המנכ, בקשר עם התנהלות דירקטוריון בזק, שעולות מדוח דנציגר
עובדה זו מלמדת על האמון שרוחש . ולא התרסקה כפי שחששו שיקרה ,החברה יציבותמניית 

  .השוק לבעלי השליטה החדשים ולהצלחת המהלכים האסטרטגיים המתוכננים
  

 2.5%-ההכנסות גדלו ב. 2007לזאת יש להוסיף את התוצאות הטובות של הרבעון הראשון של 
 -הרווח התפעולי של הקבוצה גדל ב. יארד שקל מיל3.089-בהשוואה לרבעון המקביל והסתכמו ב

והסתכמה ,  בהשוואה לרבעון המקביל27%-ושורת הרווח הנקי גדלה ברבעון הראשון בכ, 27.2%
    . מיליון שקל399-בכ
  

 -קיימת ירידה מינימלית בלבד בפעילות הטלפוניה הנייחת , עוד עולה מהדוח כי בניגוד לחששות
-הודות לגידול בהכנסות משירות ה( המואצת במגזר האינטרנט אשר גם היא מתאזנת עם הצמיחה

ADSL.( אשר בא לידי ביטוי ,  כן יש לשים לב לתהליך הארגוני המוצלח העובר על חברות הבנות
  . ובמיוחד בזק בינלאומיYES ,בגידול בהכנסות ובצמיחה ברווחי פלאפון

  
 ההתייעלות ושינוי המבנה ארגוני בו אנו שואבים מנתונים אלה אופטימיות רבה לגבי הצלחת תהליך

  .החלה בזק וצופים להמשך התמורות החיוביות
  

יש לשים . אנו רואים בהסכם השכר הכולל שנחתם עם ועד העובדים נדבך חשוב בהצלחת החברה
צפויות לבוא לידי , אשר יקטינו משמעותית את הוצאות השכר בקבוצה, לב כי השפעות ההסכם

  . על כל המשתמע מכך, רק ברבעונים הבאים, חיובי ומהותי, ביטוי
  

אך , עד תחילת השנה הנוכחית ניצבה המלט אל מול ביקושים נרחבים למוצריה -המלט : 30יתר 
בסוף הרבעון הראשון השנה . לא היה ביכולתה לעמוד בפרץ הביקושים עקב יכולות יצור מוגבלות

וכפועל יוצא מכך זינק מחזור סיימה החברה תכנית השקעה שהובילה להגברת כושר הייצור 
  .40%-מכירותיה בכ

  
מתכננת המלט להרחיב את שטחי המפעלים ורואה , מלבד תכנית ההשקעה שנסתיימה זה עתה
. יחד עם הגדלת כושר הייצור והרחבת סל המוצרים, במיזוגים ורכישות את מנוע הצמיחה המרכזי

נו מאמינים כי בכוונת המלט להנפיק א, ולממן את הרכישות העתידיות, בכדי לממש אסטרטגיה זו
  .משמעותית עבור בעלי מניותיה" הצפת ערך"דבר שיהווה , מעבר לים

  
, 30%שמציגה צמיחה שנתית ממוצעת של , אנו סבורים כי נתוניה המרשימים מאוד של החברה

יובילו את המלט למכירות , בצירוף האסטרטגיה המוצלחת והשאפתנית שמתווה הנהלת החברה
וימצבו את החברה בשורה הראשונה בתעשייה , 2010 מיליון דולר עד 500-ת של כשנתיו

  .העולמית
 

   
 
  
  
  

   צ"יח: צילום. פרוקסימה בית השקעות, אייל יוריסטה


