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 הודעה לעיתונות:

 :2020תיבה מתוך דו"ח היציבות הפיננסית למחצית השנייה של 

 1הקורונהמשבר  על רקעירידת השווי בחברות הנדל"ן המניב 

 ביחס לסוף  40%-המניב ירד בכין המצרפי של חברות הנדל"ן יבשיאו של משבר הקורונה שוו

 . , והוא לא התאושש מירידה חדה זו עד סוף חודש ספטמבר2019

  בשל  אולי –בספרים  מערכםהנכסים המניבים בשוק היו גבוהים יותר  התמחור שלטרם המשבר

בעיקר מבטאת  במהלך המשבר ת השוויירידו –תחזיות צמיחה אופטימיות שהיו לפני המשבר 

  .לא ירידה מעבר לכך, אך בספריםלערכם ביחס  בשוקהמניבים תיקון של תמחור הנכסים 

  מעידה על עלייה ירידת השווי בחברות הנדל"ן המניב אינה ש מלמדיםמכלול האינדיקטורים

 . מצד חברות הנדל"ן המניב מערכת הפיננסיתל בסיכון

 הקורונה השתנתה המגמה באופן חיובי ונכון נגד לחיסון  יםעם ההודעה על תוצאות חיוביות בניסוי

 .20%שיעור נמוך יותר של הסתכמה במתחילת השנה ירידת השווי  דצמברלסוף 

המדדים הענפיים שלא כיתר בחינה ענפית של מדדי המניות המרכזיים מעלה כי מדד הנדל"ן והבינוי, 

 משבר של בשיאו הפיננסיים השווקים את שפקדהמהירידה החדה עד סוף ספטמבר התאושש לא הריאליים, 

חלוקה של המניות הנסחרות בבורסה לשלוש  .(הפיננסיים הנכסים פרק ראואפריל )-מרץ בחודשים הקורונה

מחדדת את ההבחנה כי המניות של  –חברות נדל"ן מניב, חברות ייזום ובנייה וכל יתר החברות  – קבוצות

האגרגטיבית ניתן  ברמהו(, 1 איוראת מדד הנדל"ן והבינוי כלפי מטה ) שמשכוחברות הנדל"ן המניב הן 

עם ההודעה על תוצאות חיוביות . 2019 לסוף ביחסלסוף ספטמבר(,  נכון) אחוזים 40-בכ ירד שווייןלראות כי 

-ירידת השווי הסתכמה בכ דצמברלסוף ונכון  טובה,להמגמה השתנתה קורונה ה נגיף נגד ןלחיסו םבניסוי

20%. 

שהשוק מלמדת  (נכסיםהתמהיל  במונחי) ןפעילות אופי לפי המניב"ן הנדל בחברות יותר ממוקדת הסתכלות

 האחרים"ן הנדל שימושיאת  אשרמ יותר שלילי באופן משרדיםול רמסחל המניב"ן הנדל את מתמחר

מלמדת ן שלה עיקריתה השקעהה(. גם בחינה של חברות הנדל"ן המניב לפי 2)איור  2(ותעשייה)מגורים 

 רחבפיזור הנכסים בהן חברות ש של מזהשהשוק מעריך כי השווי של החברות המוטות לענף המסחר נמוך 

 .ההתאוששות של החברות בענף היא רוחבית חוסרניכר כי ו משמעיות-חד אינן אלו תוצאות כי אף. יותר

 השלישי רבעוןל)נכון  ש"חמיליארד  160-חברות הנדל"ן המניב הנסחרות בבורסה חוב פיננסי בהיקף של כל

זה הוא גורם  ענף בעולםהספרות  לפיהלא פיננסי.  העסקי המגזרשל  מהחוב אחוזים 17-כ –( 2020של 

"ן הנדל חברות של השווי ירידת האם :השאלה עולה כן עלו, 3פיננסיים משברים של להאצה משמעותי

 מהניתוח היא שלא.התשובה שעולה  ?הפיננסית המערכת יציבות את מסכנת המניב

                                                           
 .12/2020/31-בתיבה זו מעודכנים לתאריך ה (המניות ומרווחי התשואותהנתונים היומיים )של מחירי  1
ממצא זה עשוי ללמד כי השוק מתמחר שינוי מבני עתידי שהמשבר חולל, שבו הרגלי הצריכה משתנים לשימוש גבוה יותר במסחר  2

 מקוון, ושוק העבודה עובר לעבודה מרחוק, ופחות שימוש במשרדים.
שם גם מתוארים השימושים השונים  .2018דוח היציבות הפיננסית, דצמבר , "הנדל"ן המניב בישראל" בתיבהתואר בהרחבה  3

 בנכסים המניבים למסחר, לתעשייה, למשרדים ולמגורים. 

 ראלישק בנ

 והסברה כלכלית ותברדו
 

 "אפשהת טבתבכ"ו ירושלים, 

 2021 ,בינואר 10
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מיליארד  3-של כ בהיקףשיערוך  הפסדי 2020 בשלושת הרבעונים הראשונים של נרשמו המצרפית ברמה

 נרשמיםמסך הנכסים המניבים הרשומים במאזן )שבהתאם לתקינה החשבונאית  אחד כאחוז שהם"ח, ש

באמצעות חלוקת סך החוב הפיננסי בשווי ההוגן של  המחושב ,המצרפיהחברות  מינוף לפיכך. 4(הוגןה בשווי

 פרמטר(. 2019נכון לדצמבר  ,0.62) המשבר ערב מינוףל ביחסמעט  עלהוהוא  ,0.64-עומד על כ ,המניבהנדל"ן 

הוא  גםמלמד  (,בעליםהפיננסי והון  חובה) CAP-ב הפיננסי החוב חלוקת ידי על המחושב, המינוף של נוסף

 – "חהאג בשוקתמחור ל אשר (.2019 דצמברב 70.5 לעומת 2020 בספטמבר .950) 5אך מעט עלה המינוף כי

 .המשבר לטרום ביחס יותר גבוה סיכון או מינוף מתמחר אינו השוק(, 3 איור) מלמדים שהמרווחים כפי

 ערב מאשריותר  נמוך בשוויהחברות ניתן ללמוד כי שוק ההון מתמחר את הנכסים שלהן  שווי מירידת

 ,החברות במאזניהנכסים  של יםבשוויכדי להעיד על ירידה זהה  זו במגמהונשאלת השאלה אם יש  ,המשבר

זו ניתחנו את המינוף של החברות, כפי ששוק  שאלהעל  להשיב כדי. החברות במינוף מסוכנת לעלייה ביאתש

                                                           
עם זאת נציין כי ירידות ערך  אחוז. 0.5-נרשמה ירידה ערך זעומה בשיעור של כ גם בגופים המוסדיים שבבעלותם נדל"ן מניב 4

רחוב, שלרוב אינן בבעלותן של חברות ציבוריות החנויות של אלו אינן משקפות את השווי של כל היבטי הנדל"ן המסחרי, למשל 
שבהמשך, עם התפתחות המשבר  אפשר כן לרדת בשיעורים גבוהים יותר. כמוערכן עלול וגופים מוסדיים, אשר בתקופת המשבר 

 . בחברות הציבוריות ובגופים המוסדיים ערוך גבוהים יותריוהשפעתו הצפויה על הנדל"ן המניב, יירשמו הפסדי ש
שווי הנדל"ן המניב לא השתנה  ואילו אחוזים(, 7-חוב הפיננסי של חברות הנדל"ן המניב )בשיעור של כה גדלברמה המצרפית  5
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1איור 
השינוי המצטבר בשווי המניות 

הנסחרות בבורסה בחלוקה לשלוש 

, קבוצות
, 2020,  נתון יומי

31/12/2019=100

נדלן מניב ייזום ובנייה

.ישראלנתוני בורסה ועיבודי בנק:המקור

באיור זה חילקנו את המניות הנסחרות בבורסה 

לשלוש קבוצות: נדל"ן מניב, ייזום בנייה 

ושאר המניות. סיווגנו את חברות הנדל"ן 

והבינוי באופן ידני, לפי פעילות עיקרית. כל 

יתר המניות הנסחרות בבורסה סווגו ל"שאר 

לכל יום  המניות". סיכמנו את שווי החברות

בתחילת התקופה  100-ונרמלנו את ערכו ל

 שנבחנה.
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2איור 
השינוי המצטבר בשווי מניות 

לפי תמהיל הנכסים , ן המניב"הנדל

, שלהן
, 2020,  נתון יומי

31/12/2019=100

משרדים תעשייה מסחר מגורים

.ישראלנתוני בורסה ועיבודי בנק:המקור

באיור זה חילקנו את שווי מניות חברות 

הנדל"ן המניב, לפי תמהיל הנכסים שלהן 

 60%-ו 100)למשל, אם שווי של חברה הוא 

מהשווי  60תעשייה,  40%-מנכסיה הם מסחר ו

הוא תעשייה(. סיכמנו את  40-הוא מסחר ו

השווי של כל אחד מהסגמנטים לכל יום ונרמלנו 

 בתחילת התקופה שנבחנה. 100-את ערכו ל
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זאת לשתי נקודות זמן  עשינוההון מתמחר אותן. 

 הרבעוןו ,2019 של הרביעי הרבעון – המשבר)ערב 

 :שונות דרכים ובשתי( 2020של  השלישי

   :מהשוק שנגזר המינוף .1
𝐹𝑉−𝑀𝑉

𝐹𝑉
-; כאשר ה

MV פיולס העצמי ההון של השוק שווי הוא 

-ו 31/12/2019)דהיינו,  ניםהרבעו

 של ההוגן השווי הוא FV-ו( 30/09/2020

 .במאזן המניבים הנכסים

  :שנגזר מהשוק CAP-ל הפיננסי החוב .2

𝐷

𝑀𝑉+𝐷
 של השוק שווי הוא MV-; כאשר ה

)דהיינו,  ניםהרבעו פילסו העצמי ההון

 החוב הוא D-ו( 30/09/2020-ו 31/12/2019

 .במאזןהפיננסי 

 המניבים שהנכסים בחשבון מביאיםשאם  נציין

נהוג לשערך ו, 6(FV) ההוגן שוויה לפי במאזןרשומים 

את השווי ההוגן של הנכסים בשיטת תזרימי 

למעשה היינו  הרי ,(DCFהמזומנים העתידיים )

יביא  האלהבשתי הדרכים  המינוף חישובמצפים כי 

: 7המשוואה תתקייםו, לשוויון
𝐹𝑉−𝑀𝑉

𝐹𝑉
=

𝐷

𝑀𝑉+𝐷
 . 

                                                           
 .קבוע(הרכוש המלאי או החברות ריאליות, כגון מאזנים של היסטורית )כמו נכסים מוחשיים אחרים בהעלות הולא במונחי  6
𝑀𝑉מפיתוח של משוואה זו אנו מגיעים לשוויון  7 + 𝐷 = 𝐹𝑉  שבהמשך משמש אותנו בבחינת תמחור הנכסים בשוק. נציין כי

 )הנחה סבירה(. אנו מניחים שהחוב הפיננסי במאזן הוא בקירוב בשווי הוגן בחישוב זה

 1לוח 

( ושווי השוק BVיחסי מינוף המחושבים לפי שווי הספרים )

(MV,) 

 30/09/2020-ו 31/12/2019

 Q4/2019 Q3/2020 יחס המינוף

BV 
 0.64 0.62 חוב פיננסי לשווי הוגן של נכסים 

 CAP 0.57 0.59-חוב פיננסי ל

MV 

 0.64 0.4 המינוף שנגזר מהשוק

)כפי שנגזר  CAP-חוב פיננסי ל

 מהשוק(
0.5 0.64 
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3איור 
ח החברות "המרווחים של אג

,*בחלוקה לשלוש קבוצות
אחוזים, 2020,  נתון יומי

נדלן מניב ייזום ובנייה

.ישראלנתוני בורסה ועיבודי בנק:המקור

 *משוקלל לפי שווי האג"ח.
באיור זה חילקנו את החברות שהאג"ח שלהן 

 .1נסחר בהתאם לחלוקה שבאיור 
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מרכז את   1 לוח

המינוף  יחסי 

המינוף , לעילשתואר  כפי(, BV-השחושבו בדרכים אלו ולשתי נקודות זמן. מלוח זה עולה שבמונחי הספרים )

, זאת כנגדשינוי מהותי.  ללא נותרהשל החברות בענף, אך הרמה  הפיננסי החוב תעלה מעט על רקע עליי

שני ממצאים מרכזיים עולים  .ההון בשוק מהתמחורעלייה במינוף שנגזר  תניכר( MV) שוקהבמונחי שווי 

(, BV) מהספרים המחושבהמינוף שנגזר מהשוק דומה למינוף  2020של  השלישי רבעוןב – מלוח זה: הראשון

 המינוף לחישובהדרכים  שתיב – היה פער די גדול בין שני חישובים אלו. השני 2019הרביעי של  ברבעון ואילו

  .שוויון מתקבללעיל  שהוזכר במשוואהו ,תוצאה לאותה מגיעים מהשוק

 

 

 

 

 

 לרמה)בקירוב(  המשבר נוכחל עצמו אתשהתמחור בשוק של חברות הנדל"ן המניב תיקן  להסיק אפוא ניתן

. ממצא זה מעיד בשוק המתומחרהנכסים המשוערכים בספרים, כך שהמינוף בספרים יהיה שווה למינוף  של

המערכת  מבחינתמסר מרגיע  – יםבספרהנכסים שלהן  לשוויאל מתחת  ירדששווי חברות הנדל"ן המניב לא 

)אם  זו השערהמדובר בתיקון של תמחור חברות הנדל"ן המניב. כדי לבחון  כי ייתכן ,כאמורו – הפיננסית

)כאינדיקציה לתמחור בספרים  והחוב העצמי ההון של השוק שווי שבין היחס את בדקנו, (בתיקון מדובר אכן

השווי ההוגן של הנכסים, כלומר:  לבין( בשוק הנכסים
𝑀𝑉+𝐷

𝐹𝑉
 . 

דוחות כספיים נתוני בורסה,  מקור:

     ועיבודי בנק ישראל.לציבור 
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, הוגןהבקירוב בשווי  הוא גםוהחוב הפיננסי  ,הוגןהבשווי הוא  8המניבים הנכסיםשל  הארי שחלק מאחר

ברמה המצרפית לכל רבעון  זו מנההמונה והמכנה של  את בדקנו. 1-ל בקירוב שווה להיות צריך זה יחס

היו שבאופן כללי התמחור בשוק של ההון העצמי יחד עם החוב בספרים  נמצא(. 4 איורואילך ) 2010משנת 

 ירד 2016 בשנת .2016( עד סוף שנת 1-לבקירוב  שווה היה היחסש משמע) הנכסים של ההוגן לשווי שווים

באה לידי  שלא, אחת גדולה חברהבשהתרחשה מאיחוד  ויציאהמכירת נכסים  עקב הנכסים של ההוגן השווי

 ומאז, 2018(. הפער שנוצר בין המונה למכנה נסגר בהדרגה עד סוף שנת MV+D-)כלומר ב במונה מיידיביטוי 

ההוגן של  מהשווי "התנתק"התמחור בשוק 

 במהלך .המשבר ערב, 2019 סוףהנכסים עד 

 בעקבות, 2020 של שלושת הרבעונים הראשונים

חזרה לתמחור  התכנסות ניכרת ,הקורונה משבר

𝑀𝑉שבו  +𝐷 = 𝐹𝑉זו של  . ייתכן כי התנתקות

על  מעידה 2018-ב מחירי השוק ממחירי הנכסים

תחזיות צמיחה אופטימיות יותר )או צפי 

 מאשרלרווחיות ותקבולי דיבידנד גבוהים יותר( 

הערכות השווי בדוחות  שבבסיס ההנחותלפי 

  .כןאחרי , אשר התבדו הכספיים

 הנתוניםמ פיננסיים נכסים מחירי של התנתקות

 תמחור") הריאליים הנכסים שלהפונדמנטליים 

 המערכת של הסיכונים את להגביר יכולה( "יתר

 הנכסים של הםמחירי התכנסות לכן. הפיננסית

היא  הפונדמנטלי לתמחור בחזרה הפיננסיים

 יתר תמחורל ןסיכושההמעיד  ,ממצא חיובי

 ועמהזו,  התפתחות. (אפסי)עד  זעיר בשוק

 העובדה שהשוק גם לא מתמחר את החברות

על רקע בספרים  מהשווי יותר נמוך בשווי

 ידי על המוערך החברות מינוףש מעידותהמשבר, 

אינו גבוה מהמינוף שבעלי  בשוק המניות בעלי

שירידת  ומכאן ,הכספיים בדוחותהחוב רואים 

  .הפיננסיתמסכנת את המערכת  אינההשווי 

 במסגרתפרטני של ענף הנדל"ן המניב  ניתוח

 ,ההיוון שיעורי של עלייה הנחנו שבו – 9העמידות של החברות הציבוריות על רקע משבר הקורונה ניתוח

בשלושת  שנרשמו השערוך להפסדי מעבר הרבה) בספרים מהשווי אחוזים 15 עד 10 של לירידה המביאה

 ירידות גםוכי לחברות בענף יש הון איתן לספוג הפסדים ניכרים,  הראה –( 2020 של הראשוניםהרבעונים 

 10ישראלב המניב"ן בנדל ועסקה 2018 לדצמבר הפיננסית היציבות בדוח שפורסמה תיבה. משמעותיות שווי

                                                           
 שבדרך כלל אינם בהיקפים משמעותיים. נכסים בהקמה או קרקעותלמעט  8
 , אך ההיבט הענפי לא פורסם לציבור.2020בדוח היציבות הפיננסית למחצית הראשונה של  4תיבה ב תוארהניתוח  9

 /aspx2020-7-28https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages. להרחבה: 
 aspx-12-https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/19.2018 להרחבה:  10

איור זה מציג את האגרגט של בשווי הנכסים 

המניבים, כפי שהם רשומים בספרים בשווים 

האגרגט של שווי ההון ההוגן )הקו הכחול( ואת 

העצמי בבורסה והחוב בספרים )הקו השחור( של 

כל חברות הנדל"ן המניב, לכל אחד מהרבעונים 

ואילך. הערכים מהספרים ושווי  2010משנת 

ההון העצמי הם לסוף כל רבעון. שווי הנדל"ן 

בחברה אחת )שהיקפיה גדולים( כולל גם את 

לא שווי ההחזקה של חברות נדל"ן בבעלותה )ש

 אוחדו לתוך דוחותיה הכספיים(.

50

100
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200

250
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350

4איור 
ן בספרים ושווי ההון "שווי הנדל

העצמי והחוב בספרים המצרפיים 

,ן המניב"של חברות הנדל
עד ספטמבר 2010, נתון רבעוני

ח"מיליארדי ש, 2020

והחוב בספרים , שווי ההון העצמי

(MV+D)

כספיים לציבור דוחות, בורסהנתוני:המקור

.ישראלעיבודי בנקו

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/28-7-2020.aspx
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/28-7-2020.aspx
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/19-12-2018.aspx
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/19-12-2018.aspx
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החברות בענף, שבאה לידי ביטוי בירידה  שלפיננסית  איתנות עלהיא  גםהצביעה  הפיננסית יציבותובו

 היא היציבות מניתוח העיקרית המסקנההפירעון שלהן.  יכולת שלונזילותן  של עלייהוב מינופן שלמתמשכת 

 .כעת חוות שהן כזהלהתמודד עם השלכות משבר  כדי גםהמספיק  הון הגאות בשנותבענף צברו  חברותהש

הביא  הדברוניכר כי  ,נפגעה אכן המניב"ן הנדל חברות של הרווחיותשל השנה  בשלושת הרבעונים הראשונים

ההון שהן צברו, המבוסס על  (.2 לוח) נזילותבאו  פירעוןהכושר ב, אך לא מזומניםה תזרימיב גם לפגיעה

מאפשר להן  (,בספריםכמו  ,כאמור בשוק, ותומחר 2020 ספטמבר לסוף שנכוןהנכסים המניבים שבבעלותן )

. מזומנים של מחסור בעת גםאת ההתחייבויות השוטפות  לשרתשהן יוכלו  באופן להתמנףוחוב נוסף  לגייס

 מימוןמקורות  לגייס הזאתוהוא מאפשר להן בעת  ,משמעותית נפגע לא המניבים נכסיהן ושווי הואיל

 וביציבות ציבותןבי לפגיעה שתביא ,נוספים, חברות הנדל"ן המניב לא עלולות להיקלע למצוקת נזילות

שניתן לראות מהתפתחות  כפי"ח, האגבשוק  הסיכונים תמחור הן תומכים זו מסקנהב .הפיננסית המערכת

 . 11הבנקאית במערכתמדדי איכות האשראי  והן ,(3 איור) 2020"ח במהלך האגמרווחי 

 2לוח 

 30/09/2020-ו 30/09/2019יחסים פיננסים נבחרים של חברות הנדל"ן המניב, 

  NOI לנכסים 
תזרים שוטף 

 לנכסים
 כושר הפירעון

הנזילות 

 המיידית

  
Q3 

2020 

Q3 

2019 

Q3 

2020 

Q3 

2019 

Q3 

2020 

Q3 

2019 

Q3 

2020 

Q3 

2019 

חישוב 

 מצרפי

3.91  

(65%

) 

4.32 
2.46  

(76%) 
3.54 

1.95  

(48%) 
3.06 

0.69 

(43%) 
0.65 

ממוצע 

 פשוט
3.63 3.95 1.31 1.75 2.59 2.52 1.62 1.38 

 0.49 0.59 1.6 2.1 2.7 1.91 4.21 3.41 חציון

 ועיבודי בנק ישראל. דוחות כספיים לציבור מקור:

-הלוח מציג יחסים פיננסיים נבחרים של חברות הנדל"ן המניב שנסחרות בבורסה ל

לנכסים חושב כחלוקה של הרווח  NOI-ולתקופה מקבילה שנה קודם לכן. ה 30/09/2020

מפעילות ללא רווחי/הפסדי שערוך במהלך התקופה בערך הנכסים המניבים לתחילת 

התקופה. התזרים השוטף לנכסים חושב כחלוקה של תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת 

במהלך התקופה בערך הנכסים המניבים לתחילת התקופה. כושר הפירעון חושב כחלוקה 

מזומנים מפעילות שוטפת בהוצאות המימון במהלך התקופה. הנזילות של תזרימי ה

ת השוטפות. המיידית חושבה כחלוקה של המזומנים וההשקעות לטווח קצר בהתחייבויו

  .2019-קטן מזה שב 2020-ין שיעור החברות שהיחס בתחת החישוב המצרפי צו

 

                                                           
אחוזים   3.5עומד על  /2020/0930-נכון לפעילות בנדל"ן של חמשת הבנקים הגדולים השיעור החובות הבעייתיים והפגומים בענף  11

 ,ועומד ,. שיעור ההפרשה הפרטנית להפסדי אשראי זניח30/09/2019-אחוזים ב 1.5-ואחוזים  3.6לעומת  בהתאמה,ואחוז אחד, 
  .30/09/2019-שיעור בבדומה לאחוז,  0.06על  ,30/09/2020-נכון ל


