בראק NV -
בראק  NVמודיעה הבוקר כי טדי שגיא ,בעל השליטה בחברה ,חתם על
הסכם למכירת מניותיו בחברה ( )41.4%לחברת הנדל'ן הגרמנית ADLER
( )ALD:GRבמחיר של  ₪ 440למניה ,המהווה פרמיה של כ 12%-על מחיר
המניה בבוקר .השלמת ההסכם כפופה לאישור רשות ההגבלים הגרמנית
(שאישרה לאחרונה עסקאות גדולות בהרבה) ולכך שהרוכשת תרכוש לפחות
 5%מהציבור במסגרת הצעת הרכש .השלמת העסקה צפויה באפריל.
הרוכשת צפויה לפרסם הצעת רכש מיוחדת לרכישת  25.8%מהון המניות של
החברה במחיר של  .₪ 440בנוסף תרכוש הרוכשת את המניות המוחזקות על
ידי מנהלי החברה המהוות  5.62%מהחברה ,כך שבסיום התהליך צפויה
 ADLERלהחזיק כ 70%-מהחברה.
 – ADLERמדובר בחברה בסדר גודל בינוני קטן ביחס לחברות ציבוריות אחרות
בגרמניה ,הנסחרת בשווי של כ 753-מ' יורו ,בדומה לשווי של בראק .החברה צמחה
במהירות בשנים האחרונות מאחזקה של כ 7,000-יח"ד ב 2013-לכ 48-אלף יחידות
כיום ,המושכרות בשכ"ד ממוצע נמוך יחסית של  5.1יורו למ"ר ( 5.5יורו בהשכרות
חדשות) .שכ"ד מנכסים זהים צמח ב ,1.4%-שיעור נמוך מהממוצע ,ייתכן בשל
חשיפה גבוהה לנכסים המיועדים לאוכלוסיות חלשות .לחברה גם פרוייקט יזמי גדול
בברלין .החברה כמובן הינה ממונפת יחסית עם  LTVנכון ל 30.9-של כמעט 60%
(ירידה מ 68%-ב.)2015-
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מחזור יומי ממוצע (מ' )₪

4.1

לחברה מזומנים בהיקף של  116מ' יורו וכן נמכרה לאחר תאריך המאזן אחזקה
בחברה בת תמורת  180מ' יורו מה שמכסה לה בערך  55%מעלות רכישת 70%
ממניות בראק .נראה כי בהמשך תמכור החברה נכסים נוספים.
אדלר נסחרת במכפיל 19-20 FFOלשנת  2017וכ 17-לשנת ( 2018לפני עסקת בראק).
החברה צופה כי תהיה לה צמיחה משמעותית ב FFO-בשנים הקרובות בזכות
התייעלות ,הקטנת עלויות הריבית וגידול בפעילות .החברה גם נסחרת במכפיל 0.82
על ה .NAV-ייתכן כי המכפילים הנמוכים יחסית למתחרים של החברה נובעים מגודלה
ומרמת המינוף שלה.

בראק  NVמול מדד ת"א 125
( 12חודשים)

מודל בראק  – NVמחיר היעד האחרון שלנו חברה מחודש נובמבר עמד על ,₪ 420
אך מאז שער היורו טס לכיוון ( ₪ 4.4לעומת  4.14במועד כתיבת העדכון האחרון)
ובנוסף ביצעה החברה רכישה מעניינת של קרקע המיועדת להקמת פרויקט מגורים
ענק בדיסילדורף שלהערכתנו בהחלט תורם לשווי החברה (ובעתיד יתרום הרבה יותר
כמובן) ,כך שמחיר היעד המעודכן שלנו מגיע פחות או יותר לשווי העסקה.
בשורה התחתונה :כבר מספר פעמים ציינו כי להערכתנו בראק עשויה
להירכש לאור האיכות הגבוהה של נכסיה ופוטנציאל הצמיחה שלהם ,גודלה,
תימחורה ובעיקר ההיקף הגבוה של מיזוגים ורכישות בשוק הגרמני
במכפילים גבוהים בהרבה ממה שבראק נסחרה בו.
האם להיענות להצעת הרכש? כמובן שבטווח הקצר מדובר באפסייד נאה ובטוח
( 5%נוספים למחיר המניה הנוכחי) ולכן ניתן להקטין סיכון בתקופה בה יש חשש
מעליית תשואות שכבר השפיעה לרעה על מניות הנדל"ן בגרמניה לאחרונה.
עם זאת בטווח ארוך אנו סבורים כי בנכסי בראק ישנו פוטנציאל צמיחה נוסף בזכות
היקפי היזמות והצמיחה ב NOI-מנכסים זהים ,כאשר מבחינה מסחרית גם מוסרת
העננה של מכירת המניות שהיו מוחזקות ע"י מנהלי החברה .גם ה FFO-עשוי לצמוח
בזכות הסינרגיות עם הרוכשת .עם זאת קשה לנו להביע בשלב זה דעה על ההנהלה
החדשה של החברה.
בנוסף ,לא מן הנמנע כי הרוכשת הגרמנית תשאף למזג בעתיד את בראק לתוכה
בהצעת רכש מלאה או מיזוג (מהלך שנראה הגיוני לאור רמת המינוף של אדלר) .מצב
זה יחשוף את מי שנשאר במניה לחברה הגרמנית .החברה הגרמנית כאמור נסחרת
במכפילים נמוכים מהמתחרות ,הרכישה של בראק בהחלט תהווה מנוע צמיחה
משמעותי ל( FFO-כולל סינרגיות שוודאי יהיו) והיא תיסחר במכפיל FFO
נמוך ,אך הסיכון בה יהיה גבוה יותר בשל מינוף גבוה .אי לכך אם באמת תהיה
עליית תשואות משמעותית אדלר עשויה להיפגע ובמידה ולא ,היא עשויה בהחלט
להרוויח מרכישת חברה איכותית הפועלת בשוק חזק.
בכל מקרה אנו מורידים המלצתנו להחזק בשל סגירת הדיסקאונט וסבורים כי עדיין
מדובר בחשיפה טובה לשוק הגרמני החזק.

לפרטים
נעם פינקו

03-7968818
noamp@psagot.co.il
ראה נספח גילוי נאות בעמודים 3-5

מודל
מצ"ב מודל הערכת השווי שלנו לחברה:

סעיף
שווי מגורים בספרים
שיעור היוון
שווי מגורים הערכה שלנו
שווי מרכזים מסחריים בספרים
שיעור היוון
שווי מסחרי הערכה שלנו
תוספת יזמות מניב
פעילות יזמות מגורים ספרים
שווי פעילות מגורים
מס מגורים
הון עצמי ללא מיעוט
סך תוספות להון עצמי בגין נכסים
החזר מיסים נדחים
סה"כ שווי
מספר מניות (במיליונים)
שווי למניה (יורו)
שווי למניה ()₪
מחיר מניה
דיסקאונט (פרמיה)
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99
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שווי

בתוספת צמיחה צפויה FFO Q3
מנכסים זהים

35.9

תוספות אחרות
מכפיל
שווי פעילות הנדלן המניב

1.9
16
605

תוספת רווח יזמי מייצג
מכפיל
שווי
תוספת פרויקט חדש
סה"כ שווי
מספר מניות (במיליונים)
שווי למניה
מחיר מניה
דיסקאונט (פרמיה)

10
16
160
18
783
7.7320
445
420
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הערות
נתוני החברה
תשואת שכ"ד
הערכת שווי
נתוני החברה
תשואת NOI
הערכת שווי
ספרים בניכוי מס
הערכה שלנו
כולל רווח משוער ברבעון
הרביעי
מהספרים 75%
7+8+9+10

הערות
חיסכון בריבית ,נכסים
שנרכשו ובהקמה
הערכה שלנו

ממוצע שנים אחרונות

מחצית מהרווח המהוון

פסקת הפנייה:
ראה נספח גילוי נאות בעמוד האחרון של סקירה זו
נספח גילוי נאות:
שם בעל הרישיון :נעם פינקו
מספר הרישיון9774 :
כתובת :רחוב אחד העם  14תל אביב 65142
פרטי השכלה :אקדמאית
ניסיון :כ 9 -שנים
שם התאגיד :פסגות ניירות ערך בע"מ
כתובת :רחוב אחד העם  14תל אביב 65142
טל03-7968818 :
גילוי נאות – בראק NV
במועד פרסום עבודת האנליזה ,או במהלך  30הימים שקדמו למועד הפרסום" ,פסגות ניירות ערך
בע"מ" או תאגיד קשור אליה החזיקו ,בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות המנוהלים על ידם,
החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

ציר ימין – אחוז שינוי במחיר המניה ,ציר שמאל – מחיר המניה.
הערה :גרף המניה מוצג כשהוא מתואם לחלוקת דיבידנד ,בעוד שההמלצות לא מתואמות
רטרואקטיבית אלא מתייחסות למצב כפי שהיה בעת ההמלצה.

תאריך המלצה
19/11/2017
30/07/2017
21/05/2017
26/03/2017
20/11/2016

מחיר יעד
₪ 420
₪ 407
₪ 386
₪ 385
₪ 384

מחיר מניה
₪ 399
₪ 351
₪ 336
₪ 337
₪ 326

שיטות הערכה בהן נעשה שימוש לצורך חישוב מחיר היעד:
DCF
סיכונים שונים אשר עשויים להשפיע מהותית על מחיר היעד:
 :DCFשינוי בשיעורי הריבית ,שינוי בסביבה העסקית ,תקלות טכניות.

אני ,נעם פינקו ,בעל רישיון מספר  ,9774מצהיר/ה בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו
משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך
אלה.
מועד עריכת ופרסום העבודה.18.02.2017 :

נועם פינקו
חתימה

