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 מהווה הפרה של זכויות היוצריםושות' בית השקעות ב מלידר העברת דו"ח זה לצדדים שלישיים ללא אישור מראש ובכת
 בסוף המסמך גילוי נאות ורא

 

 מתפרסם ומסיר את עננת אי הוודאות 2ששינסקי 

לשר האוצר אשר צפוי סקנותיה הסופיות את מ אתמולהוועדה מסרה 

-. לפי העתונות ההחמרות צומצמו מכלאשרן ולהעבירן בחקיקה ראשית

כפי שהיא בהתאם לנתוני הפעילות וזאת מ' ש"ח  055-מ' ש"ח לכ 055

 מ' דולר(.  22-)פער של כ כיום

השינוי המרכזי בהמלצות הסופיות לעומת דוח הביניים הינו הקלה 

הפיכתו תוך העלאת הרף שממנו מחושב המס ו היתר בחישוב מס רווחי

ייקבע  5102בנוסף לכך, הוועדה החליטה כי עד מרץ  למס פרוגרסיבי.

אכן  משמע, במידה והזיכיון – 5101-פיצוי לכיל בעקבות סיום הזיכיון ב

, כיל תזכה לתשלום מידי המדינה בגין נכסיה 5101-מכיל בילקח 

ט על מיסוי מופחת למוצרי המשך תחת כמו כן הוחל והשקעותיה בישראל.

 החוק לעידוד השקעות הון ותמלוגים מופחתים לפעילות המגנזיום.

-ואילך כ 2502-לפי המסקנות שיעור התגמולים למדינה צפוי להיות מ

(. כל 5103-ב 03%-)לעומת הערכה של כ מהרווח לפני מס 00%-04%

אנו מגלמים . זאת בהנחה שהחברה תגיע לרף של תשלום מס רווחי היתר

-בתחום האשלג החל מ 20%-34%-במודל תגמולים בשיעור ממוצע של כ

 ואילך. כמו כן אנו מגלמים עלייה בתגמולים בגין פעילות הברום.  5102

-של כ 2להערכתנו כיל צפויה לשלם תגמולים עודפים בשל ששינסקי 

הפער  מ' ש"ח(. 005-085-)כ 2502-החל מ מ' דולר מדי שנה 025-035

מתייחסים למצב  שבתקשורת נובע מכך שלנו אל מול העיתונות ערכותבה

יחול  וצופים כי עד אז 2502מתייחסים לשנת שאנו כפי שהוא היום בעוד 

 .המכירה ועליית מחירי האשלג בכמויות שיפור בתוצאות בשל גידול

 מ' דולר ביחס להערכה 20-35-הערכתנו הנוכחית גוזרת שיפור של כ

של שקל  הביניים. שיפור זה מניב עלייהות דוח לפי מסקנ הקודמת

 ש"ח. 30לרמה של  יעדבמחיר ה
 

 חישוב התגמולים כולל את הבאים:

 תוצאות צפויות לפי המודל
 

 2500 2500 2503 מיליוני דולר

 6,416 6,078 6,272 הכנסות

yoy -6.0% -3.1% 5.6% 

תפעולירווח   1,197 926 1,192 

% 19.1% 15.2% 18.6% 

 914 721 1,012 )בנטרול חד"פ(ווח נקי ר

% 16.1% 11.9% 14.2% 
 פ     

   )לפי בלומברג( תעשייההמול כיל  – 2500מכפילי רווח 
 

 
 
  

 שיעור מס רווחי יתר פרוגרסיבי
 

  שיעור מס היתר  תשואה על נכסים

 0% 00%עד 

 25% 25%-ל 00%בטווח של 

  42% 25%-ל מעל
 עד כה )אין שינוי מהותי ביחס לדוח הביניים(. 01%-2%, במקום ממכירות 2% – תמלוגים .0

(. מס רווחי הביניים בדוחקבוע  %35במקום ) %35-ו %52מס פרוגרסיבי חדש שישולם, לפי שתי מדרגות של  – מס רווחי יתר .5

( ויעלה ככל שהתשואה על בדוח הביניים %00לעומת על הנכסים שתשאר בידי החברה ) %03יוטל אחרי תשואה של היתר 

 .35%-יוטל מס רווחי יתר של כ 51%-. על תשואה מעבר ל52%יוטל מס רווחי יתר של  51%-03%הנכסים תגדל. על תשואה בין 

מדובר  ואילך. 5102-ב 50%-כעד ל 5103-ב 01%-יות מכעולה בהדרגתשיעור מס אפקטיבי אנו מעריכים במודל  – מס חברות .0

. הטבות 5105זכאית להטבות בגין השקעות שבוצעו עד שנת כיל : א( עיקריים ת וזאת משני טעמיםבשיעור נמוך ביחס למס חברו

ב( הכללת פעילות  .5ללא קשר לששינסקי  במהלך השנים הקרובות. נציין כי כיל זכאית להטבות אלו אלו צפויות לפוג באופן הדרגתי

 .זכאית למס מופחת עבור פעילות זוכיל  5שינסקי בהתאם להחלטות ש –מוצרי המשך תחת החוק לעידוד השקעות הון 

 בשל חשיפה חלקית בלבד של נתוניםעדיין קיימת אי וודאות מסויימת גם לאחר פרסום המסקנות הסופיות יש לקחת בחשבון כי 

ללא  בלבד,)כגון עלות הנכסים לשם חישוב הרף למס רווחי יתר, נתוני הפעילות בישראל המשמשים לחישוב תגמולי המדינה 

 יחד עם זאת, אנו סבורים כי אי הוודאות הרגולטורית ירדה כעת באופן משמעותי.התחשבות בחו"ל ועוד(. 
 

 למרות מחירי הגרעינים הנמוכים, נמשכים ביקושים גבוהים ומחירי האשלג צפוים לעלות באופן מתון
 

-מ' טון ב 23-מ' טון )ביחס לכ 21-22-לכ 5103-הביקושים לאשלג צפויים להגיע ב - בתעשייה עדיין מסתמנים ביקושים גבוהים

 5103-מ' טון ב 3.4-כי כיל תמכור כ מעריכיםמ' טון. אנו  22-11-לכצפויה להמשך רמת הביקוש הגבוהה ולהגיע  5102-(. ב5100

תונות בלבד . בשנים לאחר מכן אנו צופים עליות מ5102-מ' טון ב 2.0-)בהתחשב באובדן כמויות בשל השביתה ברבעון השני( וכ

 .5.2%-0.2%-בביקושים של כ
 

 תורמים שיפור בוודאות הרגולטורית וירידה בשער המניה
  לקנייה מלצההלהעלאת ה

 ₪  30מחיר יעד  - קנייה

 I @leadercm.co.illMicha I  6626845-03 מיכל אלשיך

  כיל

mailto:sabina@leadercm.co.il
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מחירי הגרעינים הנמוכים מהווים את הסיכון העיקרי  –אמנם מחירי הגרעינים נמוכים אך היצרניות מושכות לכיוון העלאת מחירים 

מזג אוויר נוח . הוהיקפי צריכ כמויות הזריעהר בעולם, בתקופה זו, כאשר מדובר בנתונים תנודתיים ביותר, המושפעים מתנאי מזג האווי

מחירים נמוכים לגרעינים מקשים על עליית וזריעה רבה תרמו בשנה האחרונה לגידול במלאי הגרעינים ולפיכך לירידה במחיריהם. 

עם זאת, יש לזכור כי נקודת הפתיחה של מחירי הדשנים השנה הינה נמוכה ביותר. על רקע כך, היצרניות מנסות  מחירי הדשנים.

$ בחוזה הבא בסין 002-. לאחרונה אורלקאלי ובלרוסקאלי נקבו מחיר של ככלל השווקים, ובייחוד בסין ובברזיללעלות מחירים ב

 021$-כ 5102-$ וב051-יהיה כ 5103-ב שלגאלטון , אך עדיין לא נענו. להערכתנו המחיר המשוקלל לכיל 01%-(, עלייה של כ5102)

בשנה  011$-כעד לבשנים לאחר מכן אנו משקללים עלייה מתונה . (5103צית השנייה של כולל גם את המחה, ממוצעמחיר שנתי )

 המייצגת.
 

חרונה פרסמה כיל תוכנית אסטרטגית לשיפור התוצאות. להערכת החברה בשנה הא – התוכנית האסטרטגית צפויה להניב חסכונות

. אנו מגלמים 5102-מ' דולר ב 021-שיתקבל באופן הדרגתי במהלך השנים הקרובות ויגיע לכ EBITDA -התכנית צפויה להניב חסכון ב

. ההנחה שלנו נמוכה ביחס לצפי של החברה וזאת בשל החוסר בנתונים 5102-מ' דולר ב 521-הדרגתי המגיע לכ במודל חסכון

 מפורטים בנוגע לאופן בו יתקבל החסכון.
 

ש"ח בהערכה  35-)ביחס ל ש"ח למניה 30-מעלים את מחיר היעד לאנו בהיקף הפגיעה הצפויה קיטון בשל  בשורה התחתונה,

עקב יישום התכנית האסטרטגית  חסכוןוכן  עליות מחירים מתונות, לביקוש רב בתחום האשלג צפי סבורים כיאנו  הקודמת(.

, 2ששינסקי  החלתאנו מעריכים כי תחול פגיעה בתוצאות עקב  2502-. החל מ2500-2504להניב שיפור בתוצאות בשנים  עשויים

, צמצום בחוסר הוודאות הרגולטורית בשל עליית מחיר היעדזו.  כאשר הגורמים שציינו לעיל צפויים לקזז באופן חלקי פגיעה

 ביחס 08%-היעד מגלם אפסייד של כ. מחיר לקנייהמעלים את המלצתנו מתשואת שוק אנו האחרונות בשער המניה והירידות 

  מחיר המניה בשוק.ל
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 ילוי נאותג

 רטי התאגידפ
 בע"מ לידר ושות' בית השקעות

 אביב-, תל50רח' הארבעה 
 10-1232222טל: 

 
 גילוי מטעם התאגיד

 . לידר ושות' בית השקעות בע"מ )"לידר"(מכין עבודת האנליזה הינו עובד  .0

אומדנים ומידע אחר אשר לידר מניחה שהינו מהימן וזאת  ,מתבסס על מידע אשר פורסם לכלל הציבור וכן על הערכותדוח זה  .5
ולנכונות מהימנות הדוח אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהו ל. לשם בירור מהימנותוה בדיקות עצמאיות מבלי שביצע

 המידע המפורט בו.

, הצעה או ייעוץ הזמנה. אין לראות בדוח זה ובמידע והניתוח הכלולים בו כחומר מסייעמיועד ללקוחות כשירים בלבד הדוח  .0
והנכסים הפיננסיים המתוארים בו )להלן יחדיו: "ניירות ערך"( ו/או ניירות ניירות הערך לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של 

 ערך אחרים כלשהם. 

, הפרטים ניתוח מלא של כל העובדותלהכיל את כל המידע הדרוש למשקיעים ואינו מתיימר להוות הדוח אינו מתיימר  .3
דוח זה אינו מהווה בשום לפיכך,  ללא כל מתן הודעה נוספת. והנסיבות הקשורות בו, והדעות האמורות בו עשויות להשתנות

 מתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.  הץ השקעות ועייצורה שהיא תחליף ל

לידר, עובדים ונושאי משרה בה, בעלי השליטה בה, וחברות בנות או המסתמך על דוח זה עושה כן על אחריותו בלבד ו .2
"קבוצת לידר"( לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה יו: להלן יחדקשורות שלהם )

 ואינם ערבים או אחראים למהימנות המידע המפורט בדוח זה. משימוש בדוח זה ו/או כתוצאה מהסתמכות עליו

מסחר בניירות ערך, השקעה בניירות קעות, חיתום, שיווק הש, בין היתר, בהפצת ניירות ערך, תאגידים מקבוצת לידר עוסקים .1
ופעילויות אחרות בשוק ערך לחשבון עצמם, ברוקרג' ותיווך בעסקאות ניירות ערך, ביצוע פעולות בבורסה, בנקאות להשקעות 

ניהול תיקי . ילין לפידות החזקות בע"מ, חברה בשליטה משותפת של קבוצת לידר, עוסקת באמצעות חברות בנות בההון
 וקרנות השתלמות.  ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל השקעות,

חברות מקבוצת לידר וגופים קשורים לה מחזיקים ו/או עשויים להחזיק ו/או לבצע פעולות קניה ומכירה, מעת לעת, במישרין  .2
וכן עשויים לבצע פעולות ו/או בעקיפין בניירות ערך הנסקרים בדוח זה, הן לפני פרסומו, הן בזמן פרסומו והן לאחר פרסומו, 

בניירות הערך הנ"ל על פי שיקול דעתם העצמאי שלא באופן התואם למסקנת הדוח. כמו כן חברות מקבוצת לידר וגופים 
קשורים לה עשויים לתת שירותי הפצה ו/או חיתום ו/או ברוקרג' ו/או בנקאות להשקעות ו/או שירותים אחרים בקשר לניירות 

וח זה ולקבל תמורה בגין שירותים אלה, וכן עשויים להיות קשורים בקשרים עסקיים עם התאגידים הערך ולתאגידים נשוא ד
 המתוארים בדוח זה. 

הימים שקדמו למועד הפרסום החזקה  01החזיקו במועד פרסום עבודת האנליזה ובמהלך  לה יםקשור יםלידר או תאגיד .2
כהגדרתם בהוראות רשות  –ו )"תאגיד קשור" ו"החזקה מהותית" מהותית בניירות הערך של התאגידים הנסקרים בעבודה ז

 (.02.4.5112ניירות ערך מיום 

 
 סולם המלצות

 בשנה הקרובה 51%תשואת יתר של מעל  -קניה 
 בשנה הקרובה 01% - 51%תשואת יתר של  -ת. יתר 
 בשנה הקרובה 01% -תשואה של +/ - ת. שוק
 הקרובה בשנה 01% - 51%תשואת חסר של  - ת. חסר
 בשנה הקרובה 51%תשואת חסר של מעל  - מכירה

 פרטי מכיני עבודת האנליזה:
 

 מיכל אלשיך, רו"ח.שם: 
 אביב-, תל20כתובת: רח' הארבעה 

e-mail :michal@leadercm.co.il  
 .תל אביבאוניברסיטת  – חשבונאות ופסיכולוגיהB.A השכלה:

 ואילך(. 2503נואר י) יתאנליסט –ניסיון מקצועי: לידר שוקי הון 
 (.2500-2503יועצת כלכלית ) – BDO  חברת הייעוץ של                     
 (.2552-2500מתמחה בראיית חשבון במחלקת ביקורת ) – (EYארנסט & יאנג )                     
 .(2558-2502ך )מרצה בתחום החשבונאות לבחינות לרשות לניירות ער –מגדל שוקי הון                      
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 בסוף המסמך גילוי נאות ורא

 מתודולוגיה וגורמי סיכון

 ביצועים היסטוריים של המניות ושינויים בהמלצות ובמחיר היעד:

 

 
 בגרף מתוקן דיבידנד בעוד מחירי היעד שלנו הינם היסטוריים, ואינם מתוקני דיבידנד.מחרי המניה 

 
 

 אנליסט מחיר יעד המלצה תאריך

 עוז לוי ₪  34 תשואת שוק 3.14.5100

 עוז לוי ₪  35 תשואת שוק 51.2.5105

 לוי ומיכל אלשיךסבינה  ₪  31 תשואת שוק 5.3.5100

 לוי ומיכל אלשיךסבינה  ₪  54 תשואת שוק 1.2.5100

 לוי ומיכל אלשיךסבינה  ₪  00 תשואת שוק 00.05.5100

 מיכל אלשיך ₪  01 תשואת שוק 2.2.5103

 מיכל אלשיך ₪  00 קנייה 50.01.5103

 **** 
 

 :גילוי והצהרת האנליסט
את דעותיי  נאמנה , מצהירה בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות00422בעלת רישיון מס'  מיכל אלשיך,אני, 

 האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
 מיכל אלשיך

 

 
 

 

 

 

 

 


