נכסים
שאינם סחירים
בהפניקס
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בחוברת זו מוצגים אפיקי ההשקעה שאינם סחירים של הפניקס הכוללים הסבר
קצר על מאפייני האפיק וכן דוגמאות של עסקאות שנעשו בפועל.
השקעות אלה הן חלק בלתי נפרד מתמהיל ההשקעות בכלל מוצרי החיסכון של
הפניקס ומופיעים בהם בפרופורציות שונות לפי אפיון המוצר.
הפניקס משקיעה משאבים רבים על מנת לפתח את תחומי ההשקעה שאינם
סחירים ,אשר להערכתנו יש בהם כדי להגדיל את הפיזור והתשואה ביחס לתיק
לאורך זמן.
השקעות אלה עשויות להתממש ,ועשויות שלא להתממש והכל בהתאם לתנאי
השוק ולשיקול דעת מנהלי ההשקעות האמונים על כך.
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נכסים שאינם סחירים בהפניקס
הנכסים שאינם סחירים בהפניקס כוללים בעיקר:

נדל"ן

אשראי

השקעה
בקרנות השקעה
(פריווט אקויטי)

השקעה בתשתיות

השקעה ישירה
בפרויקטים
וחברות פרטיות

נכסים שאינם סחירים – תמצית יתרונות וחסרונות
יתרונות
• •הגדלת הפיזור
• •חשיפה ישירה לנכס הבסיס וחברות פרטיות
• •תשואה עודפת ביחס לנכסים סחירים
• •תנודתיות נמוכה ביחס לנכסים סחירים
• •מעורבות גבוהה בעיצוב העסקה
• •מאפשרת השקעה בנכסים שאין דרך ציבורית
להשקיע בהם

חסרונות
• •נזילות נמוכה
• •משאבים גדולים
• •שקיפות נמוכה
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השקעות נדל"ן
הפניקס מנהלת עבור עמיתה את אחד מתיקי הנדל"ן הגדולים במשק הישראלי.
העמיתים נהנים מתקבולים שוטפים מהנכסים ומשערוכם אחת לשנה.
לחברה  55נכסים מניבים מהם  20בישראל ו 35-בחו"ל
שטח כולל של כ 500,000-מ"ר ( 45%ממנו בישראל והיתר בחו"ל)
השקעה ב 2-קרנות נדל"ן בישראל
נכסים בייזום והקמה  +רכיב יזמי בנכסים קיימים
שיעור התפוסה של הנכסים בתיק עומד על כ97% -

אנליזה/דירוג

כל השקעה פוטנציאלית נבדקת ,מנותחת ונמדדת ביחס
לאלטרנטיבות ברמות סיכון דומות.

בקרה

כל עסקה מאושרת על ידי וועדות השקעה ,בסיוע של יועצים
חיצוניים ומחלקת ניהול סיכונים.

פיזור

ההשקעות מפוזרות בין ענפי הנדל"ן השונים (מגורים ,משרדים ומסחר)
הן בישראל והן בעולם.

שותפים
מובילים

השקעות רבות מבוצעת עם שותפים מקומיים
בעלי מומחיות גבוהה בתחום.

תשואות גבוהות
התשואות הגלומות בהשקעות נדל"ן גבוהות לרוב מאלה הגלומות באפיקי השקעה בסיכון נמוך.
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דוגמאות להשקעות בנדל"ן בישראל

קניון רננים ,רעננה
שיעור החזקה 40%

קניון רמות ,ירושלים
שיעור החזקה 80%

בניין  ,WEWORKהרצליה
שיעור החזקה 50%

קניון מול הים ,אילת
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דוגמאות להשקעות בנדל"ן בחו"ל

 ,WATERVIEWדאלאס
שלושה מקבצי דיור
הכוללים  880יחידות דיור

מטה בנק – סקוטלנד
Royal Bank of Scotland

 ,VILLAS AT WEST ROADיוסטון
שישה מקבצי דיור הכוללים
 1,930יחידות דיור

קולונייד ,דאלאס
שלושה בנייני משרדים
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השקעות ישירות בפרויקטים לתשתיות
הפניקס מבצעת עבור עמיתיה השקעות ארוכות טווח בתחום התשתיות בארץ
ובעולם .האפיק מהווה עוגן יציב בתיק ביחס לאפיקים אחרים

לאפיק ההשקעה יתרונות רבים ,בניהם:
•
•
•
•

•מתאם נמוך למחזור הכלכלי
•החזר יציב ובר חיזוי לתקופה ממושכת
•בחלק מהמקרים קיימות הגנות מובנות ,דוגמת מנגנוני התאמת מחירים
•תשואות גבוהות ביחס לרמות הסיכון
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"ערבה פאוור"
השקעה בפרויקטים
סולאריים

כביש 6
קטע מרכזי

"מובילים"
השקעה בפרויקטים של
אנרגיה מתחדשת
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פרויקט אשליםPlot A -
תרמו סולארי

פרויקט מגלים
תרמו סולארי

Bioenergy infrastructure
Group
השקעה במתקנים לטיפול בפסולת
והפיכתם לחשמל באנגליה
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השקעות דרך קרנות השקעה
וחברות טכנולוגיה פרטיות
השקעות פרטיות מאפשרות להפניקס להיחשף לחברות מבטיחות בשלבים
מקדמיים .השקעה בשלבים אלה עשויה להניב ערך משמעותי .בדרך זו נחשפה
בעבר הפניקס להצלחות רבות בניהן למשל השקעה באפליקציית הניווט "ווייז"
(בטרם זו נרכשה ע"י גוגל).
• •הפניקס פועלת דרך קרנות פרטיות כבר מעל  15שנה!
• •תיק הקרנות מפוזר מאד וכולל מעל  80קרנות .בארץ ובחו"ל,
חלקן בענפים עתידניים כגון ביוטק והייטק.
• •הקרנות נבחרות בקפידה ונבחנות באופן שוטף ע"י מחלקה
מקצועית וכן באמצעות יועצים חיצוניים.
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ביוטק ופארמה
הפניקס הקימה קרן להשקעות
בחברות פארמה וביוטק בשיתוף
עם גורם מוביל בתחום הפארמה –
ארקין אחזקות.
זהו מודל השקעה ייחודי של גוף
מוסדי ישראלי בתחום הביומד.

רכבים אוטונומיים
Autotalks
מפתחת פתרונות של תקשורת בין
רכבים למניעת תאונות דרכים.

Valens
מפתחת שבבים להעברת תקשורת
ונתונים לתחום המולטימדיה והרכב.

E Commerce
Riskified
שירותי מניעת הונאות בעסקאות
כרטיסי אשראי באמצעות בינה
מלאכותית
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אשראי לא סחיר
מחלקת האשראי בהפניקס הינה פורצת דרך במורכבות העסקאות ובחדשנות.
מנהלת כ  12מיליארד  ₪ובשנים האחרונות השיגה תשואה ממוצעת הגבוהה
בכ 1.5% -ביחס לאלטרנטיבות ההשקעה הסחירות.
• •היינו הראשונים בשוק לבצע עסקת ( CDSבשיתוף עם בנק הפועלים) כנגד סיכון
אשראי של חברת ביטוח גדולה.
• •היינו בין הראשונים לרכוש תיקי משכנתאות מבנקים שונים –בתשואות עודפות של
 1.5%-3.6%מעל אג"ח ממשלתי וכנגד בטחונות של דירות למגורים.
• •היינו הראשונים לארגן הלוואה בכירה למימון פרויקט .PV
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אנרג'יקס
ארגון המימון המוסדי בפרויקט
פוטולווטאי של החברה בנאות
חובב .הפרוייקט מהווה הצלחה
גדולה ומממש את החזון הירוק.

פתאל – איסתא
מימון  3מלונות
בפאפוס קפריסין.

רוגובין
מימון לחברה בעלת פורטפוליו
איכותי של נכנסים מניבים
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פרוטרום
ייצור תמציות טעם

איירפורט-סיטי
חברה מהמובילות בישראל
בתחום הנדלן המניב.

לומיניס
מימון לחברת הייטק
בתחום הציוד הרפואי.

בז"ן
השתתפות במימון מחדש
לבתי הזיקוק
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תיאור תחומי הפעילות והעסקאות המוצגים במסגרת המסמך נועדו להמחשה בלבד ,התיאור
אינו ממצה את כלל הפעילות של הפניקס בתחום הנכסים השאינם סחירים או את העסקאות
המפורטות בו.
מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של חברת הפניקס אחזקות בע"מ ו/או בעלת
השליטה בה ו/או חברות בשליטתה (להלן יחד" :הפניקס") או הזמנה לקבלת הצעות כאמור,
ונועדה אך ורק למסירת מידע כללי.
המידע הכלול במצגת אינו מהווה המלצה או חוות דעת ,וכן לא מהווה תחליף לשיקול דעת
עצמאי לרבות ייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני המתחשב בצרכים ובמאפיינים הייחודיים לכל
אדם.
האמור במצגת בכל הקשור לפעילות ההשקעות הינו תמציתי בלבד ואינו כולל התייחסות
לגורמים רבים נוספים לרבות גורמי הסיכון הטמונים בביצוע עסקאות אלה.
הפניקס אינה אחראית לשלמות או דיוק המידע הנכלל במצגת זו ,והיא לא תישא באחריות
לנזקים ו/או הפסדים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש במידע.
המצגת עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח 1968-מידע
כאמור כולל ,בין היתר ,תחזיות ,מטרות והערכות אשר עשויים להתייחס לאירועים או עניינים
עתידיים ,אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת הפניקס .הפניקס אינה מחויבת בעדכון
או שינוי כל הערכה ,ככל שישנן במסגרת המצגת על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו.
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לפרטים נוספים
פנה למנהל המכירות
של הפניקס
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