
!!! האופציות,   ועתה טאואר

סדרה          אופציות כתבי זה במעמד אנתח הקודמת בסקירה בהנפקה  7כמובטח  שהונפקו

.'   " ו       סדרה ח אג הרחבת עם יחד טאואר של האחרונה

          "  ? עד   חברה של מניה לרכישת זכות בו למחזיק המקנה ערך נייר בקצרה אופציה כתב  מהו

,    /    ( צמודה  (  ולעיתים קבועה מימוש תשלום לתוספת בתמורה הפקיעה תאריך מסוים  לתאריך

 ,    ,  . תוספת       ממומשות האופציות כאשר בפועל משמעותי באופן יעלה המניה שער אם  גם

       , את     ומשפרת שלה העצמי ההון את מגדילה המנפיקה החברה לקופת זורמת  התשלום

       . מניות   שמומשו לאופציות בתמורה מנפיקה החברה במקביל שלה הפיננסי  המאזן

. הקיימים,          המניות בעלי את ומדללת השוק שווי את שמגדילה עובדה חדשות

-     . ב,         פוקעים האופציה כתבי יותר מורכב אלא ורגיל פשוט אינו כרגיל המצב בטאואר

1.03.2016- מ,      החל למימוש ניתנים ,  2.3.2014אך   . המימוש   תוספת כן כמו מיידית  ולא

- ה   בתאריך החברה      120%ותהיה  20.02.2014תקבע מניית של הממוצע הנעילה  ממחיר

     . המימוש        למחיר רצפה שער זה לתאריך הקודמים מסחר ימי עשר בחמישה ,2בבורסה " ח   ש

המימוש      למחיר מקסימום ,     4.25שער . " להגנה  זוכים האופציה כתבי מחזיקי למעשה ח  ש

        . יפסידו     הקיימים המניות בעלי ירד המניה שמחיר במקרה יורד המניה ומחיר במידה  נוספת

. נמוך        מניה במחיר ידוללו וגם המניה ערך מירידת

- ל,       עד יעלה המניה ומחיר במידה מימוש,     02.2014מנגד תוספת ישלמו האופציה  מחזיקי

 . בהתאם   יותר גבוהה

ל         עד המניה שער את לחזות ניתן שלא :02.2014מכיוון ש     פשטות לשם נניח

ב      .1 שיהיה השער הוא הנכחי המניה ל-   ( 02.2014שער נכון זה  )12.03.2012במצב

: הם  הנתונים

- מניה        256מחיר

 - אופציה        35מחיר

- מימוש        307=1.2*256מחיר

לפקיעה         - עד שנים 4זמן

: במנוף            נסחרת האופציה הללו הנתונים על  7.31=256/35בהתבסס



    : מיידי        למימוש של    33%) =,35+307  /(256-1פרמיה שנתית פרמיה  7.45המהווה

 . בלבד         לשנה

של          מנוף ליחידת שנתית מי      1.01=7.4/7.31פרמיה כל יבין המעשית המשמעות  ואת

. אופציות     כתבי אצלי שלמד

. בישראל               בשוק המניה מחיר לעומת האופציה למחיר מאד אטרקטיבי מחיר זהו

2. - המקסימאלי         המימוש שמחיר ונניח במיוחד שמרניים להיות נרצה  הוא 425אם

         , הנוכחי  המניה מחיר על המיידית המימוש פרמיית זה במקרה שיקבע  המחיר

תהיה:

של     79.7% )=35+425 / (256-1   שנתית פרמיה .15.8%המהווה

מנף           - ליחידת שנתית  2.16=15.8/7.31פרמיה

למניה           יחסית אטרקטיבי במחיר נסחרת האופציה השמרני בתרחיש שגם לראות  ניתן

בסעיף       לנתונים בהתייחס מאד זול במחיר .1ובודאי

, במניה             במקום יחסית קטן סכום בהשקעת הוא זה מסוג אופציה של העיקרי  היתרון

מ  .   14%פחות אנו        זו באופציה סולידי באפיק בהשקעה ריבית נושאת הכסף  ויתרת

ביטוח          ( + המימוש מחיר הפחתת בדמות נופלת שהמניה במקרה נוספת הגנה  מקבלים

    ,   " ביכולת).      תלות כאן אין החברה של ח האג באחזקת כמו שלא נוסף יתרון  שלייקס

האופציה            למחיר רק היא המשקיע של המכסימלית החשיפה כי החברה של  הפירעון

. הסולידי       שבאפיק הסכום יתרת על הריבית בניכוי

של:            העמירים הערך בניירות להחזיק לו עדיף טאואר במניית להחזיק המעוניין  לסיכום

  '  " ואופציה,  ו ח אג .        7החברה של  מנוף ליחידת השנתית שהפרמיה ראינו זה  במקרה

בין    היא ,        1.1-2.2האופציה תנודתית  למניה ובודאי לאופציה מאד זול תמחור  המהווה

. טאואר  כמו

 " באמצעות.           ל ובחו בארץ סיכונים גידור בנושא מיוחדת להרצאה כולכם את מזמין ב  נ

ב     הקרוב חמישי ביום .17:45אופציות



בברכה

שיבי   חיים


