
מה קורה בטאואר אג"ח ו'?

מאת: חיים שיבי, אנליסט ויועץ לבתי השקעות 

 

כולנו עדיין מבכים בתדהמה את לכתו של מנדי בטרם עת.

 אני זכיתי לעבוד לצידו של מנדי באופן יומיומי במשך תקופה של למעלה מעשור גם בתקופות

הטובות וגם בפחות טובות.

 היום מסתיימת השבעה ועלינו להמשיך את המורשת שהותיר לנו מנדי, להמשיך ולהבין את שוק

ההון, את הכלים שקיימים בו, הסיכויים והסיכונים הטמונים בו.

 אחת החברות שהיו אהובות על מנדי במיוחד הינה טאואר. אג"ח ו' שלה ירד תקופה קצרה משער

 נקודות, מה קרה?85 לשער של כ98של 

), מחלק קופון של3.63מעט אינפורמציה על האג"ח: האג"ח צמוד לדולר (לפי שער בסיס של    

  והמחצית2015 לשנה בתשלומים חצי שנתיים שווים, מחצית מהקרן משולמת בסוף דצמבר 7.8%

 (לפי14.4%) האג"ח משקף תשואה דולרית של85.4. במחירו הנוכחי (2016השנייה בסוף דצמבר 

 שנים, לאג"ח אין בטחונות .3.6) למח"מ 105.7 ערך מתואם 3.8=1$

  לפי שער המרה שיהיה2012 בספטמבר 27המעניין הוא שהאג"ח יינתן להמרה רק החל מיום ה-

  ימי מסחר שקדמו למועד זה, אך לא15 ממחיר הנעילה הממוצע של מנית החברה ב-120%שווה ל

 ש"ח ע.נ. למניה.1 ולא פחות מ6.5יותרמ-

 הלחץ על האג"ח החל כאשר החברה דווחה על הרחבת הסדרה. במועד סגירת ההנפקה גייסה

  מליון ש"ח גודל סדרה מקורית. בהנפקה400 מליון דולר אג"חים חדשים לעומת 80החברה כ- 

הונפקו גם כתבי אופציה אטרקטיביים (עליהם בפעם אחרת).

  א"ג אינו משקף את המחיר האמיתי, מכיוון שניתנו עימו91מחיר מינימום של האג"ח בהנפקה 

  נקודות (תלוי בהערכת שווי84-88כתבי אופציה בחינם, מה שמשקף מחיר אפקטיבי לאג"ח של 

 האופציה ובתמחורה בשוק). בתגובה לכך מחיר האג"ח בשוק החל ליפול, כאשר שחקני השורט

כנגדו והתכסות  בשורט  החברה  אג"ח  של  מסיבית  מכירה  באמצעות  למדורה  שמן   מוסיפים 

 ברכישה בהנפקה במחיר נמוך יותר (רובם כבר הבטיחו את רכישת חלקם בהנפקה בגיוס המוסדי

 ובהנחה נוספת) כך שמי מהם שהצליח להקדים ולמכור בשערה הגבוה קצר רווח נאה. בשורה

 התחתונה האג"ח במחירו היום אטרקטיבי. אין לי ספק שמי שמעוניין להשקיע במניית טאואר

, מכיוון שבמחירה הנוכחי הוא משקף תשואה לפדיון של   14.4%עדיף לו לרכוש את האג"ח 

 2012 בלבד על מחיר המניה שיהיה בספטמבר 3%ופרמיית ההמרה האפקטיבית הינה בסך של

(מכיוון שהוא נסחר בדיסקאונט).



 באמצעות אחזקה באג"ח אנו מקטינים את הסיכון של ירידת ערך המניה, הן מכיוון שניתן תמיד

 ליהנות מהתשואה כאג"ח והן על ידי התאמת שער ההמרה שיהיה בספטמבר גם אם המניה תרד

 באופן חד. עבור מחזיק באג"ח עדיף שהמניה תרד באופן חד עד ספטמבר, מכיוון שכך יקבל יותר

מניות טאואר בהמרה (בעלי המניות עצמם ידוללו).

  על מחירו9.6% לשנה מהווה בעצם תשואה אפקטיבית שוטפת של 7.8%הקופון המחולק בסך של 

  לשנה, כלומר: אם נניח שמחיר9.6%הנוכחי ובפועל מקטין את פרמיית ההמרה האפקטיבית ב

 מנית טאואר לא משתנה עד ספטמבר אז המחזיק באג"ח בשנה הקרובה בלבד יקבל את המניה

) ובסיכון נמוך באופן משמעותי מאחזקה במניה באופן ישיר.3-9.6 (6.5%בפרמיה שלילית של כ

 לסיכום: במחירים הנוכחיים האג"ח מתאים למשקיעים שמוכנים לקחת על עצמם סיכון בינוני

ומהווה תחליף מצוין להשקעה ישירה במניה.

 נ.ב. רבים פונים אלי היום  לגבי כדאיות השקעה באג"חים שונים, כגון: אי.די.בי, אלביט הדמיה

 ולאחרונה סקיילקס וסאני. על כך קצרה היריעה מלכתוב עתה, אך אשמח לפגוש אותם בקורס "

 השקעות למתקדמים ב'" שיפתח בקרוב (כנס מבוא יתקיים ביום  ג' הקרוב ). בקורס ננתח את

נבחן ואחרים.  אלו  באג"חים  בהשקעה  הקיימים  סיכון  וסיכוי  חברות  של  הכספיים   הדוחות 

הנפקות (לדוגמא:  בהנפקה  מחיר להשתתף  ובאיזה  כדאי  האם  ונבדוק  אמת  בזמן   תשקיפים 

אי.די.בי וטאואר שהיו בשבוע שעבר) ועוד. 
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