הסקירה השבועית של ספונסר – 15.12.2006
סקירת בורסה שבועית – מגמה מעורבת נרשמה בבורסה המקומית כאשר מדד המעו"ף רשם שיא חדש ומנגד מניות השורה
השניה והשלישית התממשו בעיקר על רקע הירידות החדות במניות הנדל"ן .במהלך השבוע פרסמו כלכלני בית
ההשקעות  UBSסקירה חיובית על המשק הישראלי בה הם צופים הורדת ריבית הדרגתית במהלך החודשים הקרובים .הדולר
המשיך לרדת מול שאר מטבעות העולם בכלל ומול השקל בפרט כאשר אף ירד מרמת  4.17ש"ח לדולר .זירת הנדל"ן כאמור
התאפיינה במימושים כאשר ביום חמישי בלטו בירידות מניות הנדל"ן מקבוצת פישמן .הירידות בשעמדו על כ2%-3% -
בממוצע ,נרשמו על רקע הנפקת החברה המשותפת של השלוש ,מרילנד ,בבורסה המשנית של לונדון ,ה .AIM-מרילנד ,פיתוח
גייסה בלונדון  283מיליון דולר לפי שווי של  942מיליון דולר .בסיכום שבועי מדד המעו”ף עלה ב, 0.49% -מדד ת”א  75ירד ב-
 0.83%ומדד הבנקים ירד קלות ב .0.04% -בשוק המט”ח הדולר רשם ירידה שבועית חדה של  0.45%לרמה של  4.176ש”ח
לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף אמנם פרץ במהלך השבוע את רמת השיא הקודמת ) (937לפי הצפי ומאז דשדש בין רמות 936
מלמטה ורמת השא החדשה  941מלמעלה .רמת התמיכה ) (936המצוינת בגרף חשובה מאוד להמשך המהלך העולה לטווח
הקצר-בינוני .כל עוד המדד מעל רמה זו מדד המעו"ף נשאר באיתות קניה.

מדד הנאסד"ק – מדד הנאסד"ק חתם את שבוע המסחר בעליה נאה של  0.9%לרמה של  ,2453.85במרחק של  0.6%מרמת
השיא השנתי ,ברקע דוח"ות חיוביים של מניות הפיננסים ונתוני מאקרו .במהלך השבוע האחרון המדד דרך במקום לקראת
פרסום מדד המחירים לצרכן ) (CPIאשר יפורסם ביום שישי לפני פתיחת המסחר .טכנית יש להמתין לפריצה של רמת השיא
שתוביל להמשך המגמה החיובית ,רמת ה 2500 -נקודות סומנה כמחיר יעד ראשון ,בעיקר כמחסום פסיכולוגי.

מדד  - S&P500מדד ה S&P -רשם ביום חמישי מחיר שיא שנתי חדש של  1247.16נקודות ,בדומה למדד הנאסד"ק גם מדד
ה S&P -דרך במקום במהלך השבוע ,אולם הפריצה של יום חמישי מצביעה על אפשרות גבוהה להמשך המהלך צפונה .טכנית
רמת ה 1415 -נקוות משמשת כרמת תמיכה קרובה.

מדד רוסיה  :RTSבפעם האחרונה שניתחנו את המדד טענו שאין סיבה להחזיק בו ,אך המדד הראה ההיפך הגמור והפתיע גם
אותנו .המדד פרץ את איזור התנגדות המצוין בגרף ) ,(1670נתמך מעליו והמשיך מעלה .ניתן לראות שהמהלך נתמך במחזורי
מסחר גבוהים מהרגיל ומאששים את המומנטום החיובי .יש לציין כי המדד נמצא כרגע בשיא השיאים ,אך מנגד נתקל בהתנגדות.
בשלב זה הוא נראה מעט עייף וסביר להניח שנראה תיקון קל בימים הקרובים .בשלב זה ,כל עוד המדד נמצא מעל השיא שנפרץ
)איזור  1750ומעלה( ,נראה שהוא ימשיך במומנטום החיובי שלו.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי אכן נתקל בהתנגדות החזקה ברמת  4.30ש"ח לדולר ומרגע זה נחלש בצורה חדה ואף שבר
תמיכות חשובות בדרך באיזור  .4.20-4.22נכון לכרגע בהעדר טריגר חיצוני הדולר יכול וצפוי להמשיך להחלש עד לשער של 4
שקלים לדולר עם עצירות בדרך )כל זה נכון בהנחה שהדולק לא פרץ חזרה את רמת  4.22ש"ח לדולר(.

נפט – הנפט זינק ביום חמישי בעקבות הסכמה של אופ"ק לבצע קיצוץ של כ 50 -מיליון חביות בתפוקה היומית שתכנס לתוקף
בחודש פברואר הקרוב .טכנית הנפט התממש במהלך השבוע ונבלם ע"י צלע המשולש הסימטרי שנפרץ לא מזמן ,רמת ה64$ -
ממשיכה לשמש כמרת התנגדות שפריצתה תוביל לתחילת התיקון כלפי רמת ה.70$ -

טבע ) –(629014מניית טבע דשדשה במהלך השבוע והמשיכה להיסחר בטווח מחירים צר שבין רמת התמיכה ב 30$ -לבין
רמת ה ,32$ -הנחת העבודה נותרה ללא שינוי ,המניה בונה תבנית התבססות מעל רמת ה 30$ -כך שהצפי הוא שתחזור לרמה
זו כחלק מתהליך ,מלמעלה ממוצע נע  50מהווה התנגדות ובשלב זה משייט סביב רמת ה.33$ -

אורמת ) :(260018החברה עוסקת באמצעות החברות הבנות שלה בתחום האנרגיה החלופית ,בעיקר גיאותרמית .הקבוצה
מפתחת ,מתכננת ,מקימה ,רוכשת ,מחזיקה ומפעילה תחנות כח המפיקות אנרגיה "ירוקה” משדות גיאותרמיים ,וכן מתכננת
ומקימה תחנות כח המפיקות אנרגיה ממקורות אנרגיה חלופיות אחרות .בשבועות האחרונים אנו עוקבים אחר המניה בסקירה
השבועית ובמבט בגרף שבועי .הפעם מצורף גרף יומי )כל נר מסמל יום מסחר( .ניתן לראות כי המניה חצתה את שיא השיאים
בניסיון השלישי שלה השנה ,ובשלב זה מתקשה להתמודד עם איזור שער  5000המהווה התנגדות גם כן .בשביל המשך הדרך
נרצה לראות צמיחה במחזורי המסחר )מה שעדין חסר( ופריצה של איזור  70הנקודות במתנד ה rsi -שכרגע מתקשה באזור
הנ"ל .לסוחרים לטווח בינוני ,סטופ ממוקם בסגירה מתחת לשער .4660

כלכלית ירושלים ) :(198010חברת נדל”ן העוסקת בהכשרת מבנים  -ייזום ,רכישה והקמת מבני תעשיה ומלאכה ,מסחר ,היי-
טק ומשרדים בארץ ובחו”ל ,והשכרה למגורים .כמו כן ,מספקת החברה שירותי ניהול ואחזקה למבנים ,בארץ ובחו”ל .מאמצע
חודש יולי ,עשתה המניה מהלך של כ 130% -עד לאזור השיא .מהלך מדהים בכל קנה מידה .סטייה שלילית בגרף המחיר
לעומת גרף המתנדים ,מתנדים מתחת לממוצעים הנעים וירידות בליווי מחזורי מסחר גבוהים מובילים אותנו למסקנה כי רמת
הסיכון במניה עלתה משמעותית ויש לעבוד עם טריילינג פרופיט כדי להימנע מהפסד.

לאומי ) -(604611הבנק מאורגן ב 4 -קווי עסקים :בנקאות עסקית ובינלאומית ,בנקאות קמעונאית ,בנקאות מסחרית ובנקאות
פרטית והשקעות .הבנק עוסק בכל מגוון הפעילויות הבנקאיות כולל :מתן הלוואות לרוכשי דירות ומימון קמעונאי )משכנתא(,
חיתום וניהול הנפקות ציבוריות ופרטיות ,ביצוע הערכות כלכליות לחברות ,ייעוץ לגבי ניירות ערך ונכסים פיננסיים ,מסחר
בניירות ערך ,ניהול תיקי ניירות ערך ,ניהול קרנות נאמנות ,וכן ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות .המניה הגיעה לקו אופקי
ברמת  1650שבעבר התנגד למניה ונראה כרגע כרמת תמיכה .כרגע המניה נכנסת למעקב בגלל החולשה בסקטור הבנקאות
בשבועות האחרונים ,סטופ למי שבפנים בסגירה מתחת ל.1650 -

רדוור –  - RDWRמניית רדוור התהפכה ביום חמישי לאחר שפתחה את יום המסחר על רמת התמיכה האופקית השוכנת ב-
 15.2$וחתמה את יום המסחר בעליה של  ,1.7%מחזור המסחר אינו משקף היפוך אמין ולכן יש להמתין לפריצה של רמת ה-
 16$בליווי מחזור מסחר גבוה.

סרגון –  - CRNTהתנודתיות במניית סרגון גדלה במהלך שבוע המסחר לאחר שביום רביעי המנייה רשמה ירידה של ,4%
אולם ביום חמישי עלתה ב 3% -בליווי מחזור מסחר גבוה ,על פניו נראה כי המנייה בפני תנועה לאחר התבססות ממושכת מעל
רמת ה ,5$ -לכן הנחת העבודה אומרת שכל עוד המניה נסחרת מעל רמת תמיכה זו הכיוון חיובי ובגדר תיקון טכני אופייני לאחר
מהלך עליות חד בפרק זמן קצר.

 - Hartford financial services – HIGהמניה עלתה בסורק המאתר מניות שנסחרות סביב רמת השיא השנתי ,החברה
הינה חברת ביטוח ומתחרה של  .AIGטכנית ניתן לראות בגרף המצורף את תבנית הספל והידית ) (Cup with handleשנפרצה
ביום חמישי ותקבל תוקף לאחר התבססות מעל רמת הפריצה תוך כדי שמירה על היקף מחזורי מסחר גבוהים.

פורמולה ) :(256016התאגיד הינו בית תוכנה ומערכות הפועל באמצעות חברות בנות בשני מגזרים עיקריים בתחום התוכנה.
התאגיד שולט ישירות ובאמצעות חברות בנות במספר חברות ציבוריות ,חלקן הנסחרות בבורסה בארה”ב וחלקן נסחרות
בבורסה לניירות ערך בתל-אביב .בנוסף שולט התאגיד במספר חברות פרטיות אשר עיסוקן בפיתוח ,ייצור ושיווק תוכנה לשם
יצוא ואשר גלומה בהן יכולת צמיחה ארוכת טווח .בפברואר  2000השלימה מג'יק תעשיות תוכנה )חברה בת( הנפקה שנייה
בבורסת הנאסד”ק .לאחר שהצגנו אפשרות כניסה למניה ,עשתה המניה מהלך של כ 30% -עד כה .יעד מלא למהלך היה ב-
 5600והמניה אף השלימה מעבר לכך .איזור  6050מהווה התנגדות למניה.

רבינטקס ) :(272013מניית יתר עם סחירות בינונית .חברה תעשייתית העוסקת בפיתוח ,ייצור ומכירת מוצרי מיגון המיוצרים
במפעלה בבית שאן ועל ידי קבלני משנה .מרבית פעילותה של החברה מתרכזת במוצרי מיגון בליסטיים קשיחים וגמישים,
המבוססים על חומרים ארמידים ,פוליתלנים וקרמיים .מוצרי המיגון מתחלקים לשתי קבוצות מוצר עיקריות :מיגון גמיש )בעיקר
אפודי מגן( ומיגון קשיח )הכולל לוחות מיגון וקסדות מסוגים שונים( .החברה פועלת להרחבת תחום עסקיה לתחומים משיקים,
כגון ,מיגונים מיוחדים לישום ברכבים ובמבנים ו/או ציוד נלווה .עיקר לקוחות החברה הם צבאות ורשויות לאכיפת חוק בארץ
ובחו”ל .אנחנו ממשיכים לעקוב אחר המניה וחושבים כי המניה עדין אוספת כח לעליות .בשלב זה הכניסה למניה היא
אגרסיבית ואנחנו נמשיך לחפש נקודה נוחה יותר לכניסה בסקירות הבאות ו/או בפורום במהלך השבוע.

על רגל אחת:
 .1פולאר השקעות ) :(698019מניית יתר עם סחירות בינונית  -גבוהה .חברת השקעות הפועלת במספר תחומים :תקשורת,
טכנולוגיה ,דפוס דיגיטלי ,נדל"ן ותשתיות וסחר ושירותים .לדעתינו המניה בנתה תבנית עליות חזקה .כניסה אפשרית ברמת
המחירים הנוכחית כאשר הבעיה היחידה היא הסטופ הרחוק אשר ממוקם בסגירה מתחת לשער .4600
 .2קפיטל פוינט ) :(1097146מניית יתר עם סחירות נמוכה – בינונית הנסחרת כ 7 -חודשים בלבד .החברה היא בעלת שליטה
בשתי חממות טכנולוגיות במסגרת תכנית החממות של משרד התעשיה והמסחר .מחזורי המסחר צמחו משמעותית לאחרונה
ולכן המניה נכנסת למעקב שלנו.
 .3נטוויז'ן ) :(1092907מניית יתר עם סחירות בינונית .כבר תקופה ארוכה שאנחנו עוקבים אחריה בסקירה ,מאז אפשרות הכניסה
הראשונה שלנו .בשלב זה נראה שהמניה נכנסת קצת לתנועה צידית לפני המשך מהלך .אנו מזכירים כי טריילינג פרופיט ממוקם
בסגירה מתחת לשער .4872
 .4וואלה ) -(1080415מניית יתר עם מחזורי מסחר בינוניים .המניה מדשדשת כבר מספר שבועות מעל רמת  800נק' בליווי
מחזורי מסחר נמוכים .כניסה תתאפשר בנר היפוך בליווי מחזורי מסחר גבוה עם סטופ בשפל שייווצר.
 .5לגנא הולדינגס ) -(352013מניית יתר תנודתית עם מחזורי מסחר בינוניים -גבוהים .המניה חזרה לעליות בשני ימי המסחר
האחרונים עם התרחבות קלה במחזורי המסחר ,כניסה אגרסיבית אפשרית ברמה הנוכחית עם סטופ בסגירה מתחת ל .3700
 .6ביומדיקס ) -(368019ממשיכה איתנו במדור מהשבועות האחרונים .המניה השלימה כבר באמצע השבוע את היעד שלנו סביב
רמת  300נק' ויצאה לתיקון .נראה כי ברמת  260נק' ישנה תמיכה מסוימת והמניה סוגרת מעל בשלושת ימי המסחר האחרונים.
יש לשים לב לגאפ פתוח אשר קיים ברמת  249נק' ,סגירה מתחתיו תיתן איתות יציאה לטווח הקרוב.
 .7אגוד ) -(722314ממשיכה להיות אצלנו במעקב בשבועות האחרונים .בשבוע המסחר האחרון המניה ירדה לבדוק את התמיכה
האופקית סביב  2040-2050וסגרה מעל ,אפשרות כניסה עדיין קיימת ברמה הנוכחית עם סטופ בסגירה מתחת לרמות הנ"ל ,יעד
מלא למהלך ב.2600 -
 .8ביולייט ) -(1095223ממשיכה איתנו במדור מהשבועות האחרונים .המניה נכשלה פעמיים לחצות את רמת  425נק' וחזרה
למטה במחזורי מסחר נמוכים מהעליות .לדעתנו המניה עדיין חיובית ונראה כי היא אוגרת כוחות להמשך תנועה ,כניסה למי
שבחוץ תתאפשר בסגירה ברורה מעל  425עם יעד בשיא .הסטופ כרגע רחוק וממוקם בסגירה מתחת ל.380 -

מיטרוניקס תחת זכוכית מגדלת
רקע
חברת מיטרוניקס החלה את דרכה ב ,1983 -וב 1990 -נתאגדה בע"מ על ידי קיבוץ יזרעאל ותעשיות יזרעאל .בשנת 2004
הונפקה החברה בבורסת ת"א והפכה לציבורית.
פעילותה מתרכזת בייצור ,שיווק ,ותמיכה טכנית למנקים אלקטרוניים )רובוטים( לניקוי בריכות שחיה ,פרטיות וציבוריות.
טכנולוגיות הניקוי הייחודיות למוצר ,הן ממסנן שפותח על ידי החברה ומוגן כפטנט.
לחברה נוכחות בשוק העולמי )בעיקר באירופה וצפון אמריקה( ונחשבת למובילה בתחומה .עסקיה מבוססים על ייצוא ועיקר
הכנסותיה )כ (98% -נובעות ממכירות ושירותים בחו"ל.
מתוך נתוני שלושת הרבעונים הראשונים ) 2006נכון ל(13.12.06 -
אתר החברהwww.maytronics.com :
בעלי עניין :כ 80% -מוחזקים על ידי קיבוץ יזרעאל והשאר בידי הציבור.
שווי החברה 772 :מיליון .₪
הון עצמי 118.78 :מיליון .₪
צבר ההזמנות :לרבעון הרביעי הנו כ 9 -מליון ש"ח לעומת  8.7מליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד.
מכירות :בשלושת הרבעוניים הראשונים של השנה גדלו מ 140 -מליון  ₪ל 195 -מליון ) ₪גידול של כ(40% -
רווח גולמי :גדל מ 57 -מיליון  ₪ל 86 -מיליון ) ₪גידול של כ(50% -
רווח מפעולות רגילות :גדל מ 35 -מיליון  ₪ל ₪ 56 -מיליון )גידול של כ(60% -
רווח נקי :גדל מ 34 -מיליון  ₪ל 50 -מיליון ) ₪גידול של כ(47% -
הון עצמי :גדל מ 84 -מיליון  ₪ל 118 -מיליון ₪
מכפיל הון6.5 :
מכפיל רווח17.5 :
השיפור בנתונים נובע משיפור חד במכירות החברה עקב מספר גורמים:
גידול משמעותי במכירות באירופה יחד עם גידול של נתח שוק של החברה.
גידול בעקבות כניסת המוצרים החדשים למעגל המכירות ,עקב שדרוג לפני כשנה של המוצר לבריכות ציבוריות שזכה להצלחה
רבה .הזמנות שסופקו ביולי והתאחרו בעקבות הרבעון קודם.

מוצרים בולטים
בסוף  2005הציגה החברה לשוק  2מוצרים חדשים עבור תחום הבריכות הפרטיות :ה Moby -וה .Orion -אלו מוצרים זולים
המנסים להיכנס לפלח שוק חדש ונועדו להתחרות במנקה המופעל בלחץ מים )מוצר מתחרה( .פיתוח המוצרים מוגן בפטנט
והנ"ל החלו להימכר בתחילת השנה הנוכחית ).(2006
בתחום הבריכות הציבוריות החברה מזוהה עם סידרת מוצרים מדגם דולפין.
בסוף שנת  2005הוצג ה ,Dolphin Pro X Battery -אשר החל להימכר בתחילת השנה הנוכחית ) .(2006דגם זה מונע על ידי
סוללות וללא כבל כח .זהו מוצר ייחודי בשוק אשר איננו קיים אצל אף מתחרה.
לתחום הבריכות הבינוניות ישנם שני דגמים נוספים ,ה ,Dolphin Diagnostic 3001 -וה .Dolphin Dinamic Pro X -מוצרים
אלו מהווים כ 13% -ממכירות החברה.
לשוק הבריכות הציבוריות הגדולות והאולימפיות מייצרת החברה מנקה אלקטרוני בשם  .Dolphin Two by Two 2X2מוצר זה
מהווה כ 6% -ממכירות החברה.
הדגמים החדשים יוסיפו מנועי צמיחה למכירות החברה ופתיחה של הזדמנויות עסקיות חדשות.
השוק בו פועלת החברה
שוק בריכות השחיה גדל בהתמדה מזה שני עשורים ועשה כן גם בתקופת המיתון הכלכלי העולמי בשנים .2001-2003
שוק המנקים האוטומטיים הנו חלק מהשוק העולמי למוצרי הלוואי לבריכות שחיה )הכוללות משאבות ,פילטרים ,מנקים ,מחממי
מים ,כימיקלים ועוד(.
החברה מגנה על מחקריה ועל מוצריה בפטנטים ובעצם כך מונעת ממתחריה העתקת מוצרים חדשניים ומובילים בשוק.
החל משנת  1999קיבל שוק המנקים לבריכות שחיה פרטיות ,דחיפה עקב עליה בחדירת מוצרים אוטומטיים לסביבת הבית
ועוד .להערכת החברה )נכון לשנת  ,(2005היא מחזיקה בכ 45% -מנתח השוק העולמי בתחום המנקים האלקטרוניים לבריכות
שחיה פרטיות.
שוק המנקים לבריכות שחיה ציבוריות להבדיל מהבריכות הפרטיות ,מתאפיין ברגישות גבוהה יותר של הלקוחות לאמינות
המכשיר ,ביצועיו והשירות הניתן .שוק זה הנו בעל צמיחה איטית יותר ביחס לשוק הבריכות הפרטיות .אך מנגד מתאפיין
בשיעורי רווחיות גבוהים יותר ופועל במרבית ימי השנה .עלות פיתוח מכשיר בתחום זה גבוהה יותר ויש להתמודד עם תהליך
קבלת החלטות איטי יותר המבוסס בדרך כלל על הליכי מכרז ציבורי.
להערכת החברה )נכון לשנת  ,(2005היא מחזיקה בכ 14% -מנתח השוק העולמי בתחום המנקים האלקטרוניים לבריכות שחיה
ציבוריות.
יש לציין כי חסמי הכניסה לשוק הנם גבוהים וכי בעשור האחרון לא נכנסה אף מתחרה רצינית לשוק העולמי.

השפעות על תוצאותיה העסקיות של החברה
תוצאותיה העסקיות של החברה אינן מושפעות באופן משמעותי מאירועים בסביבה המאקרו כלכלית של החברה ,אלא ממשתנים
ענפיים.
מכירות החברה מתאפיינות בהטיה עונתית חזקה ועיקר המכירות )כ (75% -ועיקר הרווח ,מרוכזים בחצי השנה הראשונה .הנ"ל
נובע מכך שמרבית ממכירות החברה מרוכזות בחצי הכדור הצפוני.
החברה הציבה לעצמה למטרה )בסוף  (2005כחלק מהתכנית האסטרטגית שלה ,הרחבת פעילותה בחלקו הדרומי של כדה"א
וצמצום היבט העונתיות.
תנודות בשער החליפין של הדולר והיורו עשויות להשפיע על תוצאותיה הכספים של החברה ,שכן מקורן של  98%מהכנסות
החברה הנן ממכירות ושירותים בחו"ל.
מדיניות החברה הינה להגן על חשיפתה למטבעות זרים מעת לעת ,באמצעות עסקאות גידור פיננסיות.
נכון לשנת  2005לחברה ישנם  3לקוחות מהותיים שהכנסותיה מהם מהוות כ 58% -מסך הכנסות החברה ואובדנם עלול
להשפיע מהותית בטווח הקצר על פעילות החברה.
החברה אינה רואה בכך חיסרון כיוון שגם אם הלקוח מחליט לעזוב ,מדובר בתהליך שאורכו כשנתיים .ומניסיון העבר לקוחות
החברה נאמנים לה .כ 56% -מלקוחות החברה עימה כ 10 -שנים ומעלה וכ 1-5 39% -שנים.
החברה מוכרת את מוצריה למפיצים ולא למשתמש הסופי )למעט בישראל(.
כמו כן ,כיום מפעילה החברה כ 50% -מכושר הייצור שלה ,כך שיש עוד מקום רב לצמיחה.
החברה ממשיכה להשקיעה כספים רבים במערך המחקר ופיתוח ,בתשעת החודשיים האחרונים יש גידול של  ,25.9%לעומת
תקופה מקבילה אשתקד .המשך השקעות ומחקרים מניע את מנוע הצמיחה של השוק שמוכיח את עצמו במיוחד ברבעונים
האחרונים של שנת .2006
ארועים בולטים אחרונים
•

בתחילת השנה הנוכחית ) ,(2006מיטב קרנות נאמנות החלו להיות בעלי ענין בחברה.

•

עופר שחר ,מנכ"ל החברה רכש  12,048מניות בבורסה בשער  420ב.15.06.06 -

דו"חות הרבעון השלישי
תוצאות הדו"חות לרבעון השלישי של השנה הכו את התחזיות ובעקבות הנ"ל זינקה המניה בכ 22% -בשלושת הימים הבאים.
מכירות החברה ברבעון השלישי של השנה ) (2006צמחו בכ 168% -ביחס לרבעון המקביל אשתקד והסתכמו ב 48 -מיליון .₪
כמו כן ,צמח גם הרווח הנקי של החברה בכ 1200% -ביחס לרבעון המקביל אשתקד והסתכם בכ 9 -מיליון .₪
מנכ"ל החברה ,עופר שחר הסביר כי  11%מהגידול נבעו משני הדגמים החדשים  Orionו) Moby -הזולים יותר( אשר
נועדו לחדור לפלח שוק חדש ואכן עשו כך .יתרת הגידול נבעה ממכירות הדגמים הותיקים יותר .כמו כן ,הוא מעריך
שהדגמים החדשים יתפסו בתוך שנתיים כשליש ממכירותיה של החברה.
"הגידול של  20%במכירות הדגמים הוותיקים בתשעת החודשים הראשונים של  2006הוא אינדיקציה לנכונות התזה
השיווקית שלנו ,שלפיה הרובוטים החדשים והזולים יגדילו את נתח השוק שלנו ולא יבואו על חשבון הדגמים הקיימים",
אמר שחר.
השקת הרובוטים החדשים ,המתחרים בפלח שוק הנאמד בכ 200 -מיליון דולר בשנה ,תפסה את המתחרים ללא תשובה
שיווקית למעט הפחתת מחירים .מיטרוניקס ניצלה את ההצלחה כדי לחתום על עסקות עם חברות הפצה שלא היו בעבר
לקוחותיה ,ולהגביר את אחיזתה בפלחי השוק היותר גבוהים .שחר ציין כי הגידול החריג במכירות הסתייע בגלישת הזמנות
מהרבעון השני של  2006לרבעון השלישי ,גידול בנתח השוק בארה"ב והשקת מוצר חדש לפלח הביניים בשוק הרובוטים
לבריכות ציבוריות .החברה הציגה גידול של  71%במכירות לפלח זה ברבעון השלישי של  2006לעומת הרבעון המקביל
אשתקד הודות להשקת ה  ,Pro-xשהוא מוצר לבריכות הביניים ,מבלי שלמתחריה העיקריים של החברה במגזר ,תהיה תשובה
שיווקית מתאימה במונחים של ביצועים ,מחיר ואמינות המוצר.
אחד הגורמים לעלייה ברווחיות הגולמית היה שיפור נמשך ברווחיות הרובוטים לבריכות פרטיות ,הודות להוזלת רכיבי הרובוטים
וצעדי התייעלות תפעוליים" .הרווחיות הגולמית ב 2006-תהיה כ ,"40%-אומר שחר" .על פי החוזים שכבר נחתמו ,הרווחיות
הגולמית תצעד עוד צעד קדימה ב."2007-
שחר מעריך שמיטרוניקס תגדיל בעתיד הלא רחוק את נוכחותה בשווקים המרכזיים במערב אירופה ובארה"ב ,על ידי
רכישת חברת הפצה ובעדיפות נמוכה יותר חברה שעוסקת בייצור מנקים אוטומטיים בפלח נמוך מזה של מוצריה הזולים
של החברה.
שחר מגלה אופטימיות גם באשר לעתידה של התעשייה כולה ,שצומחת בשיעור שנתי של .12%-10%
"בשנה האחרונה הוכח מעל לכל ספק ,שהעתיד שייך לרובוטים האלקטרוניים .רק לפני שלוש שנים נמכרו בצרפת ,שהיא
שוק הבריכות הגדול באירופה 18 ,אלף רובוטים .השנה המספר יגיע ל 40-אלף" ,אומר שחר.
מיטרוניקס הכריזה ב 2005-על תוכנית חומש להכפיל את מכירותיה בתוך חמש שנים ואת רווחיה בתוך  4שנים .לדברי שחר,
כבר עתה ניתן להעריך שהמכירות ב 2007-יצמחו ב 10%-והרווח הנקי אף יצמח בשיעור גבוה יותר.
צוות "ספונסר" בשיתוף עם Deltot

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת בורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
שיהיה לכולנו שבוע מצוין.
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית שלנו לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך כותב ההודעה אינו יכול
להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל.
לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו ,כותב
השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.

