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תעודת זהות
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השקעותמיטב דש הינה חברה ציבורית המתמחה בניהול 

₪מיליארדי 129-של כעם היקף נכסים מנוהל , בתי ההשקעות המובילים בישראל2-מאחד , מיטב דש

A1

125

דירוג

ח"אג

תעודת זהות

במדד

ת״א

125

801

857

הון

עצמי

שווי

שוק

₪ מיליוני
30.9.17ליום נכון 

₪ מיליוני
1.10.17ליום נכון 

129

50%

היקף

נכסים

מנוהלים

מדיניות

חלוקת  

דיבידנד

₪ מיליארדי
30.9.17ליום נכון 

לפחות מהרווח

בעלי

שליטה
BRM

28.21%

סטפקצבי 

27.10%

מניות  

מוחזקות

ע״י הציבור

38.08%
30.9.17ליום נכון 
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מגוון מוצרים ושירותים

פעילויות
ליבה

₪במיליארדי 30.9.17נכסים מנוהלים נכון ליום 

קרנות נאמנות

28.9
תעודות סל

27.7

השתלמות ופנסיה, גמל

49.6
ניהול תיקים

17.5

פעילויות
נוספות

פנינסולה אשראי לעסקים קטנים ובינוניים  

מיטב דש הלוואות

(הפצת קרנות זרות)גלובליים דש שווקים מיטב 

טריידמיטב דש 

’מיטב דש ברוקראז

סוכנויות ביטוח

מכללת מיטב דש לשוק ההון
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בתיקיםקרנות ונטרול זרות קרנות , הוסטינגקרנות = אחר . 30.9.17נכון ליום 

(₪במיליארדי )נכסים מנוהלים 
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49.6

השתלמות  , גמל

ופנסיה

28.9

קרנות נאמנות

27.7

תעודות סל  

17.5

ניהול תיקים  

5.3

אחר

129 נכסים

מנוהלים

₪ מיליארדי 



השתלמות  , גמל

ופנסיה

₪מיליון 83

40%

נאמנותקרנות 

וניהול תיקים

₪מיליון 54

26%

תעודות סל

₪מיליון 23

15%

אחר

₪מיליון 16

8%

209 כ "סה

הכנסות

₪ מיליוני 

32017הכנסות רבעון 

מיטב דש הלוואות ועוד  , שווקים גלובליים, מכללה ללימודי שוק הון, סוכנויות ביטוח= אחר 
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נינסולה  פ

₪מיליון 14

7%

חבר בורסה  

מוסדי' וברוקראז

₪מיליון 19

9%



קרנות נאמנות

וניהול תיקים

33%

השתלמות ופנסיה, גמל

25%

תעודות סל

12%

אשראי  

-חוץ בנקאי

פנינסולה  

11%

56 כ "סה

EBITDA

מנוטרלת
₪ מיליוני 

EBITDA 32017מנוטרלת בחלוקה למגזרים רבעון

מיטב דש הלוואות ועוד  , שווקים גלובליים, מכללה ללימודי שוק הון, סוכנויות ביטוח= אחר 
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אחר
10%

חבר בורסה  

'וברוקראז

9%



2016 Q3

2016

Q1

2017

Q2

2017

Q3

2017

₪ מיליוני

115,691 116,295 122,140 122,373 123,747 נכסים מנוהלים

775 210 223 221 209 הכנסות

592 151 168 165 164 הוצאות

207 65 63 63 73 EBITDA

208 63 61 65 56 מנוטרלת EBITDA

134 44 42 44 37 FFO

88 27 26 21 34 רווח לתקופה

80 25 24 19 31 רווח מיוחס לבעלי המניות 

EBITDA

55 רווח לפני מס

15 פחת והפחתות

3 הוצאות מימון נטו

73 EBITDA

FFO

34 רווח לתקופה

15 פחת והפחתות

(22) שערוך מניות הבורסה

9 מסים נדחים

(3) שיערוך אג״ח

4 אחר

37 FFO

נתונים פיננסים נבחרים

.  ניהול תיקים, תעודות סל, השתלמות ופנסיה, גמל, קרנות נאמנות: פעילויות ליבה1

1
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( ₪במיליוני )היסטורית חלוקת דיבידנד 
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של בנק ירושלים' רכישת פעילות הברוקראזעסקת 

100%
רכישת פעילות

הלקוחות העצמאיים 
והמוסדיים בתחום
ע   "שירותי המסחר בני

*21
ח "מש

תוספת 
להכנסות

*9
ח "מש

-תוספת ל
EBITDA

.העסקה נחתמה אך טרם הושלמה וכפופה לתנאים מתלים. הנתונים הינם במונחי שנה מייצגת*



מגזרי פעילות
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ופנסיההשתלמות , גמלמגזר 

₪מיליארדי 
49.6

שוק גמל והשתלמותנתח 

9 6%
נכסים מנוהלים

₪מיליארדי 20.5בקופות גמל ופיצויים  

₪מיליארדי 21.7בקרנות השתלמות 

₪מיליארדי 7.4בקרנות פנסיה 

מצטרפים לקרן הפנסיה ממועד הזכייה במכרז לניהול קרן פנסיה ברירת מחדל של משרד האוצר50,000-למעלה ממיליון לקוחות בתחום וכ•

₪והפקדות שנתיות של מעל מיליארד ₪ מיליארד 7.4הפנסיה של בתי ההשקעות עם נכסים מנוהלים של הפנסיה הגדולה מבין קרנות קרן •

פלטפורמה דיגיטלית מלאה להצטרפות לגמל להשקעה•

1.1.17-מיזוג איילון פנסיה וגמל למיטב דש גמל ופנסיה הושלם ב •

12

השתלמות ופנסיה, סיכום תוצאות מגזר גמל

2016 Q3-2016 Q1-2017 Q2-2017 Q3-2017 ₪ מיליוני

41,452 41,333 48,630 48,930 49,620 נכסים מנוהלים

280 70 83 84 83 הכנסות

0.68% 0.68% 0.68% 0.69% 0.67% שיעור הכנסות  

מנכסיםמשונתות

44 13 10 12 12 רווח מגזרי

30.9.17ליום נכון 



30.9.17ליום נכון 

סלמגזר תעודות 

27.729.3%
₪ מיליארדי 

נכסים מנוהלים

נתח שוק

מובילים בהיקף הנכסים המנוהלים•

מוצריםמגוון רחב של •

ויכולות מסחר גבוהותמקצועיות •

סיכום תוצאות תכלית

2016 Q3-2016 Q1-2017 Q2-2017 Q3-2017 ₪ מיליוני

28,136 28,591 27,239 26,931 27,741 נכסים מנוהלים

124 35 31 33 23 הכנסות

0.42% 0.49% 0.45% 0.49% 0.34% שיעור הכנסות  

מנכסיםמשונתות

59 19 14 16 6 רווח מגזרי
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קרנות נאמנות וניהול תיקיםמגזר 
נכסים מנוהלים

בקרנות מסורתיות
₪מיליארדי 20.7

כספיותבקרנות 
₪מיליארדי 4.8

בקרנות מחקות
₪מיליארדי 3.4

28.9
₪מיליארדי 

12.4%
נתח שוק קרנות נאמנות

17.5
₪ מיליארדי 

ניהול תיקים

2016 Q3-2016 Q1-2017 Q2-2017 Q3-2017 ₪ מיליוני

27,485 27,650 27,921 28,185 28,852 קרנות נאמנות-נכסים מנוהלים 

18,618 18,721 18,348 18,327 17,534 ניהול תיקים-נכסים מנוהלים 

211 54 55 54 54 הכנסות

0.89% 0.89% 0.90% 0.90% 0.89% *מסורתיות-מנכסים משונתותשיעור הכנסות 

0.17% 0.17% 0.16% 0.15% 0.15% כספיות-מנכסים משונתותשיעור הכנסות 

0.34% 0.34% 0.32% 0.33% 0.33% ניהול תיקים-מנכסים משונתותשיעור הכנסות 

75 19 20 21 19 רווח מגזרי

30.9.1714נכון ליום 

סיכום תוצאות קרנות נאמנות וניהול תיקים

ללא קרנות מחקות *



'מגזר חבר בורסה וברוקראז

חבר הבורסה המוביל והגדול מבין בתי ההשקעות בישראל  •

גידול אורגני מתחילת השנה  •

: י מיזוגים ורכישות"גידול ע•

2016ברוקר בשנת -עסקת איי

2018השלמת עסקת בנק ירושלים צפויה להתרחש בשנת 

15

2016 Q3-2016 Q1-2017 Q2-2017 Q3-2017 ₪ מיליוני

69 19 19 17 19 הכנסות

15 4 5 4 5 רווח מגזרי



כספייםדוחות
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עיקרי מאזן
31ליום 

בדצמבר

2016

30ליום 

בספטמבר

2016

30ליום 

בספטמבר

2017

₪ מיליוני 

449 542 587 מזומנים והשקעות

לזמן קצר

28,608 29,004 28,331 השקעות שוטפות

לכיסוי תעודות סל

576 537 685 נכסים שוטפים אחרים

29,633 30,083 29,603 כ נכסים שוטפים"סה

128 137 159 השקעות שאינן

שוטפות

1,109 1,103 1,196 רכוש קבוע ונכסים

בלתי מוחשיים

22 21 12 מסים נדחים

30,892 31,344 30,970 כ נכסים"סה

31ליום 

בדצמבר

2016

30ליום 

בספטמבר

2016

30ליום 

בספטמבר

2017

₪מיליוני 

507 473 424 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

28,104 28,558 27,710 התחייבויות ופיקדון, תעודות סל

484 424 598 התחייבויות שוטפות של חברות מאוחדות ייעודיות  

התחייבויות ופיקדון, לכיסוי תעודות סל

41 90 35 התחייבויות בגין מכירת ניירות ערך בחסר

165 149 181 ספקים וזכאים אחרים

29,301 29,694 28,948 כ התחייבויות שוטפות"סה

117 120 106 הלוואות מתאגידים בנקאיים

495 558 787 אגרות חוב

212 221 198 התחייבויות בלתי שוטפות אחרות

699 688 801 הון עצמי

68 63 130 זכויות שאינן מקנות שליטה

30,892 31,344 30,970 כ התחייבויות"סה
יחס חוב  חוב

EBITDA-ל 

ללא

פנינסולה

יחס חוב  

EBITDA-ל 

7542.93201.2*נטו

החוב נטו כולל התחייבויות בגין מכירות ניירות ערך בחסר* 
17

30.9.17ליום נכון



רווח והפסד

2016 Q3-2016 1-9/2016 Q3-2017 1-9/2017 ₪ מיליוני 

749 197 565 195 612 תעודת סל ואחרות,עמלות, הכנסות מדמי ניהול

26 13 13 14 41 הכנסות מימון בגין אשראי חוץ בנקאי

775 210 578 209 653 הכנסותכ"סה

592 151 428 164 497 שיווק מכירה ומימון בגין אשראי חוץ בנקאי, הוצאות הנהלה וכלליות

183 59 150 45 156 רווח תפעולי

(1) - 1 1 2 מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה( הפסד)רווח 

(31) (10) (24) (3) (22) נטו, הוצאות מימון

(24) (6) (18) 9 (7) נטו, אחרות( הוצאות)הכנסות 

6 - 4 3 5 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

133 43 113 55 134 רווח לפני מיסים על הכנסה

45 16 41 21 53 מיסים על הכנסה

88 27 72 34 81 רווח לתקופה

80 25 67 31 74 רווח מיוחס לבעלי המניות
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.בלבדמוסדייםלמשקיעיםמיועדתוהיא(”החברה“:להלן)מ”בעהשקעותדשמיטבידיעלהוכנהזומצגת

ניירותשלמכירהאו/והחזקהאו/ולרכישהשיווק/ייעוץאוהמלצה,הצעה,דעתחוותזובמצגתלראותאין

בקבוצתחברותידיעלהמונפקיםפיננסיםנכסיםאו/והחברהשלע”נילרבות)פיננסייםנכסיםאו/וערך

בנתוניוהמתחשבפנסיונישיווק/לייעוץאוהשקעותשיווק/לייעוץתחליףמהווהאינהוהמצגת(דשמיטב

אתמחליפהאינהוהצגתהבלבדמידעשלוהצגהמסירהלשםנועדהזומצגת.אדםכלשלהמיוחדיםוצרכיו

.לציבורהחברהשמפרסמתבדיווחיםלעייןהצורך

והניתוחהפרטים,המידע.המצגתלמועדהבנתםאתומשקףבלבדהכותביםדעתעלהינוהמוצג

.נוספתהודעהמתןללאלהשתנותעשויים,זובמצגת,המובאותהדעותלרבות,המפורטים

המתייחסיםאחרומידעאומדנים,הערכות,מטרות,תחזיותהכוללים,זובמצגתהמובאיםשוניםנושאים

למצטרפיםבקשרמידע,החברהבשליטתואינהודאיתאינהשהתממשותם,עתידייםלענייניםאו/ולאירועים

,עתידפניצופהמידעהינם,ורווחיותהכנסותתחזיתעםבקשרולרבותמחדלברירתפנסיהלקרןעתידיים

החברההנהלתשלהסובייקטיביותהערכותיהעלהמבוסס,1968-ח”תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו

שלהתממשותואיאוהתממשותו.המצגתעריכתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלהמתבססות

אישוריםמקבלת,החברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעעתידפניהצופההמידע

אשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמיםהכלליתבסביבהמההתפתחויות,וכןרגולטורים

עלולותהחברהשלהפעילותתוצאות.החברהבשליטתמצוייםאינםואשרמראשלהערכהניתניםאינם

.במצגתמהאמורהמשתמעותאוהמוערכותמהתוצאותמהותיבאופןשונותלהיות
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תודה רבה

מיטב דש השקעות בע״מ

ברק-בני, 30דרך ששת הימים , מפיון’מגדל צ

03-7778001: פקס03-7903000: טלפון
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