
דשמיטב 

מ”השקעות בע

משקיעיםמצגת 

12018רבעון



תעודת זהות

2



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

809

765

הון

עצמי

שווי

שוק

₪ מיליוני
31/3/18נכון ליום 

₪ מיליוני
29/3/18נכון ליום 

129

50%

היקף

נכסים

מנוהלים

מדיניות

חלוקת  

דיבידנד

₪ מיליארדי
31/3/18נכון ליום 

לפחות מהרווח

בעלי

שליטה
BRM

28.13%

סטפקצבי 

27.11%

מניות  

מוחזקות

ע״י הציבור

38.08%
31/3/18נכון ליום 

3



מגוון מוצרים ושירותים

פעילויות
ניהול 
נכסים

₪במיליארדי 31/3/18ליום נכון נכסים מנוהלים 

קרנות נאמנות

29.2
תעודות סל

26.1

השתלמות ופנסיה, גמל

50.6
ניהול תיקים

17.5

פעילויות
נוספות

לתאגידים קטנים ובינונייםאשראי פנינסולה

מיטב דש הלוואות

(הפצת קרנות זרות)גלובליים דש שווקים מיטב 

טריידמיטב דש 

’ברוקראזמיטב דש 

סוכנויות ביטוח

מכללת מיטב דש לשוק ההון

4



בתיקיםקרנות ובנטרול זרות קרנות , הוסטינגקרנות = אחר . 31/3/18נכון ליום 

(₪במיליארדי )נכסים מנוהלים 

5

129 נכסים

מנוהלים

₪ מיליארדי 

השתלמות  , גמל
50.6, ופנסיה

26.1, תעודות סל

,  קרנות נאמנות
29.2

17.5, ניהול תיקים

,  אחר
5.6



216 כ "סה

הכנסות

₪ מיליוני 

12018וןרבעהכנסות 

מיטב דש הלוואות ופעילויות נוספות, שווקים גלובליים, מכללה ללימודי שוק הון, סוכנויות ביטוח= אחר 
6

אשראי  
חוץ בנקאי
,פנינסולה

מיליון  14
,  ח"ש

7%

גמל השתלמות  
מיליון  81, ופנסיה

37%, ח''ש

קרנות נאמנות  
54, וניהול תיקים

25%, ח''מיליון ש

21, תעודות סל
10%, ח''מיליון ש

חבר בורסה  
,  מוסדי' וברוקראז

,  ח''מיליון ש25
11%

מיליון  21, אחר
10%, ח''ש



57
כ "סה

EBITDA

מנוטרלת

₪ מיליוני 

EBITDA  מנוטרלת

12018ן רבעובחלוקה למגזרים 

מיטב דש הלוואות ופעילויות נוספות, שווקים גלובליים, מכללה ללימודי שוק הון, סוכנויות ביטוח= אחר 
7

אשראי
-חוץ בנקאי
פנינסולה

11%

השתלמות  , גמל
ופנסיה
25%

קרנות נאמנות  
וניהול תיקים

29%

תעודות סל
7%

חבר בורסה  
'וברוקראז

9%

אחר
19%



נתונים פיננסים נבחרים

8

₪  מיליוני
Q1

2018

Q4

2017

Q1

2017
2017

216221223874הכנסות

169170168666הוצאות

EBITDA585963258

EBITDA576161243מנוטרלת

FFO363442157

232526106לתקופהרווח

לבעלימיוחסרווח

המניות
20212495

EBITDA

36מסלפנירווח

16והפחתותפחת

6נטומימוןהוצאות

EBITDA58

FFO

23לתקופהרווח

16והפחתותפחת

(2)הבורסהמניותשערוך

(1)נדחיםמסים

(2)אג״חשיערוך

2אחר

FFO36



9

( ₪במיליוני )היסטורית חלוקת דיבידנד 
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הקטנת התלות בשוק ההון-מיטב דש בראייה לטווח ארוך 

ואחרות' ברוקראז, חבר בורסה, ביטוח, הכנסות מפעילויות אשראינכסיםהכנסות מפעילויות ניהול 

77%

23%

2017

60%

40%

2020-2022

86%

14%

2015

,קופות גמל, קרנות נאמנות)

תעודות סל , ופנסיההשתלמות 

(תיקיםוניהול 



לאורך שנים בקרנות הנאמנות המסורתיותיציבה וצומחת פעילות קרנות הנאמנות •

השנתי בנכסיםהשינוי בשיעור בסטיית תקן נמוכה הפעילות מתאפיינת •

האחרונותהשנים בחמש שיעור הירידה השנתית והמצטברת בנכסים הנמוך ביותר את הפעילות מציגה •

הנאמנות המסורתיות בקרנות יציבות 

11

(ללא קרנות כספיות וללא קרנות מחקות) הנתונים מתייחסים לקרנות נאמנות מסורתיות בלבד 

. 2012בעלות היקף הנכסים הגדול ביותר בשנת חברות *

2012מוצגים ביחד החל משנת שחם הנתונים אלטשולרי "נאמנות נרכשה עקרנות מנורה 2017בשנת **

.

מנהל קרן

כ נכסים  "סה

קרנות מסרותיות  

12/2012

כ נכסים  "סה

קרנות מסרותיות  

12/2017

שיעור שינוי  

שנים5בנכסים 

שיעור שינוי  

שנתי בנכסים

סטיית תקן של 

שיעור שינוי  

בנכסים

ירידה שנתית  

מקסימלית

ירידה מצטברת  

מקסימלית

14.3%-10.2%-22,73220,543-9.6%1.9%5.2%פסגות

45.0%-25.7%-20,15413,351-33.8%6.0%14.0%הראל פיא

54.5%-23.6%-19,78817,872-9.7%1.9%25.9%מנורה+אלטשולר

4.1%-4.1%-13,05321,01661.0%10.0%10.7%מיטב דש

62.5%-36.8%-11,4906,467-43.7%7.5%19.1%אקסלנס

9.7%-4.9%-9,56011,69222.3%4.1%12.2%מגדל  

58.9%-41.0%-6,42010,28460.2%9.9%66.9%אי.בי.אי

4.6%-4.6%-4,94927,087447.4%40.5%69.7%ילין לפידות



מגזרי פעילות
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ופנסיההשתלמות , גמלמגזר 

₪מיליארדי 
50.6

שוק גמל והשתלמותנתח 

8.9%
נכסים מנוהלים

₪מיליארדי 20.8בקופות גמל ופיצויים  

₪מיליארדי 21.6בקרנות השתלמות 

₪מיליארדי 8.2בקרנות פנסיה 

מצטרפים לקרן הפנסיה ממועד הזכייה במכרז לניהול קרן פנסיה ברירת מחדל של משרד האוצר80,000-למעלה ממיליון לקוחות בתחום וכ•

₪והפקדות שנתיות של מעל מיליארד וחצי ₪ מיליארד 8.2הפנסיה של בתי ההשקעות עם נכסים מנוהלים של הפנסיה הגדולה מבין קרנות קרן •

השנהבכל ימות , פלטפורמה דיגיטלית מלאה להצטרפות לגמל להשקעה באמצעותה מצטרפים אלפי לקוחות בשנה•

13

השתלמות ופנסיה, סיכום תוצאות מגזר גמל

31/3/18ליום נכון 

₪  מיליוני
Q1 

2018

Q4

2017

Q1

2017
2017

50,77048,63250,770 50,574מנוהליםנכסים

83338 88 81הכנסות

הכנסותשיעור
0.64%0.70%0.68%0.68%

מנכסיםמשונתות

13141048מגזרירווח



31/3/18ליום נכון 

סלמגזר תעודות 

26.128.5%
₪ מיליארדי 

נכסים מנוהלים

נתח שוק

₪מיליון 8-קרנות מחקות עם קצב הכנסות שנתי של כ44כולל -פאסיביים מוצרים רחב של מגוון •

גבוהותויכולות מסחר מקצועיות •

2018אשר ייכנס לתוקפו בסוף 28היערכות למיזוג תכלית מדדים ומיטב דש קרנות נאמנות בעקבות תיקון •

סיכום תוצאות תכלית

14

₪  מיליוני
Q1

2018

Q4

2017

Q1

2017
2017

28,36127,23928,361 26,149מנוהליםנכסים

113 31 26 21הכנסות

הכנסותשיעור
0.30%0.37%0.45%0.41%

מנכסיםמשונתות

4101446מגזרירווח



קרנות נאמנות וניהול תיקיםמגזר 
נכסים מנוהלים

בקרנות מסורתיות
₪מיליארדי 20.6

כספיותבקרנות 
₪מיליארדי 4.6

בקרנות מחקות
₪מיליארדי 4.0

29.2
₪מיליארדי 

12.0%
נתח שוק קרנות נאמנות

17.5
₪ מיליארדי 

ניהול תיקים

31/3/18נכון ליום 
15

סיכום תוצאות קרנות נאמנות וניהול תיקים

ללא קרנות מחקות *

Q1 2018Q4 2017Q1 20172017₪  מיליוני

29,492 27,921 29,492 29,246נאמנותקרנות-מנוהליםנכסים

17,690 18,348 17,690 17,489תיקיםניהול-מנוהליםנכסים

218 55 55 54הכנסות

0.87%0.87%0.90%0.89%*מסורתיות-מנכסיםמשונתותהכנסותשיעור

0.15%0.15%0.16%0.15%כספיות-מנכסיםמשונתותהכנסותשיעור

0.33%0.34%0.32%0.33%תיקיםניהול-מנכסיםמשונתותהכנסותשיעור

19202080מגזרירווח

(גרופהרבור)ן "קרנות נדל, (פאגאיה)קרנות אשראי צרכני –פיתוח מוצרים אלטרנטיביים •



'מגזר חבר בורסה וברוקראז

חבר הבורסה המוביל והגדול מבין בתי ההשקעות בישראל  •

גידול אורגני רציף ומתגבר בסיוע המערכת הסגורה  •

: י מיזוגים ורכישות"גידול ע•

2016ברוקר בשנת -רכישת פעילות איי

 2018בנק ירושלים הושלמה ברבעון הראשון של פעילות שירותי המסחר בניירות ערך של רכישת

16

₪  מיליוני
Q1

2018

Q4 

2017

Q1

2017
2017

221977 25הכנסות

77521מגזרירווח

12.6
₪מיליארדי 

נכסי לקוחות 

5%
א"ח בבורסה בת"ממחזורי המסחר במניות ובאג

31/3/18נכון ליום 



כספייםדוחות

17



עיקרי מאזן

18
31/3/18ליום נכון

₪  מיליוני

 31ליום

במרס

2018

 31ליום

במרס

2017

 31ליום

בדצמבר

2017

 492 568 553קצרלזמןוהשקעותמזומנים

 28,981 27,819 26,985סלתעודותלכיסוישוטפותהשקעות

 664 597 658אחריםשוטפיםנכסים

 30,137 28,984 28,196שוטפיםנכסיםכ"סה

 163 142 181שוטפותשאינןהשקעות

 1,190 1,212 1,204מוחשייםבלתיונכסיםקבוערכוש

 10 20 11נדחיםמסים

 31,500 30,358 29,592נכסיםכ"סה

₪מיליוני

 31ליום

במרס

2018

 31ליום

במרס

2017

 31ליום

בדצמבר

2017

445554416ואחריםבנקאייםמתאגידיםאשראי

26,11827,20828,329ופיקדוןהתחייבות,לסתעודות

מאוחדותחברותשלשוטפותהתחייבויות

התחייבות,סלתעודותלכיסויייעודיות

ופיקדון

836589621

358629בחסרערךניירותמכירתבגיןהתחייבויות

258227204אחריםוזכאיםספקים

27,69228,66429,599שוטפותהתחייבויותכ"סה

104113106בנקאייםמתאגידיםהלוואות

682494683חובאגרות

181202184אחרותשוטפותבלתיהתחייבויות

809770802עצמיהון

124115126שליטהמקנותשאינןזכויות

29,59230,35831,500התחייבויותכ"סה

חוב
-לחוביחס

EBITDA

ללא

פנינסולה

-לחוביחס

EBITDA

7063.83561.7נטו

הסלבגין תעודות סכומים 



רווח והפסד
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Q1 2018Q4 2017Q1 20172017₪  מיליוני

202206210818ואחרותסלתעודת, עמלות,ניהולמדמיהכנסות

14151356בנקאיחוץאשראיבגיןמימוןהכנסות

216221223874הכנסותכ"סה

חוץאשראיבגיןומימוןמכירהשיווק,וכלליותהנהלההוצאות

בנקאי
169170168666

475155208תפעולירווח

 4 121השקעהלמטרותהמוחזקיםערךמניירותרווח

(30)(6)(8)(6)נטו,מימוןהוצאות

(17)(8)(9)(7)נטו, חרותאוצאותה

1-15המאזניהשווישיטתלפיהמטופלותחברותברווחיהחברהחלק

363643170הכנסהעלמיסיםלפנירווח

13111764הכנסהעלמיסים

232526106לתקופהרווח

20212495המניותלבעלימיוחסרווח



.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

בקשרמידעלרבות,החברהבשליטתואינהודאיתאינהשהתממשותם,עתידייםלענייניםאו/ולאירועים

פניצופהמידעהינם,ורווחיותהכנסותתחזיתעםובקשרמחדלברירתפנסיהלקרןעתידייםלמצטרפים

הנהלתשלהסובייקטיביותהערכותיהעלהמבוסס,1968-ח”תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתיד

איאוהתממשותו.המצגתעריכתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלהמתבססותהחברה

,החברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעעתידפניהצופההמידעשלהתממשותו

פעילותעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמיםהכלליתבסביבהמההתפתחויות,וכןרגולטוריםאישוריםמקבלת

שלהפעילותתוצאות.החברהבשליטתמצוייםאינםואשרמראשלהערכהניתניםאינםאשר,החברה

.במצגתמהאמורהמשתמעותאוהמוערכותמהתוצאותמהותיבאופןשונותלהיותעלולותהחברה
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תודה רבה

מיטב דש השקעות בע״מ

ברק-בני, 30דרך ששת הימים , מפיון’צמגדל 

03-7903000: טלפון


