
בע״מ השקעות דש מיטב

2019 3 רבעון משקיעים מצגת



דש מיטב דהות תעודת

30/9/2019 ליום נכון 30/9/2019 ליום נכון

14/11/2019 ליום נכון

 ליום נכוו
30/9/2019
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ושירותים מוצרי□ מגוון
נכסים ניהול פעילויות

 השתלמות גמל,
ופנסיה

שו במיליארדי ,30/9/19 ליום נכון מנוהלים נכסים

נוספות פעילויות
טרייד דש מיסב •
מוסדי ברוקראד' דש מיסב •
ביטוח סוכנויות •

ובינוניים ןטנים7 לתאגידים אשראי פנינסולה
הלוואות דש מיטב •
אלטרנטיביות ןעות7הש •

זרות! קרנות ]הפצת גלובליים שווקים דש מיטב

דש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסיון£1



מנוהלים נכסים
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2019 3 רבעון נבחרים פיננסים נתונים

ebitda מנוסרלת הכנסות

נוספות. ופעילויות ערך מניירות
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נבחרים פיננסים נתונים
2018

 3 רבעו!
2018

 1 רבעו!
2019

 2 רבעו!
2019

 3 רבעו!
2019

887 231 246 233 223 הכנסות*

688 175 181 173 173 הוצאות

235 67 80 78 65 EBITDA

235 65 80 79 67 EBITDA מנוטרלת

77 25 32 23 27 לתקופה רווח

67 22 29 19 22 המניות לבעלי מיוחס רווח

EBITDA

38 מס לפני רווח

24 והפחתות פחת

3 נסו מימון הוצאות

65 EBITDA

ערך. מניירות הפסדים רווחים/ *כולל

ש״ח. במיליוני הנתונים
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דיבידנד חלוחת היסטוריית

■ Q1

■ Q2

■ Q3

■ Q4

שנתי
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ההון בשוק התלות והקטנת פידור - טווח ארוכת בראייה

נכסים ניהול מפעילויות הכנסות
תיקים וניהול מחקות קרנות סל, קרנות נאמנות, קרנות ופנסיה, השתלמות קרנות גמל, קופות

ואחדות אלטרנטיביות השקעות מוסדי, ברוקראד׳ בורסה, חבר ביטוח, סוכנויות בנקאי, חוץ אשראי מפעילויות הכנסות
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הפנסיה בתחום מהפכה

 10,000 מעל
חדשים* מעסיקים

 למעלה מנוהלים נכסים
שו מיליארד 11.2 מ-

 מעל של שנתיות הפחדות
שו מיליארד 2 ל-

 ו/ווו השתעוח שיווק in/i raw ייעוץ בותתש זיואוזו אין לנשות. חנוה איילח1 חז נוע מפת בעינו. ופנסיה נמל tn מימב היש המנהלת החנוה
 מנין ביותר הנחו המוהל תנבעיס היקף נעלה היש מקיפה נשית מיטב אילח .1 תות. בל זל ובצרכים בנתונים הנזונחשג נשיתי וזיון? W1 נשיתי ן1״ע

 ליש נבון וזאת 14.10.2018 גיוס נשנשו »תו«תיו נבחרתו נשיו זזהות חני™ נהליו נביעתו חשבון וחן, שוק ושזו יו׳ על הזנתחוו ונשיח קונת!
 > פרמער התו הציון הושוונ מתו 2521? נתאויו opto ותשמן נשוח ההון, שוק ושות של 201ז לווו נשיתי תשמן שיחת מדד כי על * .51.1.2019

תחחת׳, נהליו מעסיק תל מחול בריחו קופת בחיות לטון שירתו מוו נוהתה ואינו השנה, בהמשך ערכותש בני 2018 לשות המלא השיוות נווד מתון

 במדד ראשון מקום
רצון*בשירות שביעות

בתחום
הפנסיה

2018 לשנת

 הפנסיה בתחום 2018 לשנת חיו! שביעות מדד
וח״זזסן ביטוח ההון, שזק רשות של פנסקל ודסכזן נוחת מדד פי על

77 ופנסיה גמל דש מיסב 01

75 פנסיה הפניקס 02

n וגמל פנסיה כלל 03

73 שחם-מסיה אלסשולר 04

73 וגמל פנסיה הואל 05

72 מקפח מגדל 06

72 הלתן־אלחבי 07

69 וגמל פנסיה מכסחים מנורה 08

67 ופנסיה גמל קופות פסגות 09

72 2018 לקוחות רטן שביעות ממוצע

___69 2017 לקוחות רטן שביעות ממוצע

 בישראל הגדולה׳ הנבחרת הפנסיה קח

 רטן שביעות במדד הראשון במקום
.201 8 המודה בתחום לקוחות והמלצת

בינלאומי משנה מבסחעמיתים אלף 300 מעל

נבחרת פנסיה בחת השנייה הזכייה ממועד * 30.9.2019 ליום נכו!

דש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסית



בנחאי חוץ אשראי - פנינסולה

בא! לחץ פנינסולה- של ההון ן7שו למצגת

דש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסית

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1263001-1264000/P1263078-00.pdf


האשראי בתחום לחו״ל מתרחבים
לוטוס:

(Small & Medium Enterprises( SME אשראי תיקי מנהלת
 שנים 6כ- מזה באירלנד ופועלת הוקמה נדל״ו, ומשקיעי ליזמי

 בסך בשעבודים מגובות הלוואות תיקי משקיעים עבור ומנהלת
אידו. מיליון 115כ- של

 בניה, למימון ליזמים בעיקר מהלוואות מורכבים האשראי תיקי
 בנויים, נדל״ן נכסי למימון גישור הלוואות יותר הקסן ובחלקם

חודשים. 12-24 של ממוצעות לתקופות כלל, בדרך וזאת,

 לתשלום בתמורה לוסוס של מהונה 45% ב- תחזיק דש מיסב •
אירו מיליון 5.4 בסך

 יורו מיליון 5.4 תשקיע דש מיטב
אירית אשראי בחברת

 נשם אירית מחברה 45% וירכוש האשראי בתחום מתרחב ההשקעות בית

 התחייבה דש מיטב הבנייה. בתחום ליזמים הלוואות המעניקה לוטוס

לוטוס ללקוחות עתידיות הלוואות העמדת לטובת יורו מיליון 16.8 להשקיע

 בתיק אירו מיליון 16.8 עד של סך להשקיע התחייבה דש מיטב

לוטוס שבניהול האשראי
15.1C.19כלכליסט
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אלטרנטיביות השקטות

 של הניהול בחברת דש למיטב מצטרפת מיצובישי
טכנולוגיה חברות של הכנסות תיקי לרכישת הקרן

 וניהול הטכנולוגיה בחברת דולר מיליון 4 עד של סך להשקיע התחייבה הזר הקונצרן של התאנידית של סיכון ההון קרן
בעתיד שייקבע לשווי בהתאם למניות תותר ההשקעה • דש תיסב מבית ליקווידיס׳ הקרנות

Liquidity Capital
 חברות של עתידיות הכנסות ברכישת המתמחה קרן

ומתמשכות חוזרות הכנסות עם צומחות טכנולוגיה

קדימה שמוביל ניסית

דש מיטב מבית פאגאיה
ייחודית טכנולוגיה באמצעות בארה״ב צרכני באשראי המתמחה קרן

נדל״ן קרן
 בארה״ב נדל"ן של והשבחה ניהול ברכישה, המתמחה קרן

גרופ - הרבור קבוצת בשיתוף

רייגו
 לרכישת שעבודים מגובות הלוואות העמדת של בתחום מתמחה

ולצמצום מידע לניתוח ייחודי אלגוריתם באמצעות בארה״ב נדל"ן
הסיכון
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&

מגזרי





ופנסיה השתלמות גמל, מגזר

30/9/19 ליום נכוו ש״ח, במיליארדי נכסים

מנוהלים נכסי□

55.4
ש״ח מיליארדי

והשתלמות גמל שתן נתת

8.5%-
 משרד •טי הנבחרת פנסיה קרן לניהול במכרז זכייה •

השנייה בפעם האוצר

 הנבחרות הפנסיה ןרנות7 מבין הגדולה הפנסיה קרן •
 שו מיליארד 11.2 כ- של מנוהלים נכסים עם

שו מיליארד 2 ל- מעל של שנתיות והפקדות

30/9/19 ליום נכון

2018
 3 רבעון
2018

 1 רבעו!
2019

 2 רבעו!
2019

 3 רבעון
2019

סיכום
המגזר תוצאות

50.9 52.6 53.5 54.7 55.4  מנוהלים נכסים
שו במיליארדי

320 80 79 79 79 הכנסות
שו במיליוני

0.62% 0.61% 0.60% 0.58% 0.57%
 הכנסות שיעור

מנכסים משונתות

42 8 10 17 11 מגזרי רווח
שו במיליוני
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שוטף חיסכון מגדר
 מנוהלים נכסים
נאמנות סדנות

35.4
ש״ח מיליארדי

 מנוהלים נכסים
סל סדנות

22.8
ש״ח מיליארדי

 מנוהלים נכסים
תיסים ניהול

19.6
ש״ח מיליארדי

• pun ואקטיביים פאסיביים מוצרים •טי רחב

 שו מיליון 12 מעל •טי שנתי הכנסות ןצב7 •
המחקות בקרנות

 החל דיגיסלי תיקים ניהול מנג׳ר- דעו מיסב •
שו 25,000 מ-

 קרנות חברת מיזוג הועולם 2019 • מרבעון החל •
 מוצגות והפעילויות מדדים ותכלית הנאמנות

שוסף חיסכון במגדר תיקים ניהול עם יחד

30/9/19 ליום נכון ש״ח, במיליוני

2018
 3 רבעון
2018

 1 רבעון
2019

 2 רבעון
2019

 3 רבעון
2019

72.4 76.7 75.7 77.3 77.8  שוטף חיסכון מנוהלים- נכסים
שו במיליארדי

336 96 86 86 85 שו במיליוני הכנסות

117 40 31 30 30 שו במיליוני מגדרי רווח

Ojדש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסיון



מוסדי וברוחראד׳ בורסה חבר מבדר
 ממחזורי נתח

ות1ןוו7ל נכסי

 המסחר
 במניות
ובאול״ח

8.2%
בת״א בבורסהש״ח מיליארדי

בישראל ההשקעות בתי מביו והגדול המוביל הבורסה חבר •

חדשים לקוחות בגיוס מתמדת צמיחה •

 באינסרנס, חשבון לפתיחות חדשה דיגיסלית מערכת השקת •
ויעיל מהיר הצסרפות בתהליך

 ידידותית אפליקציה חדשה- מסחר אפליקציית השקת •
 שוק במידע צפייה מסחר, הוראות להעברת ומתקדמת

החשבון על ומידע

30/9/19 ליום נכון ש״ח, במיליוני

2018
 3 רבעו!
2018

 1 רבעו!
2019

 2 רבעו!
2019

 3 רבעו!
2019

סיכום
המגזר תוצאות

105 25 31 25 24 הכנסות

33 6 11 8 9 מבדרי רווח
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כספיים דוחות





ש״ת| !במיליוני

ליום
31.12.18

ליום
30.9.19

460 524 קצר לדמן והשקעות מזומנים

973 1,038 אחרים שועפים נכסים

1,433 1,562 שוספים נכסים סה״כ

200 260 שוספות שאינן השקעות

1,211 1,337 מוחשיים בלתי ונכסים קבוע רכוש

20 15 נדחים מיסים

2,864 3,174 נכסים סה״ב

ל- חוב יחס
EBITDA

 נסו חוב
פנינסולה ללא

ליום
31.12.18

ליום
30.9.19

573 634 ואחרים בנקאיים מתאגידים אשראי

10 51  ערר ניירות מכירת בגין התחייבויות
בחסר

389 251 אחרים וזכאים ספקים
972 936 שוספות התחייבויות סה״ב
97 90 בנקאיים מתאגידים הלוואות

669 770 חוב אגרות
176 317 אחרות שוספות בלתי התחייבויות
825 858 עצמי הון
125 203 שליסה מקנות שאינן זכויות

2,864 3,174 התחייבויות סה״ב
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עו״ח| ובמיליוני והפסד רווח

2018  3 רבעון
2018

 1 רבעון
2019

 2 רבעון
2019

 3 רבעון
2019

829 216 217 209 206 ואחרות עמלות ניהול, מדמי הכנסות
61 15 18 21 21 בנקאי חיץ אשראי בגין מימון הכנסות

890 231 235 230 227 הכנסות סה״כ

688 175 181 173 173  אשראי בגין ומימון מכירה שיווק וכלליות, הנהלה הוצאות
בנקאי חוץ

202 56 54 57 54 תפעולי רווח
(3) — 11 3 (4) השקעה למערות המוחזקים ערך מניירות !הפסד( רווח

(36) (8) |5| 1171 (3) נעו מימון, הוצאות
(33) (8) 1121 1101 (11) נעו אחרות, הוצאות

3 1 1 2 2  השווי שיעת לפי המעופלות חברות ברווחי החברה חלק
המאזני

133 41 49 35 38 הכנסה על מיסים לפני רווח
56 16 17 12 11 הכנסה על מיסים
77 25 32 23 27 לתקופה רתח
67 22 29 19 22 המניות לבעלי מיוחס רווח
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 בלבד. מוסדיים למשקיעים מיועדת והיא "החברה"( (להלן: בע״מ השקעות דש מיסב ידי על הוכנה דו מצגת •
 ו/או ערך ניירות של מכירה ו/או החדקה ו/או לרכישה ייעוץ/שיווק או המלצה הצעה, דעת, חוות דו במצגת לראות איו

 והמצגת דש( מיעב בקבוצת חברות ידי על המונפקים פיננסים נכסים ו/או החברה של ני״ע (לרבות פיננסיים נכסים
 אדם. כל של המיוחדים וצרכיו בנתוניו המתחשב פנסיוני לייעוץ/שיווק או השקעות לייעוץ/שיווק תחליף מהווה אינה

 שמפרסמת בדיווחים לעיין הצורך את מחליפה אינה והצגתה בלבד מידע של והצגה מסירה לשם נועדה דו מצגת
לציבור. החברה

 לרבות המפורסים, והניתוח הפרסים המידע, המצגת. למועד הבנתם את ומשקף בלבד הכותבים דעת על הינו המוצג •
נוספת. הודעה מתן ללא להשתנות עשויים דו, במצגת המובאות, הדעות

 לאירועים המתייחסים אחר ומידע אומדנים הערכות, מסרות, תחדיות, הכוללים דו, במצגת המובאים שונים נושאים •
 הינם ורווחיות, הכנסות תחדית עם ובקשר החברה בשליטת ואינה ודאית אינה שהתממשותם עתידיים, לעניינים ו/או

 הנהלת של הסובייקטיביות הערכותיה על המבוסס ,1968 - תשכ״ח ערך, ניירות בחוק כהגדרתו עתיד, פני צופה מידע
 של התממשותו אי או התממשותו המצגת. עריכת במועד החברה בידי המצויים ומידע נתונים על המתבססות החברה
 רגולטורים אישורים מקבלת החברה, פעילות את המאפיינים סיכון מגורמי היתר, בין תושפע, עתיד פני הצופה המידע

 להערכה ניתנים אינם אשר החברה, פעילות על המשפיעים החיצוניים ובגורמים הכללית בסביבה מההתפתחויות וכן,
 מהותי באופן שונות להיות עלולות החברה של הפעילות תוצאות החברה. בשליטת מצויים אינם ואשר מראש

במצגת. מהאמור המשתמעות או המוערכות מהתוצאות

Ojדש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסיון



דש מיטב 40
קדימה שמוביל ניסיון של שנה

בע״מ השקעות דש מיטב 03-7903000 טלפון:רבה תודה




