
בע״מ השקעות דש מיטב

משקיעים מצגת

3 רבעו!

דש מיעב
קדימה שמוביל ניסיון



 בלבד. מוסדיים למשקיעים מיועדת והיא "החברה"( (להלן: בע״מ השקעות דש מיסב ידי על הוכנה זו 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 פיננסיים 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 •
 לרבות ורווחיות הכנסות תחדית עם ובקשר החברה בשליסת ואינה ודאית אינה שהתממשותם עתידיים, לעניינים ו/או

 כהגדרתו עתיד, פני צופה מידע הינם פנינסולה ע״י אגוד בנק של היהלומים תיק רכישת בעסקת הגלומים היתרונות
 נתונים על המתבססות החברה הנהלת של הסובייקסיביות הערכותיה על המבוסס ,1968 - תשכ"ח ערך, ניירות בחוק

 תושפע, עתיד פני הצופה המידע של התממשותו אי או התממשותו המצגת. עריכת במועד החברה בידי המצויים ומידע
 בסביבה מההתפתחויות וכן, רגולסוריים אישורים מקבלת החברה, פעילות את המאפיינים סיכון מגורמי היתר, בין

 מצויים אינם ואשר מראש להערכה ניתנים אינם אשר החברה, פעילות על המשפיעים החיצוניים ובגורמים הכלכלית
 או המוערכות מהתוצאות מהותי באופן שונות להיות עלולות החברה של הפעילות תוצאות החברה. בשליטת

במצגת. מהאמור המשתמעות

 הכספיים לדוחות ב((1 ובביאור הדירקטוריון לדוח 1.2 בסעיף ראה הקורונה נגיף התפרצות השלכות אודות לפרסים •
.2020 שלישי לרבעון
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השחעות דש מיטב על מבט

 מובילים וההוגנות המקצועיות הניסיון,

 שנה 40 מ- למעלה כבר לתוצאות זש מיטב את

 ולהשקיע לנהל איכותי, שירות להעניק מטרתנו

 ממיליון למעלה של והכספים החסכונות את

ותכם שקוף אחראי, באופן שלנו הלקוחות

עובדים מאיה בו־מ ציבור
משרה ונושאי החזקות פיננסים

3% 30% 29% 38%

—דש.► מיטב —
 טטפלן אבנר מר בשליטת - החזקות מאיה
ברקת אלי מר בשליטת - פיננסים בו־מ

30/9/2020 ליום נכו!
הדוחות פרסום למועד נכון

דש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסית



דש מיטב

ובמסחר בהעוחעות מתמחים

שוסף חיסכון

ממחלות נאמנות חרמת
כספיות נאמנות חרמת
סל חרמת
מוזחות חרמת
פרסיים ללחוחות תיחים ניהול
ולמפעליות לתאגידים תיחים ניהול

סחת ארוך חיסכון

 גמל חופות
 השתלמות חרמת
 פנסיה חרמת
 להשחעה גמל חופות
ילד לכל חיסכון

בני״ע מסחר

 פרסיים ללחוחות בני״ס מסחר
 לתאגידים בני״ע מסחר

מוסדי ברוחראז׳

דש מיסבמצגתמשחיעים ן חדימה שמוביל ניסיון£1



בהשקעות מתמחים דש מיטב

המורים של ההשתלמות קרן את תנהל דש מיטב
פסגות במקום התיכוניים

דש מיטב ההשקעות בית ליד עובד והגננות התווים של ההשתלמות קונות מתיק ונע שקל: מיליארד 6

2 *jmwjiשחי 0*קרנמי am na
rwu nniiw • nm . __ ___ _ 5 wupw1 נ ה16קידתקי» ria 71־

 החשיפה להגדלת -
 את הובילה למניות
לצמרת דש ד>^'מיטב

 פחות שהפס קונצרניות, כאג-ח חשפה שצחצם ההשקעות בית _ _
שהיה מור, .0.47% של תשואה עם אוקטובר את סיים אטרקטיביות, ™ י־י ־ימי

-021% עם לתחתית הידרדר שעבר, בחודש התשואות שאן

 2020 באוקטובר בשוק והפריחות הגיוסים הנאמנות: קרנות
שקלים במיליוני

מיטגהמנצהו== אוקטובובקתותההנסיה
=בתי 60 גיל מעל במסלול ו׳גוסים נלל || המסלולים בכל מנצסת

זזmo• 3 שיחד ^־ננסיס ממד■־
T-.< mwj 8»יתמ«ה PF

ו,חנווח ותותי תקוו סו חעווות תת עונענו סל, קרנות מנהרות •• 1ינ)!0שנו,ו קרנות ולא ■

חזה:
 הגיוסים
 מתחילת

הטוה

סהיב 0י0נ1 טווי

ותהל גוף
 אקטיבי סה״ג

חבוהלות בקתות

 הגיוסים
 בחורט
החולף

נתח סו,"נ
טיק ובסיס

נ,168 ־4,373 364 17.2% 52,425 |תבלית|* דט תיסב

ס -213 311 13.8% 42195 |אקסלנס|* קסס

־7,837 ־9,489 ־294 13.0% 39,612 מתות

־3,093 ־3,357 ־131 12.5% 38,114 ‘הואל

־1.484 3,746 614 11.1% 33,874 ן1ה טוק׳ סבדל

־4,666 -4,666 ־202 7.4% 22,546 לסירות ילין

1.377 814 273 7.3% 22350 טווס אלטטולו

־5,032 ־4,692 ־107 5.2% 15,851 סור

■1,921 -2,647 30 3.6% 11065 אי.בי.א•

־1,435 ־1,435 ־69 1.8% 5,500 אנליסט

־1,126 ■1,126 ־13 1.0% 3 048 מוסט

־1,477 ־1,477 ־138 0.8% 2,475 מוחא

־620 -620 ־15 0.6% 1,952 רוטטילד

■60 ־60 70 0.6% 1,915 א״לון•

־301 -301 29 0.5% 1,629 אפסילון•

־281 ־281 ־12 0.2% 706 איליס

־453 •453 •17 0.2% 457 סיטחן תמיר

1,809 1,809 717 3.0% 9 066 נהוססית סה־נ

 קונות טוה סה״נ
21,759•הואסנות*• -28.820 1,410 100% 304,780

ופוליסה כלכליסט מרקר, דה גלובס, : כלכלית עיתונות מקור:
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מנוהלים נכסים דש מיטב

 השתלמות גמל,
 ופנסיה

57.8

 קרנות
פאסיביות

27.6

אקסיביות קרנות
27.1

תיקים ניהול
27.7

16/11/2020 ליום נכון

דש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסית



טרייד דש מיטב

 את מבצעים עדייו בישראל בני״ע מהסוחרים 90% מעל •

הבנקים דיר שלהם המסחר פעילות

 בני״ע המסחר פעילות את קדימה דחפה הקורונה •

ובעולם בארץ השונות בפלטפורמות

 דש למיסב חדשים לקוחות של בהצטרפות 300% של וגידול •

אשתקד המקבילה לתקופה ביחס טרייד

 בישראל הגדולה בני״ע למסחר החברה להיות היעד •

/ 7ע \
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דש מיטב

באשראי מתרוזבים

 קענים לעסקים אשראי
בישראל ובינוניים

בישראל צרכניות הלוואות  מגובה אשראי 6־
באירלנד נדל"!

Lotus Investment Group 
Property & Construction Finance

דעו מיטב
«הלוואות

Fintech וב- אלטרנטיביות בהשקעות ערך יוצרים

REIV0 @פאגאיה
C דש מיטב מבית LIQUIDITY.

FOR GROWTH

דש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסיון



ןדימה7 הפנים עם

המנוהלים בנכסים צמיתה המשך

הסרייד בתחום צמיחה מנוע

Fintech ו- אלערנעיביות מהשקעות ערך יצרת

ובאירלנד בארץ באשראי התרחבות

דש מיעב משקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסיון



2020 3 רבעון נבחרים פיננסיים נתונים
מנוטרלת EBITDAהכנסות

 דרות, קרנות הפצת ביטוח, סוכנויות לוטוס, = אחר
נוספות. ופעילויות ערך מניירות רווח אלטרנטיביות, השקעות הלוואות, דש מיטב

דש מיעבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסית



נבחרים פיננסיים נתונים

 3 רבעו!
2019

 4 רבעוו!
2019

 1 רבעו!
2020

 2 רבעו!
2020

 3 רבעו!
2020

223 232 239 233 233 הכנסות*

173 191 184 169 171 הוצאות

65 56 70 78 80 EBITDA

67 65 71 82 81 ebitda מנוטרלת

27 14 13 30 32 לתקופה רווח

22 8 9 27 29 המניות לבעלי מיוחס רווח

ebitda 2020 3 רבעון

48 מס לפני רווח

23 והפחתות פחת

9 נטו מימון הוצאות

80 EBITDA

ערך. מניירות הפסדים רווחים/ *כולל

ש״ח. במיליוני הנתונים

דש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסיתו&



פעילות מגזרי



עווח ארוך חיסכון מגדר
מנוהלים נכסים

56.0
ש״ח מיליארדי

והשתלמות גמל שוק נתת

7.8%

 בקופות ההשתלמות, בחינות מובילות תשואות •
הפנסיה ובחינות הגמל

 ש״ח מיליארד 2 ל- מעל של שנתיות הפחדות •
 13.4 כ- המנהלת הנבחרת הפנסיה בחרן

ש״ח מיליארד

30/9/2020 ליום נכון

2019  3 רבעון
2019

 2 רבעו!
2020

 3 רבעון
2020

57.2 55.4 54.2 56.0  מנוהלים נכסים
שו במיליארדי

318 79 73 75 הכנסות
שו במיליוני

0.58% 0.57% 0.55% 0.55%
 הכנסות שיעור

מנכסים משונתות

44 11 13 14 מגדרי רווח
שו במיליוני

Ojדש מיטבמשקיעים מצגת ן חדימה שמוביל ניסיון



שוטף תיסכו! מגדר

26.1אקסיביות חרמת

26.2פאסיביות חרמת

 מנוהלי□ נכסים
נאמנות קרנות

ש״ח מיליארדי

 מנוהלים נכסי□
 תיקים ניהול

20.5
ש״ח מיליארדי

30/9/2020 ליום נכו!

 עם בישראל הגדולה הנאמנות ןרנות7 חברת •
ואקטיביים פאטיביים מוצרים של רחב מגוון

 דמן לאורן־ שמובילות נאמנות ןרנות7 מגוון •
שארם ובמדד בתשואה בקטגוריה

הבנקאיות הדירוג במערכות גבוהים דירוגים •

 החל דיגיטלי תיקים ניהול מנג׳ר- דש מיטב •
ש״ח 25,000 מ-

30/9/2020 ליום נכו!

2019  3 רבעו!
2019

 2 רבעון
2020

 3 רבעיו
2020

78.7 77.8 68.9 72.8  מנוהלים נכסים
שו במיליארדי

342 85 74 79 הכנסות
שו במיליוני

117 30 28 31
 מגדרי רווח

שו במיליוני

דש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסיון



מוסדי וברוחראד׳ בורסה חבר מבדר

לחומות נכסי

17.4
ש״ח מיליארדי

30/9/2020 ליום נכו!

 ממחזורי נתת
 המסחר
 במניות
 ובאב״ח
בת״א בבורסה

8%

בישראל ההשקעות בתי מביו המוביל הבורסה חבר •

 ומוכרים שקונים פרסיים לקוחות 30,000 מעל •
מתקדמות מסחר במערכות ני״ע

 מהיר הצסרפות ותהליך דיגיסלי חשבון פתיחת •
ויעיל

 להעברת ומתקדמת ידידותית מסחר אפליקציית •
 על ומידע שוק במידע צפייה מסחר, הוראות
החשבון

30/9/2020 ליום נכון

2019 2019 3 רבעו!  2 רבעו!
2020

 3 רבעו!
2020

104 24 41 33 הכנסות
ש״ח במיליוני

35 9 17 10  מגדרי רווח
ש״ח במיליוני

Ojדש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסיון



פנינסולה - בנקאי חוץ אשראי

ש״ח מיליוני 920 האשראי ן7תי גודל
21.2

 שיעור
 נקי רווח

מהכנסות

17.11.20 ל- נכון

דש מיטבמשקיעים מצגת ן חדימה שמוביל ניסית



פנינסולה - בנקאי חוץ אשראי

 האשראי ן7תי רכישת בגין צפויה הכנסות התפלגות
אגוד בנח של ליהלומנים

|1ש |אלפי הדמו* בציר בהכנסות הצפויה להכרה ביחס פנינסולה הערכת

סה״כ 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020

Q4 Q3 Q2 Q1 Q4

113,722 287 501 728 3,204 9,270 3,688 5,097 10,379 22,731 57,837

 ליהלומנים האשראי תיק היקף בין בהפרש ההכרה בגין לחברה הצפויות ההכנסות להתפלגות ביחס החברה הערכת את משקפת לעיל הסבלה
 האשראי בתיק ההלוואות מרכיב בגין להתקבל הצפויה הריבית כולל )הדיסקאונס(, בגינו ששולמה התמורה היקף לבין הקבוצה ידי על שנרכש
 הכנסות מהתיקן, 70%)כ- הנרכש בתיק האשראי מסגרות מרכיב ניצול בגין ריבית הכנסות בחשבון להביא ומבלי מהתיק[, 30% |כ- הנרכש

אשראי(. להפסדי הוצאות )ללא שנרכש האשראי תיק של גביה 100% של ובהנחה המסופק ומהתיק המסווג מהתיק עתידיות

 30 ליום נכון חליפין שערי בסיס על חושבו והן שסרלינגן ודירה |דולר זר במסבע אשראי ומסגרות מהלוואות נובעות הצפויות מההכנסות חלק
 להיות עשויות ההתפלגות תוצאות ומשכך החליפין כשערי שינויים של אפשריות השפעות כוללת אינה להלן ההתפלגות .2020 בספסמבר

הרלוונסית. לתקופה הממוצעים החליפין בשערי משינויים כתוצאה וזאת המוצגות מאלו בפועל שונות

כהגדרתו עתיד פני צופה מידע מהוות אגוד, בנק של היהלומנים תיק לרכישת העסקה מהשלמת כתוצאה לפניסנולה הצפויות להכנסות ביחס פנינסולה הערכות *
הכספיים הדוחות אישור למועד נכון שבידיה והמידע פנינסולה הערכות על המבוסס , 1968 התשכ"ח- ערך, ניירות בחוק

דש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסיון



אלטרנטיביות והשקעות פינטח

LIQUIDITY.
FOR GROWTH

 היא דש מיטב מבית קפיטל ליקווידיטי
 Fintech-n בתחום טכנולוגיה חברת

 מתקדמת טכנולוגית מערכת שפיתחה
 טכנולוגיה, חברות של רציף לחיתום

 אמת בזמן ממוכן ניתוח על המתבטטת
 העסקית פעילותן אודות רב מידע של

 של חדשני מימון מודל במסגרת והכל
 של עתידיות הכנסות תזרימי רכישת

 קרן מנהלת ליקווידיטי חברות. אותן
 שפיתחה המודל על מבוססת השקעות,

דולר. מיליון 75כ- של בהיקף

by MEITAV C ASH

 ליקווידיטי התקשרה 2020 אוגוסט בתחילת
 מיצובישי מקבוצת mufg Bank עם בעסקה
 הכללי כשותף שתשמש משותפת חברה להקמת

בסינגפור שתתאגד פרטית השקעות קרן של

 הסיכון הון קרן השקיעו 2020 באוקטובר
 ומיצובישי spark Capital המובילה

 לפי דולר מיליון 20 קפיטל בליקווידיטי
 הכסף|. )לאחר דולר מיליון 100 של שווי

 מחזיקה דש מיטב ההשקעה בעקבות
 בדילול 38.6% כ- ליקווידיטי בחברת

 מיטב משליטה, הירידה בעקבות מלא.
 במהלר חשבונאי הון רווח תרשום דש

 72 כ- של זו שנה של הרביעי הרבעון
ש״ח. מיליון

באסיה. חברות ותממן

דש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסיון



אלטרנטיביות השקטות

V7 דש מיטב מבית פאגאיה קרו
ייחודית. טכנולוגיה באמצעות בארה״ב צרכני באשראי המתמחה קרן ©

דייגו
 אלגוריתם באמצעות בארה״ב נדל"ן מגובות הלוואות בהעמדת המתמחה קרן

הסיכון. ולצמצום מידע לניתוח ייחודי
דייגו. בחברת נוספים דולר מיליון 1.45 דש מיסב השקיעה 2020 בנובמבר

לוטוס מבית אמרלד
 מגורים בתי להקמת אשראי בהעמדת מתמחה אשר השקעה מכשיר
 וקרקעות נכסים לרבות מניבים נכסים מימון באירלנד, קרקע צמודי

מרכזיים. עירוניים במיקומים מהירה להשבחה

דש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסיון



כספיים דוחות

3 רבעון



ש״ת| !במיליוני

ליום
31.12.2019

 ליום
30.9.2020

570 810 קצר לדמן והשקעות מזומנים

988 952 אחרים שועפים נכסים

1,558 1,762 שועפים נכסים סה״כ

314 364 שוטפות שאינן השקעות

1,359 1,311 מוחשיים בלתי ונכסים קבוע רכוש

19 19 נדחים מיסים

3,250 3,456 נכסים סה״ב

האשראי חברות של ebitda בנטרול *

1 נעו חוב יחס
*EBITDAR

 נעו חוב
אשראי חברות בנערול

ליום
31.12.2019

ליום
30.9.2020

667 529 ואחרים בנקאיים מתאגידים אשראי

48 81 בחסר ערך ניירות מכירת בגין התחייבויות

289 348 אחרים וזכאים ספקים

1,004 958 שועפות התחייבויות סה״ב

12 5 בנקאיים מתאגידים הלוואות

897 968 חוב אגרות

332 324 אחרות שועפות בלתי התחייבויות

859 909 עצמי הון

146 292 שליעה מקנות שאינן זכויות

3,250 3,456 התחייבויות סה״ב

Ojדש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסית



עו״ח| ובמיליוני והפסד רווח

שנתי
2019

 3 רבעון
2019

 4 רבעון
2019

 1 רבעון
2020

 2 רבעון
2020

 3 רבעו!
2020

844 206 212 224 208 208 ואחרות עמלות ניהול, מדמי הכנסות

81 21 21 23 18 16 בנקאי חיץ אשראי בגין מימון הכנסות

925 227 233 247 226 224 הכנסות סה״ב

718 173 191 184 169 171  אשראי בגין ומימון מכירה שיווק וכלליות, הנהלה הוצאות
בנקאי חיץ

207 54 42 63 57 53 תפעולי רווח

9 (4) (1) (8) 7 9 השקעה למערות המוחזקים ערך מניירות )הפסד( רווח

(32) (3) מו (9) נעו מימון, הוצאות

|44| (11) (11) (21) (9) (7) נעו אחרות, הוצאות

6 2 1 — 1 2  השווי שיעת לפי המעופלות חברות ברווחי החברה חלק
המאזני

146 38 24 30 48 48 הכנסה על מיסים לפני רווח

50 11 10 17 18 16 הכנסה על מיסים

96 27 14 13 30 32 לתקופה רווח

78 22 8 9 27 29 המניות לבעלי מיוחס רווח

ממשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסית
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