
בע״מ השקעות דש מיטב

2019 2 רבעון משחיעים מצגת



דש מיטב דהות תעודת

30/6/19 ליום נכון 30/6/19 ליום נכון

30/6/19 ליום נכון

30/6/19 ליום נכוו
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pun □ושירותים מוצרי
נכסים ניהול פעילויות

שו במיליארדי ,30/6/19 ליום נכון מנוהלים נכסים

נוספות פעילויות
טרייד דש מיטב
מוסדי ברוקראד' דש מיטב

ביטוח סוכנויות •

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

דרות( ןרנות7 )הפצת גלובליים ןים7שוו דש מיטב
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מנוהלים נכסים

דש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסית



2019 2 רבעו! נבתרי□ פיננסי□ נתונים

ebitda מנוסרלת הכנסות

נוספות. ופעילויות ערך מניירות
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נבחרים פיננסים נתונים
2018

 2 רבעו!
2018

 1 רבעו!
2019

 2 רבעו!
2019

887 222 246 233 הכנסות*

688 169 181 173 הוצאות

235 60 80 78 EBITDA

235 61 80 79 EBITDA מנוטרלת

77 15 32 23 לתקופה רווח

67 13 29 19 המניות לבעלי מיוחס רווח

EBITDA

35 מס לפני רווח

26 והפחתות פחת
17 נסו מימון הוצאות

78 EBITDA

ערך. מניירות רווחים *כולל

 חלף ומימון הפחתה הוצאות ורושמת בחכירות, לטיפול בקשר הנחיות קובע אשר ,16 מט׳ בינלאומי כספי דיווח תקן הוראות את החברה מיישמת 2019 משנת החל ש״ח. במיליוני הנתונים
שקל. מיליון 73כ־ של לסך 2019 2 ברבעון המנוטרלת ebitda^ מסתכמת התקן, יישום בנטרול רכבים. וליסינג דירה שכר הוצאות
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דיבידנד ןת7תלו היסטוריית

■ Q1

■ Q2

■ Q3

■ Q4
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ההון בעווק התלות והקטנת פידור - טווח ארוכת בראייה

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

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

 במדד ראשון מקום
רצולבשירות שביעות

 בתחום
 הפנסיה

2018 לשנת

 למעלה מנוהלים נכסיםחדשים מעסיקים אלפי

₪ מיליארד 10.6 מ-
 מעל של שנתיות הפקדות

הפנסיה בתחום 2018 לשנת רצון שביעות מדד₪ מיליארד 2 ל-
וחיסכון ביטוח הריון, מוזן חמת שזי פנסיוני ודססן שיחת מדד פי על

זז ופנסיה גמל דש מיעב 01

75 פנסיה הפניקס 02

0374 וגמל פנסיה כלל

73 שחם-פנסיה אלעשולו־ 04

73 וגמל פנסיה הואל 05

72 מקפח מגדל 06

72 הלמן־אלחבי 07

69 גמל1 פנסיה מנסחים מנודה 08

67 ופנסיה גמל קופות פסגות 09

72 2018 לקוחות רטן שביעות נ ממוט

___ממוט 69 2017 לקוחות רטן שביעות נ

 בישראל הגררלהי הנבחרת הפנסיה חח
 חמן שביענת בתדר הראשון במקום

.2018 הפנסיה בתחום לקוחות והמלצת

 משנה מבטחעמיתים אלף 300 מעל
בינלאומי

חשבונות אלף 560 מעל

14.8.19 ליום נכו!

 m/i השקעות שיווק h/i raw ייעוץ נוהתיס לראות אין יפשח. חברת ואיילן חז נוע מסת בעינו. ופנסיה Ini tn טיסב הינה המנהלת החנוה
 מנין ביותר הגדול המנוהל הונסיס היקף נעלו! חיוה מקיפה נשית מיטב אילח ו. אונו. בל זי ובצרכים בנתונים wraw נשיתי שיחק W1 נשיתי ״עוז

 לוס ובון וזאת 14.10.2018 פוס פנרסנזו עוהוצאושו שהווה נשיה קתות קביעת נהלו ופוסח חיסנו! ההון, שוק זז1רש יד זני הנבחרות הנשיח קוסת
 קוו פרמזזר התו הציון הרשות. מהו 821? נוזאויו ooto וודסנון פסוח ההון, שוק חוה 11! 201? לחה נשיתי היססו שיחת תדר פי על * .51.1.201?

ושחה׳. נתלו מעסיק iv מחדל נויוה קופת בחירת יצוק שיחת מרד מהווה ואינו השנה, נהנוזן רסס שיכו נני 2018 יעווה המיא חעויווה נווד מהון

דש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסית



בנקאי חוץ אשראי - פנינסולה
 וצומחת רווחית חברה
 בהכנסות, שנים לאוו־ר
האשראי ובתיק ברווח

 ומוניטין פיננסית איתנות
 אשראי בתחום חנק

 ובינוניות קסמת לחברות
בישראל

 למת! מוכחת פלטפורמה
 סיכונים וניהול אשראי
 על A מדורגת ־ מקצועי

מעלות ידי

 גדול, פיזור קצר, תיק מח״מ
נמוכות הפרשות של היסטוריה

 ■ נקי רווח
הכנסות■

H1 2019H1 2018H1 2017H1 2016H1 2015

 שיעור
 נקי רווח

מהכנסות

1כא לחץ פנינסולה- של ההון שוק למצגת
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אלטרנטיביות השקטות

ו&

2A191DU)*

 דש, מיטב ההשקעות נית 01׳ אותה נסטאוט-אפיס להשקעות קרן לקוויויסיקסטל,
 פוט״ס משקיעים 50ת- תלתעדה גויס ההון הקרן. של ואשובה בסגירה לולו מיליון 30 גייסה

דולו. מיליון 7 של 000 נקון ישקיע דש ומיטב אופיס. ופמיד׳ כשירים

 הקרן • וודו סידיון 150 עול סנוס לנ״ס שואפת דש. מיטב ההשקעות נית שיזם קפיטל. ליקוויריט׳ קרן
תונ או מגיות של המסוות• נמוול משקיעה ולא חנוות של עתידיות המסות וונשת

 הדש השקעות מודד שהמציאה הקרן
בסטארגו־אפים

Liquidity Capital
 חברות של עתידיות הכנסות ברכישת המתמחה קרן

ומתמשכות חוזרות הכנסות עם צומחות טכנולוגיה

דש מיטב מבית פאגאיה
בארה״ב צרכני באשראי המתמחה קרן

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

גרופ - הרבור קבוצת עם בשיתוף
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&

מגזרי





ופנסיה השתלמות גמל, מגזר

30/6/19 ליום נכוו ש״ח, במיליארדי נכסים

מנוהלים נכסי□

ש״ח מיליארדי

והשתלמות גמל שתן נתת

8.7%
 משרד •טי הנבחרת פנסיה קרן לניהול במכרז זכייה •

השנייה בפעם האוצר

 הנבחרות הפנסיה ןרנות7 מבין הגדולה הפנסיה קרן •
 שו מיליארד 10.6 של מנוהלים נכסים עם

שו מיליארד 2 ל- מעל של שנתיות והפקדות

 רצון לשביעות האוצר משרד במדד ראשון ןום7מ •
2018 לשנת הפנסיה בתחום לקוחות והמלצת

30/6/19 ליום נכון

2018
 2 רבעו!
2018

 1 רבעו!
2019

 2 רבעו!
2019

המגזר תוצאות סיכום

50.9 51.2 53.5 54.7  מנוהלים נכסים
שז במיליארדי

320 80 79 79 הכנסות
שו במיליוני

0.62% 0.63% 0.60% 0.58%
 הכנסות שיעור

מנכסים משונתות

42 11 10 17 מגזרי רווח
שו במיליוני

Ojדש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסיון



שוטף חיסכון מגדר
 מנוהלים נכסים
נאמנות קרנות

 מנוהלים נכסים
סל קרנות

 מנוהלים נכסים
תיקים ניהול

ש״ח מיליארדיש״ח מיליארדי

19.3
ש״ח מיליארדי

• pun ואקטיביים פאסיביים מוצרים •טי רחב

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

 חברת מידוג הושלם 2019 • מרבעון החל •
 מוצג ומעתה מדדים ותכלית הנאמנות קרנות

שוסף חיסכון במגדר תיקים ניהול עם יחד

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

30/6/19 ליום נכו! ש״ח, במיליוני

2018
 2 רבעו!
2018

 1 רבעו!
2019

 2 רבעו!
2019

72.4 73.9 75.7 77.3 שו במיליארדי שוסף חיסכון מנוהלים- נכסים

336 85 86 86 שו במיליוני הכנסות

117 32 31 30 שו במיליוני מגדרי רווח
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מוסדי וברוחראד׳ בורסה חבר מבדר
לחוחות נכסי

14.0
ש״ח מיליארדי

ממחזורי נתת
 המסחר
 במניות
8.0%ובאול״ח
בת״א בבורסה

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

30/6/19 ליום נכון ש״ח, במיליוני

2018
 2 רבעו!
2018

 1 רבעו!
2019

 2 רבעו!
2019

המגזר תוצאות סיכום

105 26 31 25 הכנסות

33 9 11 8 מגדרי רווח

Ojדש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסיון



כספיים דוחות





ש״ת| !במיליוני

ליום
31.12.18

ליום
30.6.19

460 479 קצר לדמן והשקעות מזומנים

973 998 אחרים שועפים נכסים

1,433 1,477 שוטפים נכסים סה״כ

200 232 שוטפות שאינן השקעות

1,211 1,360 מוחשיים בלתי ונכסים קבוע רכוש

20 16 נדחים מיסים

2,864 3,085 נכסים סה״כ

ל- חוב יחס
EBITDA

 נטו חוב
פנינסולה ללא

ליום
31.12.18

ליום
30.6.19

573 697 ואחרים בנקאיים מתאגידים אשראי

10 40  ערר ניירות מכירת בגין התחייבויות
בחסר

389 281 אחרים וזכאים ספקים

972 1,018 שוטפות התחייבויות סה״ב

97 92 בנקאיים מתאגידים הלוואות

669 633 חוב אגרות

176 325 אחרות שוטפות בלתי התחייבויות

825 848 עצמי הון

125 169 שליטה מקנות שאינן זכויות

2,864 3,085 התחייבויות סה״ב
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עו״ח| ובמיליוני והפסד רווח

2018
 2 רבעון
2018

 1 רבעון
2019

 2 רבעון
2019

829 207 217 209 ואחרות עמלות ניהול, מדמי הכנסות

61 14 18 21 בנקאי חיץ אשראי בגין מימון הכנסות

890 221 235 230 הכנסות סה״כ

688 169 181 173  חוץ אשראי בגין ומימון מכירה שיווק וכלליות, הנהלה הוצאות
בנקאי

202 52 54 57 תפעולי רווח

(3| 1 11 3 השקעה למערות המוחזקים ערך מניירות )הפסד( רווח

(36) (14) (5) (17) נעו מימון, הוצאות

(33) |9) (12) (10) נעו אחרות, הוצאות

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

133 30 49 35 הכנסה על מיסים לפני רווח

56 15 17 12 הכנסה על מיסים

77 15 32 23 לתקופה רתח

67 13 29 19 המניות לבעלי מיוחס רווח
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 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 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
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דש מיטב 40
קדימה שמוביל ניסיון של שנה

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




