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אודות רוסאריו קפיטל
 רוסאריו קפיטל בע"מ הוקמה בשנת  2003ע"י ראובן אבלגון ,המכהן כיום כיו"ר החברה
 החברה בבעלות ראובן אבלגון ,בנק מזרחי טפחות ומנהלים
 רוסאריו קפיטל הינה אחת החברות המובילות והמיומנות בישראל בתחום ההנפקות הציבוריות והפרטיות לגיוס הון,

אך עם זאת שומרת על ייחודה כחברת בוטיק המעניקה ללקוחותיה ליווי מקיף ויחס אישי
 החברה פועלת במספר תחומים:


חיתום ,יעוץ ,ניהול וליווי הנפקות ציבוריות



ניהול גיוסי הון פרטיים



הפצת ניירות ערך מסחריים )(Commercial Papers



ייזום וליווי מיזוגים ורכישות ( - )M&Aמשמשת כנציגתה הבלעדית בישראל של רשת M&A International



מימון פרויקטים ,איגוח ,בניית עסקאות מימון ייחודיות

 המייל היומי :חברת רוסאריו קפיטל מנהלת מעקב יומיומי אחר שוק ההנפקות בתל אביב ומפיצה למנהלי ההשקעות
המוסדיים ,לגופים המסווגים ולמשקיעים פרטיים דו"ח הנפקות יומי הכולל פרוט תמציתי של כל המידע הרלוונטי לגבי
ההנפקות הקרובות ,תוצאות הנפקות שהושלמו וקישורים חמים למידע המשלים (מבנה ,דו"ח דרוג ,תשקיף ,מצגת).
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על מה נדבר
 נכסי הציבור – הערות לשיח הציבורי

 התפתחות שוק האשראי החוץ בנקאי והשפעתו על תיק נכסי הציבור
 גיוס הון וחוב – מבט רב שנתי
 – 2011 ניתוח גיוסים על פי דרוג
 – 2011 מי גייס ,כמה ולמה
 השפעת כניסת תקנות חודק על שוק ההנפקות
 אשראי קצר  -ניירות ערך מסחריים
 מגמות לקראת שנת 2012

 או שהאצטקים צדקו? סוף העולם ב ........2012
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תיק הנכסים של המשקיעים המוסדיים
נובמבר ( 2011כ 1-טריליון ש"ח)

מקור הנתונים :משרד האוצר ובנק ישראל

4

התפתחות שוק החוב הקונצרני

מקור הנתונים :משרד האוצר ובנק ישראל

5

שוק ההנפקות – מבט רב שנתי
גיוסי הון וחוב ראשוניים סחירים (לא כולל הנפקות זכויות וגיוסי חוב פרטיים)
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גיוס הון – בניית פלטפורמה
הנפקת מניות ראשונית

הנפקה שניונית

אג"ח להמרה

מימוש אופציות

אג"ח קונצרני

מקור הנתונים :הבורסה לניירות ערך בתל אביב
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גיוסי  – 2011ניתוח על פי דרוג
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גיוסי  – 2011מי מגייס
לאומי –  1.4מיליארד ₪
פועלים –  1.6מיליארד ₪
מזרחי –  1.2מיליארד ₪

הוט –  1.5מיליארד ₪
סלקום –  1מיליארד ₪

כללביט –  0.7מיליארד ₪
פניקס –  375.4מיליון ₪

אלביט מערכות –  1.1מיליארד ₪

פועלים –  1.55מיליארד  ₪לאומי – 1.7
מיליארד  ₪מזרחי –  0.94מיליארד ₪

לאומי 2 -מיליארד ₪
פועלים 1.3 -מיליארד ₪
פרטנר –  0.7מיליארד ₪
בזק –  2.7מיליארד ₪

 – 2011כניסת תקנות חודק
עיקרי תקנות חודק:



קובעות אילו מסמכים משפטיים יש להעביר למוסדיים ומהו
פרק הזמן המינימאלי מההנפקה להעברה או שינוי בהם



מחייבות מוסדיים להכין אנליזה כתובה על כל איגרת חוב

וממליצות על פרמטרים להתייחסות באנליזה.



מחייבות כל גוף מוסדי לקבוע מדיניות הכוללת דרישה
להתניות חוזיות ואמות מידה פיננסיות שונות לפי המלצות
הוועדה.

נושאים אשר לגביהם נדרשת התייחסות מפורשת של
המנפיק:



האם איגרת החוב תירשם למסחר בבורסה או במערכת
המסחר לגופים מוסדיים המופעלת על ידי הבורסה ("רצף

מוסדיים").


 האם קיימות הגבלות על המנפיק ביחס לחלוקת דיבידנד או
התחיבויות המנפיק לגבי חברה מדרגת.
רכישה עצמית של מניות.



הדין ומקום השיפוט החל במקרה של מחלוקת
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אשראי טווח קצר :ניירות ערך מסחריים
))Commercial Papers
• אג"ח קצרת מועד המשמשת למימון שוטף של חברות ,דומה לאון-קול הבנקאי
• מונפק ללא צורך בתשקיף ,לתקופה של שנה ומתחדש לתקופות נוספות של עד  5שנים
• תחנות היציאה יכולות להיות יומיות ,שבועיות ,חודשיות ,תלת חודשיות וכו' על פי בחירת המנפיק ובהתאם לתנאי השוק שווי
• שוק הנע"מ בעולם כיום :למעלה מטריליון דולר (גוגל גייסה  3מיליארד דולר בחודש יולי )2010
• ריבית  -נקבעת בכל סדרה באחת מהאפשרויות הבאות:
(א) משתנה על בסיס ריבית בנק ישראל (ב) קבועה על בסיס מק"מ (ג) נקובה במט"ח על בסיס ליבור/יורובור (ד) צמודת מדד
• על פי רוב מונפק ללא בטחונות ,על בסיס דרוג אשראי של חברת דרוג – מעלות ,מדרוג
• לעיתים יונפק כשהוא מגובה בנכסים פיננסיים – ) Asset Backed Commercial Paper( ABCP
• המנפיקות :פירמות גדולות ,חברות ציבוריות או גופים בעלי נוכחות עסקית/פיננסית משמעותית

• רוכשים פוטנציאליים :משקיעים מוסדיים ומסווגים ,קרנות נאמנות ובמיוחד קרנות כספיות ,משקיעים מתוחכמים ,חברות עם
עודפי נזילות ,ובעלי אמצעים

* ליום ההנפקה

מגמות בשוק לקראת 2012
 התחזקות מחלקות האשראי בגופים המוסדיים
 שינויי מדיניות אשראי בבנקים בעקבות תקנות באזל

 טווח ארוך
 עסקאות פרטיות "תפורות אישית"  -הלוואות ממוסדיים לחברות

 המוסדי – שחקן מסוג אחר :שילוב של הון וחוב.
 גיוסי חוב סחיר מותאמים לתקנות – שיעבודים וקובננטים
 התבגרות השוק  -שינוי המרווחים לייצוג הולם של הסיכון
 טווח קצר
 גיוון מקורות – ניירות ערך מסחריים (נע"מ)
 גיוסי הון – הנפקות זכויות ,הנפקות שניוניות וחדשות בהתאם לשווקים (היי-טק)
 מחולל שינוי – קרנות הנאמנות
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תודה רבה ושנת כספים טובה ופוריה!
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