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  בע"מ אס� השקעות

 אופק דירוג: יציב Aaa  דירוג יכולת פירעו� כוללת

  .באופק יציב ליכולת הפירעו� הכוללת של אס� השקעות בע"מ Aaaמידרוג מאשרת מחדש דירוג 

  סיכו� השיקולי� העיקריי� לדירוג

החודשי�  12-ב !ארד מילי 4.2-ע� היק� הכנסות של כהמזו� בישראל חברות בקרב מעמד מוביל בעלת אס� 

קטגוריות בתחו� של על פני מגוו� י� סמוצרי החברה נפרבשוק המקומי. מכ(  85%- כ ,30.09.2014האחרוני� שעד 

ניהול החברה . כל אחת מקטגוריות הפעילותבנתח שוק ראשו� או שני בגודלו בעלי , חזקי�סל מותגי�  �לאסהמזו�. 

). מאפייני� אלו תומכי� 63.68%קבוצת נסטלה (אגיד המזו� הגדול בעול�, תנתמ( בהשתייכות לממוקד, יציב ושמרני, ו

  גבוהה של החברה לאור( זמ�.רווחי� ביכולת השבת 

וא� שלילית בשנה  מתונה בצמיחה מאופיי�צמיחה פנימית גבוהה ביחס לענ� המזו� בישראל, הלאור( זמ� מציגה אס� 

נוכח ירידה בצריכה  ,ת בפני אתגרי� בצמיחה בשנה הנוכחיתאנו מעריכי� כי אס� ניצב ,יחד ע� זאת. האחרונה

לאור( זמ�, אנו . מצד המותג הפרטישצפויה לגבור וכ� תחרות  2014בהמש( למגמה שהחלה בשנת  ,מזו�של הפרטית 

על בסיס חדשנות שיווקית וחדירה לקטגוריות פעילות חדשות,  ,מעריכי� כי לאס� יכולת להציג צמיחה בשוק המקומי

להרחבת הפעילות  בשני� האחרונותהחברה פועלת במקביל, . תבסס על פלטפורמת הפיתוח והשיווק של נסטלהובה

  מס( הכנסות החברה. %15- ומהווה כ, אול� זו עדיי� אינה רחבה בחו"ל בתחו� תחליפי בשר, הסלטי� והמזו� הכשר

הנתמכת ג� בתהליכי�  ,ה ויציבה מאודמעמדה הבכיר של החברה בשוק המזו� המקומי מתבטא ברווחיות גולמית גבוה

מנגד, אנו מעריכי� כי . מתמשכי� של מיכו� וייעול תהליכי הייצור וכ� שימוש במער( הרכש הבינלאומי של נסטלה

תחרות צרכנית גוברת מייצרת לח- על מחירי המכירה ומצמצמת את גמישות המחיר, ג� בתקופות של עלייה במחירי 

שנועד להגביר את רמת התחרותיות בענ� ולהוזיל את מחירי  ,ת בענ� המזו� ("חוק המזו�")חוק קידו� התחרוהתשומות. 

אול� להערכתנו הוא מציב בפני אס� אתגרי� ברמה  ,. השלכותיו מצויות באי וודאות2015המזו�, נכנס לתוקפו בינואר 

חיות בשוק המקומי לח- על הרוו 2015בשנת אנו מביאי� בחשבו�  גמישות המחיר.השיווקית ועשוי להשפיע ג� הוא על 

  .נוכח תנאי השוק

של פועל יוצא . רמת המינו� של החברה נותרה נמוכה. מיצובה הפיננסי של אס� הינו ויציבלאס� פרופיל פיננסי חזק 

. ההשקעות ההוניות שביצעה החברה בשני� האחרונות ברכוש נמוכי�צורכי הו� חוזר ומיקוד עסקי שמרנות פיננסית, 

. לחברה מדיניות דיבידנד יציבה, אשר תואמת את שת פעילויות מומנו בעיקר מתזרימי המזומני� מפעילותברכיקבוע ו

  יכולותיה התזרימיות ואינה פוגמת בגמישותה הפיננסית.

ורמת המינו�  הגבוהה מזומני�היכולת ייצור שימור ליציבות ברווחיות לאור( זמ� ולצפי אופק הדירוג היציב נתמ( ב

   .הנמוכה
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  :�מיליוני  ,נתוני� פיננסיי� עיקריי� – (מאוחד)אס� 

  
  ממניות מטרנה (חברה מאוחדת) 49%* התחייבות מותנית בגי� רכישת 

  ** יחסי הכיסוי מותאמי� להתחייבויות אחרות ולהתחייבויות חכירה תפעולית

  גורמי מפתח בדירוגפירוט 

  שוקיחסית לצמיחה פנימית גבוהה ו ודפנסיבי רחב בעלת סל מוצרי�, חברת מזו� מהמובילות בישראל

 12-ב !מיליארד  3.6-של כמכירות בשוק המקומי חברות המזו� המובילות בישראל, ע�  שלושאס� הינה אחת מ

ישראל מהווה את שוק . לאותה תקופה) !מיליארד  4.2- של כמכירות ס( (מתו(  30.09.2014-החודשי� שהסתיימו ב

 קטגוריות בתחו� המזו�רב של במגוו� . לחברה סל מוצרי� רחב מהמכירות 85%- כע� חברה, הפעילות העיקרי של ה

אול� היא אינה פועלת בתחו� מוצרי החלב והינה שחקנית קטנה יחסית בתחו� המשקאות. בשני� האחרונות , הארוז

� לתינוקות, משקאות בעיקר באמצעות כניסה לקטגוריות פעילות חדשות (מזו ,הרחיבה החברה את פעילותה בישראל

הדבר מקבל ביטוי בנתחי שוק גבוהי� מאוד בכל קטגוריות וחזקי� מאוד בכל קטגוריות הפעילות,  תה). לאס� מותגי�

  הפעילות (מקו� ראשו� ושני). המותג אס� הינו בעל מוניטי� חזק מאוד ותפיסה גבוהה של איכות ואמינות.

של זו גבוהה מעט מעל  ,הה התורמת ליכולתה להציג צמיחה פנימיתלאור( זמ�, מציגה החברה חדשנות שיווקית גבו

באמצעות השקת מוצרי� חדשי�, מתיחת מוצרי� קיימי� וכניסה לקטגוריות חדשות. חר� נתחי השוק הגבוהי�, השוק, 

  המו"פ של החברה הא� נסטלה.החדשנות של אס� מבוססת במידה רבה על תשתית 

בשנת  4.0%-, בהמש( לצמיחה של כ1.8%-בשיעור של כ 1-9/2014תקופה מכירות החברה בשוק המקומי צמחו ב

 ,2014בשנת  0.7%-ירד בשיעור של כ, המכר הכספי בשוק המזו� בישראל נקסטסטורנתוני חברת המחקר על פי . 2013

ת המכירה, לאחר העלאלירידה במחירי . הירידה בשוק המזו� מיוחסת 2013בשנת  3.2%- לאחר צמיחה בשיעור של כ

 2014. מגמת הירידה במכר הכספי התחזקה ברביע הרביעי של ירידה בסל הצריכהלוכ�  2013שחלה בשנת מחירי� 

, 2015לשוק המקומי במהל( שנת אס�  צמיחה מתונה במכירותאנו מעריכי� . 2015וכפי הנראה ג� בתחילת שנת 

  .3.0%-1.5%של בטווח צמיחה לצמיחת השוק. בטווח הבינוני ארו( אנו מעריכי� ומעל 

בקטגוריות מוצר בה� הבינלאומית פעילותה  בפיתוח ובהרחבתממקדת מאמצי� אסטרטגיי� אס� בשני� האחרונות 

ובעיקר ארוחות מוכנות, סלטי� ותחליפי הבשר בשוק האמריקאי ותחו� תחליפי היא מחזיקה ביתרונות טכנולוגיי�, 

שוק גבוהי�  ינתחבאס� (באמצעות "טבעול") מחזיקה ד, בעוד שבשוק האירופאי, ובעיקר בהולנהבשר בשוק האירופאי. 

שבה " (סברה", בעיקר מצד ומאתגרתחזקה (באמצעות "טרייב") ע� תחרות מתמודדת האמריקאי היא בשוק ויציבי�, 

, בדומה 1-9/2014מס( הכנסותיה בתקופה  15%- הכנסות אס� ממכירות לחו"ל היוו כ. )שותפה ג� שטראוס גרופ

בנטרול השפעת המטבע). עיקר  6.3% -(כ 4.4%- ר צמיחת המכירות לחו"ל בתקופה זו עמדה על ככאש ,2013לשנת 
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פעילות בארה"ב תוסי� להוות מנוע צמיחה עבור אס� ג� בשני� הלהערכותינו הצמיחה נרשמה בשוק האמריקאי. 

ת של מעבר למוצרי מגמומ, כאשר לצד המיקוד הניהול שהוש� בנושא זה בשנה האחרונה, היא תיהנה ג� הקרובות

  בדגש על טעמי� אתניי� וי� תיכוניי�. ,נוחות ולמוצרי מזו� טריי�

  :ובאחוזי� �, במיליוני (לפני התאמות למאוחד)הכנסות ורווח תפעולי לפי מגזרי פעילות  –אס� 

  שינוי בהכנסות %  הכנסות  

1-9/14  1-9/13  2013  1-9/14  1-9/13  2013  

  3.2%  -  3.1%  956  705  727  קולינארי

משקאות,  מאפה,

  חטיפי� ודגני בוקר

871  845  1,119  3.1%  -  2.3%  

  )5.8(%  -  3.7%  630  479  497  בינלאומי

  1.0%  -  1.9%  359  256  261  מזו� תינוקות

  5.2%  -  3.5%  412  299  309  שוק מקצועי וחבילות שי

  8.9%  -  )1.9(%  760  604  593  *י�אחר

  שיעור רווח תפעולי %  רווח מגזרי  

1-9/14  1-9/13  2013  1-9/14  1-9/13  2013  

  12.9%  12.5%  10.7%  123  88  78  קולינארי

מאפה, משקאות, 

  חטיפי� ודגני בוקר

198  180  242  22.8%  21.3%  21.7%  

  8.3%  8.4%  8.4%  52  40  42  בינלאומי

  17.3%  16.8%  15.1%  62  43  39  מזו� תינוקות

  6.2%  4.8%  6.5%  25  14  20  שוק מקצועי וחבילות שי

  4.2%  6.5%  6.2%  32  39  37  י�אחר

  מזו� לבעלי חיי�ו* כולל בי� השאר גלידות 

  מגמה של שחיקה בגמישות המחירובעל צמיחה מתונה , סולידיענ) 

אבחנה , תו( שונות בי� קטגוריות המוצר השונות, ובלמחזוריות הכלכליתיציבי� יחסית ביקושי� ב מאופיי�ענ� המזו� 

, בעקבות תהליכי גדולי�מקומיי� ענ� כולל מספר יצרני� הבסיסיי�. לבי� מוצרי מזו� ופינוק  רמיו�פמוצרי עיקרית בי� 

חסמי הכניסה לענ�, בעיקר בואני�. ייצרני� קטני� ומספר רב של כ� ו קונסולידציה מואצי� שאירעו בעשורי� האחרוני�

העיקרית על שטחי המד� הינה מול התחרות ית. רמת התחרות ערה א( יציבה יחס .האחרונותמצד ייבוא, הונמכו בשני� 

יצרני המזו� חשופי� לתנודתיות הגבוהה במחירי חומרי רשתות הגדולות. שבבעלות המותגי� פרטיי� מול ויבואני� 

  ייצור כגו� אנרגיה ושכר מינימו�.הגל� ותשומות ה

הרחבת המחירי�, בעקבות  בישראל, המוסברת בירידה ברמתהמזו� חלה ירידה במכר הכספי בענ�  2014בשנת 

הירידה בחלק גדול מסחורות המזו� והתחזקות השקל מיתנו את . העלאת מחירי�, וכ� בירידה בסל הצריכה- מבצעי� ואי

אנו . ככלל, 2015להמשי( ג� בשנת עלולה השלילית מגמה המניחי� כי אנו ההשפעה השלילית על רווחיות היצרניות. 

את גמישות הצרה המזו� בפרט,  הצריכה ומוצרי ורית בישראל בנושא מחירי מוצריכי התחזקות התהודה הציבמעריכי� 

לכ( יש להוסי� את המיקוד הגובר של הרשתות הגדולות במותג הפרטי אס�. בה� ג� המחיר של החברות הממותגות, ו

. �ני� הממותגילח- תחרותי נוס� על מחירי המכירה של היצרכעוג� לבידול הרשת ולהוזלת סל הקנייה, מה שמהווה 
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 �נכנס לתוק�  2015בחודש ינואר . תחו� ההגבלי� העסקיי�בו בעיקר בהסרת חסמי היבואמתמקדת הרגולציה בענ

, הטלת מגבלות על הסכמי הסחר בי� בי� השארבמטרה להוזיל את מחירי המזו�  ,חוק קידו� התחרות בענ� המזו�

והקלה ני� הגדולי�, הגבלת סידור המדפי� בידי היצרני� היצרני� לרשתות השיווק, הגבלת שטחי המדפי� של היצר

 ,מוקד� עדיי� להערי( באיזו מידה ישפיע החוק על רמת התחרות בענ�חלב. המוצרי בתחו� בעיקר בחסמי הייבוא, 

אול� ניכר כי הוא מציב מידה של אי וודאות ואתגרי� תפעוליי� ושיווקיי� בפני היצרניות, ובה� ג� אס�. בתשעת 

הנובעת משינויי� הצפויי� במער( הסחר  ,!מיליו�  7.3-רשמה אס� הפרשה של כ 2014י� הראשוני� של שנת החודש

  כתוצאה מהערכות לקראת חוק המזו�.

  ת גבוהה ביחס לשוק המקומי ויציבהרווחיו

וזאת  מס( המכירות 42%-בשיעור של כ ,הרווחיות הגולמית נותרה יציבה 2014במהל( תשעת החודשי� הראשוני� של 

ברקע ירידה שחלה ברבעוני� האחרוני� במרבית סחורות המזו�, ובעיקר הסוכר, הסויה והחיטה. מנגד חלה עלייה 

הירידה בשער החליפי� הממוצע בתקופה זו תרמה להוזלת הרכש במונחי� שקליי�.  כמו כ�, .והשומשו�במחירי הקפה 

( ההפצה הנרחב בסל המותגי� ובחדשנות. בשני� התומכות במער ,לאס� הוצאות שיווק ומכירה בהיק� משמעותי

המותגי� החזקי� של אס� מייצרי� עבורה ער( מההכנסות.  22%-האחרונות ניצבו הוצאות אלו על שיעור יציב של כ

ליכולתה תור� המוביל מעמדה העסקי בממוצע בשני� האחרונות).  42%-41%מוס� ותורמי� לרווחיות גולמית גבוהה (

החברה רווחיות . , ובכ( לשמור על יציבות הרווחאת מחירי המכירה להתייקרות תשומות הייצור� לאור( זמלהתאי� 

על בסיס השקעה בקווי ייצור חדשי�, איחוד אתרי ייצור, נובעת ג� מיכולתה להציג שיפור מתמש( ביעילות תפעולית, 

 ,בי� השאר ,נעשי�יפור בחברה תהליכי הש, התייעלות ברכש, במערכות הנתוני� ובלוגיסטיקה. שיפור תהליכי�

כ( למשל, אס� נהנית ממאגר הרכש העולמי של של נסטלה ושיתופי הפעולה עמה. מערכות הנתוני� הידע ובתמיכת 

  .נסטלה

ע� מגמה של כוח צרכני עולה המאיי� על מתמודדת , בדומה לענ� כולו, למרות האמור לעיל, אנו מעריכי� כי אס�

בטווח הקצר תתקשה אנו מעריכי� כי גמה ארוכת טווח של עלייה במחירי התשומות. גמישות המחיר, וזאת ברקע מ

להערכתנו, . , והדבר עלול לייצר לח- על הרווחיותמחירי התשומותבמידה של עלייה את מחירי המכירה להתאי� אס� 

: כוח המותג והמש( מאשר שאר הענ�ע� מגמות אלו המאפשרי� לה יכולת התמודדות טובה יותר לחברה מספר כלי� 

  .תפעולית התייעלותהמש( בסיסיות וכ� מזו� חיזוקו, נוכחות גבוהה בקטגוריות 

  הנתמכי� במינו) נמו( מאוד ותזרימי מזומני� חזקי� מפעילות שוטפת ,יחסי כיסוי מהירי�

 נמו( מאוד.נסי ישיר פינחוב ו ,מס( המאז� 63%-כהמתבטא בהו� עצמי גבוה, המהווה  ,ידי ויציבלחברה מבנה פיננסי סול

ס( מ 20%-כ ימי אשראי ומהווה 100- בממוצע על כהעומד  ,לצד ההו� העצמי, ממומנת החברה בעיקר מאשראי ספקי�

יות השוטפות באופ� מהותי על קצב ההשקעות ההונתזרי� שוט� חזק מפעילות, העולה לחברה הנכסי� במאז�. 

צפוי לעלות קצב ההשקעות ברכוש קבוע הפיננסי. ת החוב פשר בשני� האחרונות לצמצ� אאו וחלוקת הדיבידנד,

 2012-2014. בשני� נועדה לשפר את התפוקה לעובדאשר  ,ובאוטומציה בשל גידול בהשקעות בקווי ייצור ,2015בשנת 

לאחר תארי(  מהרווח הנקי. 40%-, שהיווה כ!מיליו�  150דיבידנד לבעלי המניות בהיק� שנתי של  חילקה החברה

 ,החוביחסי כיסוי בחישוב . 2015שישול� במהל( חודש מר-  !מיליו�  150אחרו� הכריזה אס� על דיבידנד בס( המאז� ה

לבעלי מניות  הבגי� אופציית מכר שהוענקההתחייבות של אס� את  , נוס� להתאמות החכירה,מידרוג לוקחת בחשבו�

כיסוי החוב הפיננסי המותא� ו X1.0הינו  30.09.2014ליו�  EBITDA-המיעוט של מטרנה. כיסוי החוב הפיננסי המותא� ל

בעיקר ממקורותיה העצמיי�,  ,אנו מעריכי� כי החברה תוסי� לשרת את צורכי ההשקעות והדיבידנד .X1.2הינו  FFO-ל

הקצר והבינוני ומעריכי� כי החברה תשמור על יחסי הכיסוי בטווח הזמ� איננו צופי� גידול משמעותי בחוב ולפיכ( 

  �.הנוכחיי
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  אופק הדירוג

  יכולי� להוביל לפגיעה בדירוג: ה גורמי�

  X1.5מעל  EBITDA-למותא� עלייה ביחס כיסוי החוב הפיננסי ברוטו  •

 של החברה ו/או במותגי� מרכזיי� פגיעה משמעותית במוניטי�  •

  אודות החברה

ושיווק מזו� בישראל ולחו"ל,  אס� השקעות בע"מ, ישירות וביחד ע� שורה של חברות בנות ומוחזקות, פועלת בייצור

פריטי מזו� שוני� המיוצרי�  2,000-החברה מייצרת למעלה מונמנית ע� הקונצרני� המובילי� בישראל בענ� המזו�. 

רכשה  2013במהל( נובמבר רחבי האר- ובחו"ל ומשווקי� באמצעות מרכזי הפצה אזוריי�. בכל  אתרי יצורבכיו� 

(נסטלה) את מרבית מניות אס� שהוחזקו בידי יו"ר החברה מר ד� פרופר,  NESTLE SAבעלת המניות הגדולה בחברה, 

 .הגדול בעול�הבינלאומי . נסטלה הינו תאגיד המזו� זכויות ההצבעהובהו� ב 63.7%-ובכ( עלתה לשיעור החזקה של כ

שותפות ), 100%ע"מ () ב1993), טבעול (100%בי� האחזקות העיקריות של הקבוצה נית� למנות את מגדנות הבית בע"מ (

עסיס תעשיות מזו� שותפות -) ובית השיטהבאמצעות חברת טבעול 100%סלטי צבר תעשיות מזו� בע"מ (), 51%מטרנה (

עוסקת בייצור ושיווק של סלטי� בארה"ב, ה Tribeהעיקריות של החברה בחו"ל הינ�: האחזקות  .)100%מוגבלת (

החברה  ,כמו כ� ;קי� ברחבי ארה"ב וקנדהוהמשו ,תחליפי בשר מצונני�ייצור ומכירה של וכ� מצונני� י� תיכוניי� 

 את כלל מוצרי הקבוצה בארה"ב ובאנגליה. , המשווקותUKוחברת אס�  USAמחזיקה בבעלות מלאה בחברת אס� 

  איציק צאיג.הינו מר קבוצת אס� מנכ"ל 

  היסטוריית דירוג
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  דוחות קשורי�

 2014דוח מעקב, מר-  - אס� השקעות בע"מ 

  2013מתודולוגיה לדירוג חברות תעשייה ומסחר, אוקטובר 

  2011מתודולוגיה להתאמת יחסי� פיננסיי� להתחייבויות חכירה, נובמבר 

  

   www.midroog.co.il הדוחות מפורסמי� באתר מידרוג

  

03.03.2015תארי( הדוח: 
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  מונחי� פיננסיי� עיקריי�

  הוצאות ריבית

Interest 
  .רווח והפסדהוצאות מימו� מדוח 

  הוצאות ריבית תזרימיות

Cash Interest 
התאמות להוצאות מימו� שאינ� לאחר הוצאות מימו� מדוח רווח והפסד 
  .תזרימיות מתו( דוח תזרי� מזומני�

  רווח תפעולי

EBIT  

  .הוצאות/רווחי� חד פעמיי� רווח לפני מס + מימו� +

  רווח תפעולי לפני הפחתות

EBITA 

 .של נכסי� לא מוחשיי� + הפחתות רווח תפעולי

  תרווח תפעולי לפני פחת והפחתו

 EBITDA 

  .של נכסי� לא מוחשיי� +פחת+ הפחתות רווח תפעולי

רווח תפעולי לפני פחת, הפחתות ודמי 
  שכירות/חכירה

EBITDAR  

+ הפחתות של נכסי� לא מוחשיי� + דמי שכירות +  רווח תפעולי + פחת
  .דמי חכירה תפעוליי�

  נכסי�

Assets 
  .ס( נכסי החברה במאז�

  חוב פיננסי

Debt  

חוב לזמ� קצר+ חלויות שוטפות של הלוואות לזמ� ארו(+ חוב לזמ� ארו(+ 
  .חכירה תפעוליתבויות בגי� ייחהת

  חוב פיננסי נטו

Net Debt 
  .השקעות לזמ� קצר -  ושווי מזומ� מזומ� - חוב פיננסי

  בסיס ההו�

Capitalization (CAP)  

לזמ�  + מסי� נדחי� (כולל זכויות מיעוט) במאז� עצמיההו� ס( החוב+ 
  .ארו( במאז�

  השקעות הוניות

Capital Expenditures (Capex)  

  .ובנכסי� בלתי מוחשיי� במכונות, השקעות ברוטו בציוד

  מקורות מפעילות *

Funds From Operation (FFO) 

תזרי� מזומני� מפעילות לפני שינויי� בהו� חוזר ולפני שינויי� בסעיפי 
  .רכוש והתחייבויות אחרי�

 * שוטפת תזרי� מזומני� מפעילות
Cash Flow from Operation (CFO)  

תזרי� מזומני� מפעילות שוטפת לפי דוחות מאוחדי� על תזרימי 
  .מזומני�

 * פנויתזרי� מזומני� 
Retained Cash Flow (RCF)  

  .בניכוי דיבידנדי� ששולמו לבעלי המניות (FFO)מקורות מפעילות 

  * תזרי� מזומני� חופשי

Free Cash Flow (FCF)  
  .דיבידנדי� -השקעה הוניות  - (CFO)תזרי� מזומני� מפעילות שוטפת 

  

מס ודיבידנד ממוחזקות יכללו בחישוב תזרימי המזומני� השוטפי� ג� א� אינ� , תשלומי� ותקבולי� של ריבית, IFRS* יש לשי� לב כי בדוחות  

  מפעילות שוטפת.המזומני� נרשמי� בתזרי� 
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  סול� דירוג התחייבויות

ה�, על פי שיפוטה של מידרוג, מהאיכות הטובה ביותר  Aaa התחייבויות המדורגות בדירוג  Aaa  דרגת השקעה
  וכרוכות בסיכו� אשראי מינימלי. 

Aa  התחייבויות המדורגות בדירוג Aa  ה�, על פי שיפוטה של מידרוג, מאיכות גבוהה, וכרוכות
  בסיכו� אשראי נמו( מאד.

A  התחייבויות המדורגות בדירוג A  ,נחשבות על ידי מידרוג בחלק העליו� של הדרגה האמצעית
  וכרוכות בסיכו� אשראי נמו(.

Baa  התחייבויות המדורגות בדירוג Baa רוכות בסיכו� אשראי מתו�. ה� נחשבות כהתחייבויות כ
  בדרגה בינונית, וככאלה ה� עלולות להיות בעלות מאפייני� ספקולטיביי� מסוימי�.

דרגת השקעה 
  ספקולטיבית

Ba  התחייבויות המדורגות בדירוג Ba  ה�, על פי שיפוטה של מידרוג, בעלות אלמנטי�
  עותי.ספקולטיביי�, וכרוכות בסיכו� אשראי משמ

B  התחייבויות המדורגות בדירוג B  נחשבות על ידי מידרוג כספקולטיביות, וכרוכות בסיכו�
  אשראי גבוה.

Caa  בדירוג התחייבויות המדורגות Caa  ה�, על פי שיפוטה של מידרוג, בעלות מעמד חלש
  וכרוכות בסיכו� אשראי גבוה מאוד.

Ca  התחייבויות המדורגות בדירוג Ca טיביות מאוד ועלולות להיות במצב של חדלות ה� ספקול
  ע� סיכויי� כלשה� לפדיו� של קר� וריבית. ,פרעו� או קרובות לכ(

C  התחייבויות המדורגות בדירוג C  ה� בדרגת הדירוג הנמוכה ביותר ובד"כ במצב של חדלות
  פרעו�, ע� סיכויי� קלושי� לפדיו� קר� או ריבית.

' מציי� 1. המשתנה 'Caaועד  Aa - בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ 3 - ו 2, 1יי� מידרוג משתמשת במשתני� המספר
' מציי� 2שאגרת החוב מצויה בקצה העליו� של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת, המצוינת באותיות. המשתנה '

של קטגורית ' מציי� שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתו� 3שהיא נמצאת באמצע קטגורית הדירוג; ואילו המשתנה '
  הדירוג שלה, המצוינת באותיות.
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   64739אביב - תל 17מידרוג בע"מ, מגדל המילניו� רח' הארבעה 

 www.midroog.co.il, 03-6855002, פקס 03-6844700טלפו� 

  .2015רוג בע"מ (להל�: "מידרוג") כל הזכויות שמורות למיד ©

מסמ( זה, לרבות פיסקה זו, הוא רכושה הבלעדי של מידרוג והוא מוג� על ידי זכויות יוצרי� ודיני הקניי� הרוחני. אי� להעתיק, לצל�, 

  לשנות, להפי-, לשכפל או להציג מסמ( זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתב.

ה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבי� בעיניה לאמיני� ומדויקי�. מידרוג אינה כל המידע המפורט במסמ( ז

בודקת באופ� עצמאי את נכונותו, שלמותו, התאמתו, דיוקו או אמיתותו של המידע (להל�: "המידע") שנמסר לה והיא מסתמכת על 

  .המידע שנמסר לה לצור( קביעת הדירוג על ידי החברה המדורגת

הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויי� במידע המתקבל ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת. עדכוני� ו/או 

וג הנ� הדירוגי� המתבצעי� על ידי מידר .www.midroog.co.ilשינויי� בדירוגי� מופיעי� באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו: 

בגדר חוות דעת סובייקטיבית ואי� ה� מהווי� המלצה לרכישה או להימנעות מרכישה של אגרות חוב או מסמכי� מדורגי� אחרי�. 

אי� לראות בדירוגי� הנעשי� על ידי מידרוג כאישור לנתוני� או לחוות דעת כלשה� או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה 

ד על כ(, ואי� להתייחס אליה� בגדר הבעת דעה באשר לכדאיות מחיר� או תשואת� של אגרות חוב הכספי של חברה כלשהי או להעי

או של מסמכי� מדורגי� אחרי�. דירוגי מידרוג מתייחסי� במישרי� רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכו� אחר, כגו� הסיכו� כי ער( השוק 

מי� אחרי� המשפיעי� על שוק ההו�. כל דירוג או חוות דעת אחרת של החוב המדורג ירד עקב שינויי� בשערי ריבית או עקב גור

שמעניקה מידרוג צריכי� להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמ( זה או על ידי 

מו לגבי כל מנפיק, מי מטעמו, ובהתא�, כל משתמש במידע הכלול במסמ( זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטע

ערב, אגרת חוב או מסמ( מדורג אחר שבכוונתו להחזיק, לרכוש או למכור. דירוגיה של מידרוג אינ� מותאמי� לצרכיו של משקיע 

מסוי� ועל המשקיע להסתייע בייעו- מקצועי בקשר ע� השקעות, ע� הדי� או ע� כל עניי� מקצועי אחר. מידרוג מצהירה בזאת 

ת חוב או של מסמכי� מדורגי� אחרי� או שבקשר ע� הנפקת� נעשה דירוג, התחייבו לשל� למידרוג עוד שהמנפיקי� של אגרו

  קוד� לביצוע הדירוג תשלו� בגי� שרותי הערכה ודירוג הניתני� על ידי מידרוג.

וג של מידרוג הנ� במידרוג. יחד ע� זאת, הליכי הדיר 51% להל�: "מודי'ס"), שלה Moody'sמידרוג הינה חברת בת של מודי'ס (

עצמאיי� ונפרדי� מאלה של מודי'ס, ואינ� כפופי� לאישורה של מודי'ס. בו בזמ� שהמתודולוגיות של מידרוג מבוססות על אלה של 

  מודי'ס, למידרוג יש מדיניות ונהלי� משלה וועדת דירוג עצמאית. 

  ופני� לעמודי� הרלוונטיי� באתר מידרוג.למידע נוס� על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת הדירוג שלה, הנכ� מ


