
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בע"מ אלביט מערכות
 2018 ינואר ו מעקב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 אנשי קשר:

 מעריך דירוג ראשי -אב, אנליסט –עידו בר
@midroog.co.ilIdo.barav 

 משנימעריך דירוג  -נון, ראש תחום מוסדות פיננסיים -אבי בן
avib@midroog.co.il  

 ר, סמנכ"ל, ראש תחום מימון חברותסיגל יששכ
i.sigal@midroog.co.il 

mailto:avib@midroog.co.il
mailto:i.sigal@midroog.co.il


 מידרוג

 
 מעקב - בע"מ אלביט מערכות 04/01/2018 2

 בע"מ אלביט מערכות

 יציבאופק דירוג:  Aa1.il סדרהדירוג 

 הדירוג אופק. "(החברה" או" אלביט)" מ"בע מערכות אלביט שהנפיקה'( א הסדר) חובה אגרותל Aa1.il דירוג כנו על מותירה מידרוג

 .יציב

 :מידרוג ידי על המדורגות במחזור החוב אגרות

 סופי פירעון מועד דירוג אופק דירוג ערך נייר מספר "חאג סדרת

 30.06.2020 יציב Aa1.il 1119635 'א

  לדירוג עיקריים שיקולים

מיצובה של החברה נתמך . בעולם ביטחוניים נישה ובתחומי בישראל הביטחונית בתעשייה מוביל עסקי מיצובעל  מבוססדירוג החברה 

בארבעת הרבעונים מיליארד $  3.3 -עם היקף הכנסות של כבהיקף פעילות רחב ומגוון בתחום הביטחוני, ובמוניטין בינלאומי גבוה 

על פני קווי מוצרים וטריטוריות גיאוגרפיות, אשר תומך ביציבות ההכנסות לאורך המחזוריות בתקציבי הביטחון נפרש האחרונים, ה

רלוונטיים אשר הולמים את התמורות וחדשניים  טכנולוגיים פתרונות לפתח מיכולתה נובעים החברה יתרונותיה היחסיים של בעולם.

 החברה של הצמיחה הזדמנויות זמן, לאורך אסטרטגית למערך הביטחוני בישראל.בתעשייה הביטחונית העולמית, לצד חשיבות 

מפעילות חיובי  רקורדהערך המוסף ללקוח, כאשר לחברה טרק  ולשיפור לסינרגטיות התורמות חברות ופעילויות, של מרכישות נובעות

המאופיין בצמיחה רב  משמעותיצבר הזמנות ברה לחשיתופי פעולה עם שחקניות מקומיות במדינות הפעילות.  לצד, ורכישות מיזוגים

 .לנראות ההכנסות בטווח הקצר והבינוניהתורם חיובי  נתון האחרונות,שלוש השנים ב 2.1-2.3נע סביב ( LTM) למכירותו חסוישנתית 

 כניסה וחסמי ביקושים של ארוכה מחזוריות לאור בעיקר נמוך,-ענף התעשייה הביטחונית העולמי מאופיין להערכתנו בסיכון בינוני

מדינות  הביאו שורה שלומתחים במקומות שונים בעולם עימותים , גאופוליטיים הביטחוניים במדינות המערב, שינויים . האיומיםגבוהים

 התעשייה בהתאם לכך, ענף. , בד בבד עם ההתאוששות הכלכלית העולמיתבשנים האחרונות להגדיל את התקציבים הביטחוניים

, לאחר מספר שנים של שחיקת תקציבי הביטחון העולמיים, עם צפי ים האחרונותתיבשנלהציג צמיחה מחודשת החל הביטחונית 

הגידול הצפוי בתקציב הביטחון המשמעותי בתוך כך,  .1ס'מודי תחזיות י"עפ 2018בשנת בהוצאות הביטחון בעולם  5% -כ לצמיחה של

למתן במידת מה את השפעות התחרות בענף, אולם לחצי  מידרוג פוי להערכתצחה זו ונהבתומך בעולם, משרד ההגנה האמריקאי, 

 המחיר יוותרו גבוהים.

-צמיחה של כצופה , והעתידי הנוכחי הקרב שדהצרכי ב התומך מוצרים והיצע עסקי פרופיל, הנסמך על התרחיש הבסיס של מידרוג

בתקציבי הביטחון. רווחיות החברה האמור גידול ין היתר בשייתמך ב, בצבר ההזמנות של החברה בטווח הזמן הקצר והבינוני 4%עד  3%

, כאשר השנים האחרונות שלושב 9.0%-8.0% של רווח תפעוליעם טווח , אך בולטת ביציבותה ,אינה בולטת לטובה ביחס לרמת הדירוג

 סיביות התחרות והצורך בהשקעה שיווקלאור אינטנזה, טווח של ואף בחלק העליון  צפויה להערכתנו להיוותר בשיעורים הנוכחייםזו 

טכנולוגיים מובילות ו. להערכת מידרוג, יכולת ההתייעלות של החברה מוגבלת נוכח הצורך לשמר יתרונות המהותי מו"פמרכיב הב

 וכ"א איכותי.

מרמת , הרחבת המכירולאורך השנים האחרונות, הנגזרים מפיזור ה השוטפת מפעילות יציבים וחזקיםמי מזומנים יתזר ציגהההחברה 

לאורך השנים  בשל ירידה הדרגתית בהיקף החוב, מהירים יחסיתנותרו  החברה של הכיסוי . יחסימתונותרמת מינוף ורווחיות ה

 תגזרנ 2017בשנת היקף החוב הפיננסי עלייה בה , ברקע פעילות רכישות מתונה, ושיפור מסוים ברווחיות.2017ועד שנת  האחרונות

אשר לצד העונתיות, מוסבר להערכת מידרוג בדרישה כלל ענפית להארכת ימי , במהלך השנה צורכי ההון החוזרגידול מבעיקר 

מידרוג  - אשר ככל שיתרחשו עשויים להוביל לבחינת הדירוג -האשראי ללקוחות. מבלי להביא בחשבון מיזוגים ורכישות בהיקף מהותי 

צפויים  FFO -ול  EBITDA-ל מותאם יחסי הכיסוי חוב פיננסיכאשר ב הנוכחי, כי בטווח הקצר החברה תשמור על היקף החומעריכה 

בחשבון כי החברה עשויה לנתב את התזרים  מידרוג מביאהארוך -בטווח הבינוניבהתאמה. , 2.0עד  1.5 -ו 1.8עד  1.3 שללנוע בטווח 

 מור על יחסי כיסוי מהירים הולמים לדירוג.כי החברה תש ההחופשי וכן גידול מסוים בהיקף החוב לפעילות של רכישות, ומצפ
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מהותי ביחס לשירות החוב  בהיקף יתרות נזילות ומסגרות אשראי פנויות נוכח, לטובה בולטות פיננסית וגמישות בנזילות נתמך הדירוג

נובע  היציב הדירוג אופק .מימון טובה למקורות נגישותכן ו הקרובים החודשים 12 -בהצפוי  חיובי (FCF) חופשי תזרים, השנתי

 .של החברה הפיננסיבסביבה העסקית שתתמוך בפרופיל תישמר יציבות  כימהערכתנו 

 :($ במיליוני) עיקריים נתונים –( מאוחד)מ "בע מערכות אלביט

 9M 2017 9M 2016 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 

 2,925 2,958 3,108 3,260 2,306 2,368 הכנסות

 239 241 269 281 194 216 )לפני הוצ' / הכנ' אחרות(  רווח תפעולי

 8.2% 8.1% 8.6% 8.6% 8.4% 9.1% שיעור רווח תפעולי

 4.0% 4.3% 5.6% 5.1% 4.5% 4.9% (ROA)תשואה על נכסים 

 265 306 332 245 188 143 יתרות נזילות

 691 704 607 507 650 688 * חוב פיננסי מותאם

 CAP 29% 29% 25% 30% 36% 36%-* ל חוב פיננסי מותאם

EBITDA 301 283 404 391 363 369 

FFO 254 249 343 367 254 319 

 EBITDA 1.6 1.7 1.3 1.6 1.9 1.9-* ל חוב פיננסי מותאם

 FFO 2.0 1.8 1.5 1.7 2.8 2.2-ל חוב פיננסי מותאם *

 בויות העודפות לקרן פיצויים.יהחוב השקלי ואת סך ההתחיהחוב הפיננסי המותאם כולל את השווי ההוגן של מרכיב הגידור בגין * 

 :($ במיליוני) הכנסות ממכירות פילוח –( )מאוחדמ "בע מערכות אלביט

 9M 2017 9M 2016 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 הכנסות לפי תחומי פעילות

Airborne systems 897 900 1,242 1,226 1,198 1,133 

Land vehicles systems 325 258 408 559 275 309 

C4ISR systems 827 891 1,221 995 1,118 1,071 

Electro-optical systems 253 181 276 232 265 314 

Others 67 76 113 96 102 97 

       הכנסות לפי איזורים גיאוגרפיים

Israel 509 507 710 617 639 706 

North America 591 596 826 839 827 861 

Europe 529 422 641 498 461 547 

Latin America 149 151 213 325 455 283 

Asia Pacific 511 595 802 800 529 448 

Other Countries 79 35 70 29 48 81 

  לדירוג העיקריים השיקולים פירוט

 והבינוני הקצר הזמן בטווח יםהעולמי הביטחון יצפי לצמיחה בתקציב, נמוך-בינוני ענפי סיכון

היקף הפעילות בענף התעשייה הביטחונית מצוי בקורלציה גבוהה עם תקציבי הביטחון הממשלתיים, אשר מאופיינים במחזוריות 

 משברים גם כמו, לעת מעת שנחזה כפי, צפויים בלתי ביטחוניים מעימותים כתוצאה להתרחש עלול במגמה שינויארוכה יחסית. 

בהוצאות  עלייה צפויה, 1ס'מודי תחזיות י"עפ . הנוכחי העשור בתחילת שהיה כפי הממשלות בתקציבי לפגוע שעשויים חמורים כלכליים

, 2015-2016ים שנממוצע בב 0.75% -מתונה של כשנתית בהמשך לעלייה , 5% -כ , בטווח של2017-18הגלובאליות בשנים  הביטחון

הוצאות תחזית הגידול בתקציבי הביטחון בעולם נתמכת בצפי לגידול . (SIPRI)ע"פ נתוני  2011-2014האטה מתמשכת בשנים  לאחרו

                                                           

1 2018 Outlook - Positive on rising commercial aircraft deliveries and higher defense spending (December 2017) 

https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1104210
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לאחרונה של עם אישור , (2013-2016)בשנים  מסך ההוצאה הביטחונית העולמית לאורך זמן 40%-35%ארה"ב, המהווה של הביטחון 

 ו"נאטהמדינות החברות בברית  ותבהוצא גידולעל מתבסס צמיחה צפי זה ל ,תקציב בסיס גבוה יותר ע"י ממשל טראמפ. נוסף על כך

 וביטחוניים צבאיים קונפליקטים, גיאופוליטיים סיכונים רקע הגבולות על על והשמירה ההגנה ממאמץ כחלק ,ומדינות נוספות

למערב, אירועי טרור באזורים גיאוגרפים  וסין מתיחות בין רוסיה. אלו כוללים את הבחלקים שונים בעולם אי יציבותלצד  מתמשכים

 .בעיקר באזור המזרח התיכון ובאסיה בדלנות במספר מדינות מרכזיות שונים ומגמות

 

הפועלים בזיקה גבוהה לתקציבי  ,יםאואירופ אמריקאים ענק תאגידי בעיקר ע"י מובלענף התעשייה הביטחונית הינו ענף גלובאלי, ה

בולט בעיקר בתאגידים אמריקאים, המשמשים קבלנים ראשיים בפרויקטים ביטחוניים של ממשלת  זה מאפייןהממשלות המקומיות. 

 לפעילות גלובאלית.ים מוטים יותר אארה"ב, בעוד התאגידים האירופ

קיצור , במחיר קבוע חוזים, עם מיקוד תקציבי הביטחון )דגש רב יותר על תמחור ,הענף מצוי ברמת תחרות גוברת בשנים האחרונות

למדינות מתפתחות, לחץ על מחירי  גדולות חברות בינ"ל תכניסלהובילו אשר  האטהמספר שנים של ו( ועמידה בלו"ז זמני הגעה לשוק

 ., לרבות הארכת ימי הלקוחותתנאי מימון טובים יותרלוגידול במו"פ העצמי של החברות, למצד הלקוחות וכן דרישות גוברות  ,המכירה

אשר נבעו מהרצון בענף  למגמה גוברת של מיזוגים ורכישותבשנים האחרונות  הובילוצמיחה אורגנית  רמת התחרות והקושי לייצר

תקציבים שפר את האפשרות להתמודד על במטרה הכולל וליצור יתרון משמעותי יותר לגודל והמוצרים רחיב את מגוון הפתרונות לה

 .אסטרטגייםמלקוחות 

טוי בסדרי העדיפויות הנגזרים מתקציבי הביטחון של משרד ההגנה האמריקאי ושל התפתחות תפיסת הביטחון, כפי שמקבלת בי

לשימת ו לתחום הלוחמה האווירית על חשבון הלוחמה היבשתיתהסטת תקציבים מובילה ל, (מערב אירופהמפותחות )בעיקר ממדינות 

 שים, מודיעין מעקב וסיוריובכלים בלתי מאויבמספר זירות במקביל, שימוש במערכות מדויקת סימטרית -דגש רב יותר על לוחמה א

, צפוי המשך גידול מידרוג ת בתעשיית הביטחון הישראלית, המספקת צרכים אלו. להערכתותומכ. ככלל, תמורות אלו לוחמת סייברו

קטרוניות החייל הבודד, מערכות אל ברמתהגנה בביקושים למערכות זריזות ועתירות טכנולוגיה, מערכות שליטה ובקרה )שו"ב(, 

 על חשבון פלטפורמות צבאיות גדולות. וזאת ( ומערכות טילים מדויקים,HLS) מתקדמות ואמצעי הגנה לביטחון פנים

במעגל השני משמשות כקבלניות משנה, מרבית החברות הביטחוניות  -בקבלנים ראשיים  נוספים בענף הינם: תלותסיכון מאפייני 

; פרויקטים פחותהגמישות מחיר מאופיינים בלמיצוב התחרותי של הקבלנים הראשיים וים חשופקבלני המשנה והשלישי של הספקים. 

גדולים ומתמשכים, חלקם הגדול במחיר קבוע מראש, היוצרים חשיפה לשינוי בלתי צפוי בהוצאות וליכולת בניהול פרויקטים באופן 

המכבידים על הרווחיות בעתות של קיטון בפעילות ואשר הדוק; מרכיב גבוה של הוצאות שכר ותקורות קבועות, לרבות מרכיב מו"פ, 

שתורמות למאפייני הנזילות; חסמי כניסה  מסויימים סיכוני אשראי נמוכים, לרבות מקדמות מלקוחות פוגמים בגמישות התפעולית;

הטכנולוגיות הגלומות מדינות הבסיס, הנובעת מהידע והיכולות  עבור אסטרטגית גבוהים היוצרים יתרון למתחרים ותיקים; חשיבות

 בפעילות.
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 תפיסת שדה הקרב העתידימגמות בל מיםהתואושירותים חזק וגמישות טכנולוגית התומכת בסל מוצרים  עסקי מיצוב

מיליארד $  3.3 -עם סך מכירות של כ ,בהיקף משמעותיפעילות מחזור ב, מידרוג כתרלהענתמך של אלביט מערכות  הפרופיל העסקי

גיוון רחב על פני ארבעה מגזרי פעילות עיקריים: מגזר המערכות המוטסות , וב30.9.2017שהסתיימו ביום  אחרוניםבארבעת רבעונים ה

 -אופטיות )כ-( ומערכות אלקטרו14% -(, מגזר מערכות יבשתיות )כ35% -)כ C4ISR-מגזר מערכות הלתקופה זו(, מהכנסות  37% -)כ

 25% -)כ פיזור גיאוגרפי רחבוהן מאופיינות ב מייצואנבעו בממוצע בחמש השנים האחרונות  החברה מהכנסות 78% -(. כ10%

 6% -כ ומאסיה פסיפיק, כל אחת וכן מאירופה6 ,22% -וכ ,נובעים מצפון אמריקה 30.9.2017ממכירותיה בארבעת הרבעונים שעד 

 אמריקה הלטינית(.מ נוספים

, הביטחונית האלקטרוניקה בתחומי המוצרים בפרופיל ונתמכתלהערכת מידרוג,  גבוהה הינה החברה של ההכנסות השבת יכולת

 רלוונטיים בפתרונות וכן המערבי בעולם הביטחון בתקציבי לגידול בצפי, לעיל כמפורט, העתידי הקרב בשדה לאתגרים המותאם

רטגי במערכת הביטחון בישראל, החברה נהנית ממוניטין ומעמד בכיר ואסט. גבוה צמיחה פוטנציאל בעלי מתפתחים לשווקים

המשמשת כר ניסויים עבור מוצרים וטכנולוגיות חדשות, ואשר תורמים ל"הכשרת" מוצריה ושירותיה בעולם. לחברה הוצאות מו"פ 

ביטחון , גבוהות יחסית, התומכות בהמשך שמירה על יתרונה הטכנולוגי ויכולתה לספק פתרונות הולמים לצרכי גופי הביטחון הצבאי

. לחברה ניסיון מוכח במיזוגים ורכישות אשר מביאים ליצירת סינרגיה ופיתוח עסקי של טכנולוגיות משלימות, וצרכים אזרחיים ניםהפ

 תוך ביסוס אסטרטגיה של חדירה ומיקוד בשווקים צומחים.

איתנות ם המאופיינים בהחברה הנם גופים ממשלתיילקוחות כאשר חלק גדול ממהותי, עוגן משרד הביטחון הישראלי מהווה לקוח 

בין טריטוריות גיאוגרפיות ובין פרויקטים ומוצרים , ולרוב בעלי קשרים ארוכי טווח. הפיזור העסקי הרחב של החברה  פיננסית חזקה

וממתן במידת מסוימת את סיכון  בתוך ענף התעשייה הביטחונית תורם ליציבות הכנסותיה לאורך המחזור הכלכלירבים ושונים 

מנגד, התגברות התחרות בענף לאור מגבלת התקציב בשנים האחרונות והיותה קבלן משנה בפרויקטי ייצוא רבים,  המחזוריות בענף.

 עלולים להעיב על רווחיותה, הן בהיבט תמחור פרויקטים עתידיים, והן בהיבט זמן השקת המוצר וסטייה מלוחות זמניים מקוריים.

  לטובה בולטים אינם( בהם שחל שיפור חרף) הרווחיות שיעורי אך, טובה הכנסות נראות מקנה חזק הזמנות צבר

בהשוואה  11% -כשל צמיחה גבוהה , המבטא 30.9.2017 -נכון ליום ה ,$ מיליארד 7,64 -לחברה צבר הזמנות בהיקף משמעותי של כ

 מהממוצע בשנים האחרונות גבוה ,2.3 -עמד על כ 30.9.2017ליום החודשים האחרונים  12 -יחס הצבר להכנסות ב. 2016סוף שנת ל

 בסביבה צפויים בלתי שינויים מפני טובה בצורה ומגנהגבוהה הכנסות מקנה נראות ה במידה ,(2013-2016ממוצע לשנים ב 2.1 -כ)

 .הבינוני-הקצר הזמן בטווח העסקית

עסקות ה אפיינילאור מ וכן,  החברה של הצמיחה גייתטמאסטרו העסקית בסביבה מהשיפור בעיקרנבע  2017במהלך שנת  הצברגידול 

 לתקופותתפעול ו שירות יםכוללנפרסים על פני מספר שנים וא/ו ה -ובמח"מ ארוך ים מורכבים בהיקפים גדולים פרויקט)החדשות 

 .להכנסות הצבר יחס את ומאריך החברה של הפרויקטלי לאופי תאיםבאופן המ( יותר ארוכותזמן 
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רשמו שיעורי הרווחיות הגולמית והתפעולית  .אינה בולטת לטובה ביחס לרמת הדירוגאם כי  ,יציבה וסבירהרמת הרווחיות של החברה 

-8.6% -ו 28.0%-29.5% -כוזאת לאחר ממוצע של , , בהתאמה9%-ו 30%ועמדו על  2017בתשעת החודשים הראשונים לשנת שיפור 

 .2014-2016מה, בשנים בהתא 8.0%

תפעולית נמוכה יחסית. יתרונה הטכנולוגי של החברה ויכולתה לספק פתרונות חדשניים  גמישותלהערכתנו, החברה מאופיינת ב

 חיצונית השתתפות בקיזוז, נטו פ"המו שיעורורלוונטיים נגזרים מהוצאות מו"פ אשר מהוות חלק מרכזי במבנה העלויות של החברה )

 והבינוני הקצר הזמן בטווח גבוהותייוותרו  פ"המו עלויותמידרוג מעריכה כי בממוצע בשלוש השנים האחרונות(.  8% -כ על עומד פ"במו

 נוכח, יחסית נמוכה החברה של ההתייעלות יכולת, נולהערכת. היחסיים ויתרונותיה בענף מיצובה על לשמור החברהאסטרטגיית  לאור

להתחרות בענף, במקביל לדרישה מתמדת לגמישות ויכולת  מיכולתה חלק המהווים, טכנולוגית וחדשנות איכותי א"כ לשמר הצורך

 אספקת פתרונות דינמיים לצרכים משתנים.  

 בהוצאת גידולבצבר ההזמנות של החברה בשנה הקרובה על בסיס הערכתנו ל 4%-3%גידול של  מניח תרחיש הבסיס של מידרוג

 צמיחהנות הערכתנו לגבי האזורים הגיאוגרפיים השונים. מידרוג מעריכה שובהתחשב ב, לעיל ארו, כמתהעולמית המצרפית הביטחון

שיעור הנגזר בעיקר מהגידול בצבר , 5% -בשיעור גבוה יותר של כ 2018ובשנת  3%בשיעור של  2017בשנת  החברה בהכנסות

תשמור על יחס צבר הזמנות החברה  בינוני-בטווח הקצר מניח כיזה תרחיש ההזמנות בשנה החולפת וכן מהצפי להמשך צמיחתו. 

, עמידה בתקציב חורמעל רמת התגבוהה, בדגש על לחצים גוברים ענפית המשך תחרות  מידרוג מניחה .2.0-2.2בטווח של להכנסות 

סביב אלו הנוכחיים, ויים קיצור זמני ההשקה, אשר יחייבו המשך השקעה במו"פ ושיווק, כאשר שיעורי הרווחיות התפעולית צפהפרויקט ו

את החשיבות יכולות  ים, אשר מדגישלחצים תחרותייםמידרוג מזהה , בטווח זמן זה. בצד האיומים על רמת הרווחיות 9.0% -ל 8.0%בין 

 וכן חשיפה מסוימת לתנודתיות בשערי החליפין. הניהול והבקרה,

 הולמים יחסית לדירוג צפי להמשך ייצור תזרימים חזקים ויציבים, הגוזרים יחסי כיסוי

מיליון  410-430של בטווח ( EBITDA) תרחיש הבסיס של מידרוג, החברה צפויה להציג רווח תפעולי מנוטרל פחת והפחתותל בהתאם

של בטווח ( FFOמפעולות )מקורות ( ו30.9.2017 ליוםמיליון $ בארבעת הרבעונים האחרונים  421 -כעמד על ) $2017-2018 בשנים 

 מיליון $. 330-350

זאת ו ,דקתלעומת המועד המקביל אשמסויימת ה י, עלי30.9.2017 ליוםמיליון $  688 -היקף של כבמותאם ברוטו חוב פיננסי לחברה 

 ההון החוזרנבע מעלייה בצורכי  2017במהלך שנת חוב הפיננסי הגידול ב. החוב הפיננסי בשנים האחרונותצמצום  לשאחר מגמה ל

זאת לצד מחזור חוב לז"א, , את החברה לגייס אשראי לז"ק ההובילאשר , המקדמות מלקוחות ביחס לצמיחת הצברצמצום לרבות 

כפי  הולמות,וכריות הוניות  מתונה לחברה רמת מינוף. בהתאם למדיניות החברה וחלוקת דיבידנד פעילות מיזוגים ורכישות מתונה

פעמיים בלתי צפויים. -, אשר תומכת ביכולתה לספוג הפסדים חד30.9.2017ום לי 29% -של כ CAP-שנגזר מיחס חוב פיננסי מתואם ל

 , כריות ההון ימשיכו להיבנות מצבירת הרווח הנקי ומעל לחלוקת דיבידנדים.מידרוג להערכת

 בהיקף השקעות הוניותמהרווח הנקי כדיבידנד לבעלי המניות ו 35% -כי  החברה תמשיך ברמת החלוקה הקיימת של כ מידרוג מניחה

. תרחיש שלה תוסיף לבצע מיזוגים ורכישות כחלק מאסטרטגיית הצמיחה וההתרחבות, וזאת לצד הערכה כי מיליון $ לשנה 100-120

עבר באשר מבטאת צרכי הון חוזר גבוהים יותר מהבסיס של מידרוג מניח כי החברה תשמר את רמת החוב הקיימת בטווח הזמן הקצר, 

, אולם בטווח הבינוני החברה עשויה 2018בעיקר בשנת  חיובי (FCF)צבירת מזומנים מתוך תזרים חופשי תוך ובהתאמה למגמה בענף, 

במטרה להרחיב את היצע ומגוון היכולות והמוצרים  יותר בדרך של רכישה מהותית מימון ההתרחבותצורך להגדיל את רמת החוב ל

 טרה להגיל את מנועי הצמיחה ולשמר את מעמדה העסקי.בכדי להשלים פתרונות טכנולוגיים( במבעיקר שלה )בין היתר 

יחסי כיסוי חוב פיננסי  כךלהיוותר מהירים והולמים לרמת הדירוג,  מידרוג להערכת צפוייםבשנות התחזית  החברה יחסי הכיסוי של

 כאמור ללא הנחת רכישות משמעויות. , בהתאמה, 1.5-2.0ושל  1.8-1.3 ינועו בטווח של FFO -ול EBITDA -ל מותאם

 לטובה בולטות פיננסית וגמישות נזילות

מתונים יחסית ומסגרות אשראי פנויות בהיקפים ות הוניות נזילות החברה נתמכת בתזרימי מזומנים חזקים מפעולות, צורכי השקע

ים בעיקר עקב הנובע צורכי הון חוזר תנודתיים כנגדהן עומדות שמחזיקה החברה לאורך זמן, נזילות בהיקף מהותי המהותיים.  יתרות 

מהותי, ות בהיקף רכישלהביא בחשבון להערכתנו, מבלי  היקף משמעותי של מקדמות מלקוחות.הן מו ,אופי הפעילות הפרויקטלי
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לוח ף, . בנוסאשר יתמוך בשירות החוב השנתי ובכריות הנזילותחודשים הקרובים ה 12-בתזרים חופשי חזק צפויה לייצר החברה 

, גיוון מקורות איתנות פיננסית חזקהלחברה גמישות פיננסית גבוהה נוכח אנו מעריכים כי יחסית.  הנוחצורה פרוס בשל החוב סילוקין 

אמות מידה פיננסיות הקיימות לה בהחברה עומדת במרווח מספק  .מקורות מימון, וכן נוכח מיצובה העסקילגבוהה נגישות , מימוןה

 ביחס לחובותיה.

 הדירוג אופק

 :דירוגאשר יכולים להוביל להורדת הגורמים 

 .שחיקה מתמשכת בצבר ההזמנות שתפגום ביכולת ייצור ההכנסות •

 .מיזוגים ורכישות שיעלו את רמת המינוף של החברה במידה משמעותית ויאטו את יחסי כיסוי החוב •

 .חלוקת דיבידנד נרחבת אשר יהיה בה להגדיל את רמת המינוף של החברה •

  החברה אודות

אלביט מערכות בע"מ הינה חברה ישראלית רב לאומית, העוסקת ישירות ובאמצעות חברות בנות, בפיתוח, ייצור, אינטגרציה ושיווק 

מערכות לוחמה אלקטרוניות לשימושים צבאיים באוויר, בים וביבשה. החברה משמשת הן כקבלנית ראשית של פתרונות עבור צבאות 

 של מוצרים ומערכות עבור יצרניות מובילות בתעשייה הביטחונית בעולם. וממשלות והן כספקית

החברה נמצאת בבעלות מר מיכאל פדרמן  עובדים, רובם בישראל והיתר בחברות בנות ברחבי העולם. 12,500 -החברה מעסיקה כ

 צלאל מכליס.מנכ"ל החברה הנו מר ב )בשרשור( והיתרה מוחזקת בידי גופים מוסדיים והציבור 45.8%בשיעור 

 דירוג היסטוריית

 

 קשורים דוחות

 7201ינואר אלביט מערכות בע"מ מעקב 

 2014דירוג חברות תעשיה ביטחוניות דו"ח מתודולוגי פברואר 

 מידרוג של הדירוג והגדרות סולמות

  www.midroog.co.il מפורסמים באתר מידרוגהדוחות 

  

https://www.midroog.co.il/Upload/Documents/%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%20-%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%93%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D%20%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8%202017.pdf
https://www.midroog.co.il/Upload/Documents/%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%20-%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%93%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D%20%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8%202017.pdf
https://www.midroog.co.il/MethodologiesIndex.aspx?l=1
https://www.midroog.co.il/MethodologiesIndex.aspx?l=1
https://www.midroog.co.il/MethodologiesIndex.aspx?l=1
https://www.midroog.co.il/SitePage.aspx?l=1&id=8
http://www.midroog.co.il/
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  כללי מידע

 04.01.2018 תאריך דוח הדירוג:

 12.01.2017 :התאריך האחרון שבו בוצע עדכון הדירוג

 13.05.2010 התאריך שבו פורסם הדירוג לראשונה:

 "מבעאלביט מערכות  יוזם הדירוג:שם 

 "מבעאלביט מערכות  שם הגורם ששילם עבור הדירוג:

  המנפיק מן מידע

 . המנפיק אצל מוסמכים מגורמים שהתקבל מידע על השאר בין בדירוגיה מסתמכת מידרוג
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 ארוך לזמן מקומי דירוג סולם

Aaa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Aaa.il יחסית ביותר הגבוה אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .אחרים מקומיים למנפיקים

Aa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Aa.il למנפיקים יחסית מאד גבוה אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .אחרים מקומיים

A.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים A.il מקומיים למנפיקים יחסית גבוה אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .אחרים

Baa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Baa.il למנפיקים יחסית בינוני אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .מסוימים ספקולטיביים מאפיינים בעלי להיות עלולים והם אחרים מקומיים

Ba.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Ba.il למנפיקים יחסית חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .ספקולטיביים מאפיינים בעלי והם אחרים מקומיים

B.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים B.il למנפיקים יחסית מאוד חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 . משמעותיים ספקולטיביים מאפיינים בעלי והם אחרים מקומיים

Caa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Caa.il למנפיקים יחסית ביותר חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .ביותר משמעותיים ספקולטיביים מאפיינים בעלי והם אחרים מקומיים

Ca.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Ca.il קרובים והם קיצוני באופן חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .וריבית קרן להחזר כלשהם סיכויים עם פירעון כשל של למצב מאוד

C.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים C.il הם כלל ובדרך ביותר החלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 . וריבית קרן להחזר קלושים סיכויים עם פירעון כשל של במצב

 החוב שאגרת מציין' 1' המשתנה Caa.il ועד Aa.il -מ הדירוג מקטגוריות אחת בכל 1,2,3 מספריים במשתנים משתמשת מידרוג: הערה

 קטגורית באמצע נמצאת שהיא מציין' 2' המשתנה. באותיות המצוינת, משתייכת היא שאליה הדירוג קטגורית של העליון בקצה מצויה

 .באותיות המצוינת, שלה הדירוג קטגורית של התחתון בחלק נמצאת החוב שאגרת מציין' 3' המשתנה ואילו הדירוג
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 "(.מידרוג: "להלן) מ"בע מידרוג' לחב שמורות הזכויות כל© 

, להעתיק מסמך זה או בכל דרך אחרת לסרוק אין. הרוחני הקניין ודיני יוצרים זכויות ידי על מוגן והינו מסמך זה לרבות פסקה זו כולל זכויות יוצרים של מידרוג
 הסכמה ללא, באופן שלם או חלקי, בכל צורה, אופן או בכל אמצעי, כלשהי או לשמור אותו לשימוש נוסף למטרה להציג, לתרגם להעביר, לשכפל,, להפיץ, לשכתב

 .ובכתב מראש של מידרוג

 שלה האינטרנט באתר המופיע ולמידע מ"בע מידרוג של לפעילות בנוגע והסתייגויות אזהרות וכן דירוג על הסתמכות ולסיכוני הדירוג למגבלות הנוגעת אזהרה

 התחייבויות, ישויות של העתידי היחסי האשראי לסיכון ביחס סובייקטיביות של מידרוג דעת או שהם כוללים חוות הנם פרסומים שהונפקו על ידי מידרוג או/ו דירוגים
 גם לכלול יכולים מידרוג פרסומי. וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותופרסומם  למועד חוב, נכון דמויי פיננסיים מכשירים או/ו חובות, אשראי

 במועד עובדות של נכונותן בדבר הצהרה מהווים אינם ופרסומיה מידרוג דירוגי. נלוות דעת חוות וכן אשראי סיכוני של כמותיים מודלים על המבוססות הערכות
את דעתה של  כמשקף בסימול הבחירה. עצמו בסולם המפורטות להגדרות חוות דעתה בהתאם מתן לשם דירוג בסולמות שימוש עושה מידרוג. בכלל או הפרסום

וגים שמנפיקה מידרוג הינם לפי סולם מקומי וככאלה הם מהווים חוות דעת ביחס הדיר. זה סיכון של יחסית הערכה ורק אך משקפת אשראי מידרוג ביחס לסיכון
לסיכון אשראי יחסי  לסיכוני אשראי של מנפיקים וכן של התחייבות פיננסיות בישראל. דירוגים לפי סולם מקומי אינם מיועדים להשוואה בין מדינות אלא מתייחסים

 במדינה מסוימת.

. פירעון כשל של במקרה המשוער הכספי ההפסד וכן במועד הפיננסיות החוזיות בהתחייבויותיה לעמוד שלא עלולה ישות לפיו כסיכון אשראי סיכון מגדירה מידרוג
 על יעהמשפ אחר גורם לכל או מחירים לתנודתיות, ריבית בשערי לשינויים, השוק לערך, לנזילות המתייחס סיכון כגון, אחר סיכון לכל מתייחסים אינם מידרוג דירוגי

 .ההון שוק

 השקעה כל או/ו אחרים פיננסיים מכשירים או/ו חוב אגרות של מכירה או/ו החזקה, לרכישה המלצה מהווים אינם פרסומיה או/ו מידרוג ידי על המונפקים הדירוגים
 . אלו מפעולות אחת מכל להימנעות או/ו אחרת

 מסוימת השקעה של להתאמה התייחסות משום בהם אין וכן, פיננסי ייעוץ או השקעות ייעוץ מהווים אף אינם פרסומיה או/ו מידרוג ידי על המונפקים הדירוגים
 ויבצע את ההערכות שלו )בעצמו ראויה זהירות ינקוט ובדירוגים, בהם המפורט במידע שימוש העושה שכל ההנחה תחת דירוגים מנפיקה מידרוג. מסוים למשקיע

 צריך להסתייע משקיע כל. למכור או להחזיק, לרכוש שוקל שהוא פיננסי נכס בכל השקעה כל של בדבר הכדאיות לכך( המוסמכים מקצוע אנשי באמצעות או/ו
 .אחר מקצועי עניין כל עם או/ו ענייניו על החל הדין עם, השקעותיו עם בקשר מקצועי בייעוץ

אים למועד מסוים, לשלמותו, לסחירותו או להתאמה לכל מטרה שהיא של כל מידרוג איננה מעניקה שום אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, להיותו מת
 .דירוג או חוות דעת אחרת או מידע שנמסר או נוצר על ידי מידרוג בכל דרך ואופן שהוא

ם של מידרוג או דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מיועדים לשימוש של משקיעים מוסדיים ויהיה זה בלתי אחראי ובלתי הולם למשקיע מוסדי לעשות שימוש בדירוגי
 בפרסומיה בקבלתה של החלטת השקעה על ידו. בכל מקרה של ספק, מן הראוי שיתייעץ עם יועץ פיננסי או מקצועי אחר. 

המדורגת(  הישות מידע )לרבות מקורות ידי על למידרוג נמסר"(, המידע: "להלן) הסתמכה היא עליו ואשר בפרסומיה או/ו מידרוג בדירוגים של ולהכל המידע כל
 סבירים, באמצעים נוקטת מידרוג. מידע מקורות אותם ידי על נמסר שהוא כפי מובא של המידע והוא לנכונותו אחראית איננה מידרוג לאמינים. בעיניה הנחשבים

 וככל אם תלויים, בלתי שלישיים שהתקבל מצדדים מידע לרבות לאמינים בעיניה הנחשבים וממקורות מספקים ובהיקף באיכות יהיה כדי שהמידע למיטב הבנתה,
   .המידע את לתקף או לאמת יכולה איננה היא ולכן ביקורת המבצע גוף איננה יחד עם זאת, מידרוג מתאים. שהדבר

 לסטות רשאית מידרוג. מידרוג עובדת פיה על ממתודולוגיה חלק ור בפרסומיה של מידרוג, למעט כאלה שהוגדרו על ידה במפורש כמתודולוגיות, אינם מהוויםהאמ
 בכל פרסום כזה, בכל עת. האמור מן

 אדם כל כלפי הדין מכוח אחראים יהיו לא, בדירוג מעורב שיהיה מטעמה מי כל או/ו עובדיה, שלה המשרה נושאי, שלה הדירקטורים, בכפוף לאמור בכל דין, מידרוג
 להליך או לדירוג או למידע בקשר או כלשהו באופן נגרם אשר, קשור או תוצאתי, מיוחד, עקיף, ישיר, אחר או כספי, הפסד או/ו אובדן או/ו נזק כל בגין, ישות או/ו

, לרבות, לעיל כאמור הפסד או אובדן או נזק של להתרחשותו האפשרות בדבר מראש הודעה מטעמם למי או להם נמסרה אם גם, דירוג מתן אי בשל לרבות, הדירוג
 או/ו מהחזקה כתוצאה שנגרם אובדן ו/או נזק ו/או הפסד כל( ב; )אחרות השקעה הזדמנויות אובדן בהווה או בעתיד, לרבות ,רווחים אובדן כל( א: )בגין, רק לא אך

נגרמו בקשר לנכס  אשר, נזק או/ו אובדן או/ו הפסד כל( ג; )לאו אם ובין מידרוג ידי על שהונפק דירוג נשוא היה הוא אם בין, פיננסי מכשיר של מכירה או/ו רכישה
(, בגינה מאחריות לפטור אחרת שהדין אינו מתיר כל פעולה או בזדון פעולה, מרמה להוציא) רשלנות עם בקשר או כתוצאה, רק לא אך השאר בין, פיננסי מסוים

 .במחדל ובין במעשה בין, מידרוג של שפועל מטעמה כל מי או/ו עובדים, משרה נושאי, דירקטורים של מצדם

  .הדירוג ותהליכי הדירוג לעצמאות ביחס ונהלים מדיניות מקיימת מידרוג

 או/ו עדכונים. אחרת סיבה מכל או/ו חדש מידע מקבלת כתוצאה או/ו הדירוג התבסס שעליו במידע משינויים כתוצאה להשתנות עשוי שהונפק על ידי מידרוג דירוג

 .http://www.midroog.co.il: שכתובתו מידרוג של האינטרנט באתר מופיעים בדירוגים שינויים
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