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עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

פוליסה פיננסים

השקעות אלטרנטיביות :הראל
רכשה בניין משרדים בלוס אנג'לס
 ההשקעה נעשתה בשיתוף קרן ריט אמריקאית  מחיר הרכישה עומד על כ 460-מיליון דולר

צילום :יח"צ

הראל ביטוח ופיננסים רכשה בניין משרד
במרכז העיר לוס אנג'לס ()Downtown
בארה"ב ,כך פרסמה החברה ביום ב' .הרכישה
נעשתה בשיתוף קרן הריט האמריקאית
 .)NYSE:CLNS( Colony NorthStarמחיר
הרכישה עומד על כ 460-מיליון דולר והראל
תחזיק  45%מהזכויות בכנס .השקעתה הישירה
של הראל בנכס עומדת על כ 74-מיליון דולר.
בניין המשרדים הנרכש בן  42קומות
ומשתרע על פני שטח של כ 1.05-מיליון
רגל רבוע (פוט) .הנכס נחשב אחד מהנכסים
האיכותיים ביותר בשוק המשנה ,והוא בעל
תקן  LEEDאיכות וחיסכון באנרגיה .הנכס
מושכר לשורה ארוכה של שוכרים איכותיים,
נמצא בתפוסה של כ ,90%-כאשר משך תקופת
שכירות הממוצעת עומד על כ 7-שנים ורוב
החוזים בנכס צמודים לעלייה שנתית חוזית
של כ.3%-
שוק המשרדים בלוס אנג’לס נחשב לאחד
הגדולים והמתפתחים בארה”ב .במהלך
השנים האחרונות ,מערך השקעות הנדל”ן
של הראל בוחן ומנתח את ההתפתחות
של שוק המשרדים בשוק המשנה .בשנים
האחרונות ניתן להבחין במגמה של הפיכת
מרכז העיר לוס אנג’לס לאזור שוקק חיים,
שמשנה את אופיו למקום שבו גרים ,עובדים
ומבלים .תהליך זה כולל התפתחות ובנייה

משמעותית הכולל השקעות גדולות שבוצעו
במגוון תחומים וביניהם תשתיות ,תחבורה,
חיי פנאי ותרבות ,מלונות ,משרדי קריאייטיב
ומגורים .מחלקת הנדל"ן של הראל מאמינה כי
מגמה זו של התפתחות וג'נטריפיקציה בשוק
המשנה תבוא לידי ביטוי בביצועי הנכס והחזרי
העסקה הצפויים.
מהראל נמסר" :החבירה של הראל לגוף
השקעות מרכזי ומוביל כמו Colony
 ,NorthStarאשר בסיסו בלוס אנג'לס,
מלמדת על היכולות ,המקצועיות והיתרון של
מערך הנדל"ן של הראל בביצוע השקעות נדל"ן
משמעותיות .השקעה לצד שותפים מנוסים,
איכות הנכס ומיקומו הופכים את העסקה
והתשואה הנגזרת לאטרקטיביות".
בהראל הדגישו ,כי "העסקה התבצעה
למען החוסכים של הראל כחלק מהמחויבות
שלה לפזר את ההשקעות ,ליצור תשואה
יציבה ושוטפת על ידי רכישה של נכסים
מובילים והמשך השקעה במקומות ,בנכסים
ובתחומים אסטרטגיים ובעלי צפי לצמיחה".
כמו כן ,בהראל ציינו ,כי "רכישת בניין
המשרדים הנוכחי הינה עסקת הנדל"ן
הרביעית שמבצעת הראל בחוף המערבי
בארה"ב בשנים האחרונות ,והיא מצטרפת
לבנייני משרדים נוספים ומתחמי מגורים
המצויים בבעלות הראל".

בניין המשרדים שרכשו הראל וקולוני בלוס אנג'לס

מימון ישיר תנפיק אג"ח
על הלוואותיה בשוק הרכב
 המהלך הפיננסי מופיע על רקע הזינוק בפעילות ורווחי
החברה בתחום  האג"ח מיועד למשקיעים מסווגים

מימון ישיר ,החברה הבת העוסקת באשראי
צרכני של ביטוח ישיר ,תנפיק אג"ח על תיק
הלוואות שתבנה במיוחד למשקיעים מסווגים.
כך פורסם במצגת שפרסמה מימון ישיר בתחילת
השבוע בבורסה.
מדובר במהלך פיננסי אשר יאפשר לחברות
נוספות בשוק להיחשף לתיק ההלוואות של
החברה ואמור לאפשר את המשך צמיחתה של
החברה ולספק לה הון זמין.
האג"ח ,יונפק על ידי חברה ייעודית ()SPV
שתקים ביטוח ישיר .תיק ההלוואות שישמש
כשעבוד וכספק הרווחים יורכב מכ2,600-
הלוואות בסך של  200מיליון שקל של מימון
ישיר בשוק הרכב .נציין כי על פי הערכת החברה,
היא חולשת על כ 20%-משוק הרכב .האג"ח ,יהיה
צמוד מדד ,בעל משך חיים ממוצע של  2.6שנים
ודורג כ Aa2-על ידי חברת מידרוג.
C

כדי להקטין את הסיכון ,מימון ישיר הוסיפה
מגבלות על אופי תיק ההלוואות אותו היא
מבקשת לאג"ח .החברה מתחייבת לפיזור רחב
בתיק ההלוואות ,כלומר תינתן הלוואה אחת
ללקוח וכל ההלוואות עברו חיוב ראשון תקין.
בנוסף ,דגם רכב ספציפי לא יהווה בטוחה באג"ח
בשיעור העולה על  .10%כמו כן ,שיעור המימון
הממוצע בתיק ההלוואות לא יעלה על 75%
ממחיר הרכב ועד  5%מההלוואות יהיו מעל גובה
הלוואה של  250אלף שקל.
מכירת חלק מהלוואות מימון ישיר מופיע כביטוי
לצמיחה מואצת של החברה .הלוואות הרכב של
מימון ישיר צמחו לכדי  1.26מיליארד שקל בחצי
השנה האחרונה .זאת ,לעומת הלוואות בסך
של  1.84מיליארד שקל בכל שנת  2016ו1.24-
מיליארד שקל בשנת  .2015כלומר ,בתוך שנתיים
החברה אמורה להכפיל את כמות הלוואות הרכב

שלה ותיק ההלוואות אותו מציעה החברה מהווה
כשישית מסך ההלוואות שלה בשנת  2017עד כה.
מתוך כך ,הרווח הנקי של החברה גדל באופן
עקבי בשש השנים האחרונות וצפוי לגדול גם
השנה .בשנת  2016הרווח הנקי של החברה עלה
ב 10.6-מיליון שקל לכדי  53.6מיליון ,ובחציון
הראשון של השנה הנוכחית החברה הרוויחה
 30.5מיליון.
חברת מימון ישיר נמצאת בבעלות ביטוח
ישיר (שיעור של  ,)61.5%לאומי פרטנרס ובית
ההשקעות אלטשולר שחם (שמחזיקים כ19.2%-
כל אחד) .החברה ,פועלת בתחום האשראי זה
עשור.
ערן וולף ,מנכ״ל מימון ישיר ,מסר" :מימון
ישיר נמצאת במגמת צמיחה עקבית ומתמשכת
ואנו פועלים להרחבת מקורות האשראי למימון
הפעילות וההתפתחות העסקית של החברה".

אין לצלם ,להעתיק ,או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה ,או חלקים ממנו ,ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

