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דרכי השקעה עיקריות בנדל"ן מניב
   דרכי השקעה עיקריות בנדל"ן מניב:

1. השקעה ישירה בדירה

2. השקעה ישירה במשרדים ובמרכזי מסחר )נכס מסחרי(

)Real Estate investment Trusts( 3. השקעה באמצעות קרנות ריט

6%

4%

2%

8%

10%

0

12%

נכס מסחרי נכס מסחרידירהאג"ח ממשלתי
ממונף

נכס מסחרי מניב תשואה גבוהה יותר

10%

7.5%

2-4%



)NAREIT מספר המדינות שאימצו את המודל )מקור
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מחקר השוואתי: ריטים בארה"ב השיאו תשואת יתר

Net Total Retum

expenses

Annual Net Total Return and Expense by Asset Class (1998-2015)

CEM Benchmarking, 2017 :מקור
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גם ביחס לסיכון...

Volatility and Risk Adjusted Returns by Asset Class 
(1998-2015)

Volatility

Sharpe Ratio

CEM Benchmarking, 2017 :מקור
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ובמתאם נמוך עם נכסים אחרים בדומה לנדל"ן ישיר...

Key Correlations: Equities, REITs and Unlisted Real Estate 
(1998-2015)

REITs Unlisted Real
Estate

 Non - U.S.
EquitiesU.S. Small CapU.S. Large Cap

0.550.490.890.92---U.S. Large Cap

0.640.580.89---U.S. Small Cap

0.580.55--- Non-U.S.
Equities

0.92--- Unlisted Real
Estate

---REITs

CEM Benchmarking, 2017 :מקור



מסקנות המחקר ההשוואתי 1998-2015:
ריטים הם חלופה אפקטיבית לנדל"ן ישיר

- ריטים הניבו את התשואה הכוללת הגבוהה ביותר

- ריטים הניבו תשואה מתואמת סיכון הגבוהה ביותר

- לריטים מתאם נמוך עם נכסים אחרים שאינם נדל"ן ומתאם גבוה מאוד עם נדל"ן



כרטיס ביקור
- הוקמה ב-2006 כקרן השקעות בנדל”ן הראשונה בישראל

- כ- 3.9 מיליארד ₪ נכסים מניבים )כ-436,000 מ"ר בכ- 99% תפוסה(

- שיעור התשואה המשוקלל של הנכסים הינו כ- 7.59% 

- איתנות פיננסית גבוהה, ההון העצמי הסתכם בכ- 1,989 מ' ש"ח )11.63 ש"ח למניה(

- כלולה במדד ת"א 125, ת"א נדל"ן, תל דיב ותל בונד 40

- אג”ח מדורגות AA/Stable לאחר העלאת הדירוג ע"י מעלות S&P ביולי 2017

הגדלת דיבידנד מינימלי ל-2017 - 59 אג' למניה* - מדיניות חלוקת דיבידנד רבעוני: 

תשואת דיבידנד כ- 4.1%**         

תשואת FFO ריאלי )רבעון שלישי בגילום שנתי( כ- 8.5%**         

* לפי מספר המניות ביום ההחלטה ובכפוף לאישור הדירקטוריון לפני כל חלוקה. 
** תשואת הדיבידנד וה FFO הן ביחס למחיר מניה נכון לתאריך 13.11.17.  



אחדים מבנייני המשרדים שלנו



אחדים ממרכזי המסחר שלנו



אחדים ממתחמי הלוגיסטיקה והתעשיה שלנו



בתי החולים הסיעודיים שלנו



כמה שווים 1,000   ש״ח שהושקעו בשנת 2008 (בעשר שנים)

תא נדל"ן 1,050 ₪ת"א 125 1,300 ₪ריט 1 3,550 ₪
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סיכום
נדל"ן הינו מרכיב חשוב בתיק פנסיוני בזכות מאפייניו ותרומתו להקטנת הסיכון בתיק.

השקעה לטווח ארוך בנדל"ן, באמצעות ריטים, הינה הדרך המתאימה ביותר לפרטיים בזכות:

סכומי 
השקעה 
נמוכים

נזילות
וסחירות

עלויות
עסקה
נמוכות

פיזור ניהול
מקצועי


