מועדפים שליובנק

201

טכנולוגיהוצריכה
פיננסים,
הברות
 s&pימשיך

בבנק מעריכים כי מדד 500
יגדילו את הצריכה בארה״ב
השיפור בתנאי המקרו וירידת מחיר הנפטלאחרונה
רובה
$DN2$הקרובה$DN2$

דרור רייך

מהשילוש

במגמה החיובית

075-0701
בתשואה של

וכיהעלאת
והמניות

הקרוש של שי־
$TS1$שיפור$TS1$

במחלקת

<<

""

יובכק

המחקר

הצפוילהערכתם
מעריכים

שעלה

ב2015 -

כ2014 -

ימשיך

כיותר

כעוצמה

ריכים
כים$DN2$

סיום

כרטיסי

s&p

סי
$DN2$כרטיסי$DN2$
כת־
$TS1$כתשואה$TS1$
כהרכה,
כמוכה

תהליך העלאת

כככק כי

כארה״כ לא

השיפור

ומסתכם ב 24 -עם זאת,

האשראי,

במיוחדלאור
הצרכנים.

הצפוי

בהוצאה

סבורים

כי שתי החברות השול־
$TS1$השולטות$TS1$

$DN2$השולטות $DN2$בשוק כרטיסי
טות
יתרחשלפכי

השכה .שוק המכיות האמ־
$TS1$האמריקאי$TS1$

ריקאי
קאי $DN2$הואהמועד!? על

יוככק.

אריאלקורנלרי ,האנליסט
הראשי של יובנק ,מעריך כי ״אחר
התחומים המעניינים לשנה הק־
$TS1$הקרובה$TS1$

רובה
בה $DN2$הוא הפיננסים .עם

החברות

ומסטרקארר,
מסך

על

aig״.

בבנק

ויזה

האשראי

הגלובליות
העסקות
יציבות

אינו נמוך

לרעתנו ,החברה תמשיךליהנות
מהמעבר הגובר של שימוש בשי־
$TS1$בשירותים$TS1$
$DN2$בשירותים $DN2$מקוונים ,שיעזור לה להמ־
$TS1$להמשיך$TS1$
רותים
$DN2$להמשיך$DN2$ולהגדיל את נתח השוק שלה
שיך
המרווח
את
לשפר
ואף
התפעולי״.

%07
שמחזיקות בכ-
ישמרו

בשנה הקרובה .בתחום

זה רק חברת דיםקבר

צפויהלהשיג

שירותים

תשואת יתר.

על

ומעבר

קורנלרי ,״חברות האש־
$TS1$האשראי$TS1$
פי

נהנות מרוח
מהמשך

פיננסים:

מתחת להון

העצמי

״שלוש החברות ,שזכו
רמת כספים אדירה של הממשל
האמריקאי כרי להמשיך לתפקד,
בהר

בארה״ב,

גבית

משימוש במזומן וצ׳קים

אלקטרוניים.
לתשלומים
התמחור הנוכחי של חברות אלה
( 12הקרוב יותר למכפיל הבנקים
אינו נמוך ,והן נסחרות במכפיל
מאשר למכפיל של חברות האש־
$TS1$האשראי)$TS1$,
רווח גבוה של יותר מ 20 -ולכן
$DN2$האשראי) $DN2$,וביובנק מאמינים כי לחברה
ההמלצה להן היא ׳תשואתשוק׳״ .ראי),
מגיע מכפיל גבוה יותר.
חברת דיםקברמפעילה רשת

פעולות רבות בשנים האח־
$TS1$האחרונות$TS1$
ביצעו

סגורה,

$TS1$ולשיפור $TS1$מול
ות$DN2$לחיזוק ההון העצמיולשי־
רונות
התפעולית״ ,מציין ואולם,
פור
$DN2$הפעילות

שבה היא עוברת
הסוחרים ונותני
היא

מנפיקה את כרטי־
$TS1$כרטיסי$TS1$

האשראי ללקוח הסופי ,ובע־
$TS1$ובעצם$TS1$

סי
$DN2$כרטיסי$DN2$
הבנק בסקירתו .״עם זאת ,הןעדיין
פעילות של
צם
נסחרות מתחתלהון העצמישלהן.
$DN2$ובעצם $DN2$מבצעת
לוויזה ומם־
$TS1$ומםטרקארר$TS1$,
ישירה .זאת בניגוד
אנחנו מאמינים כי האפסיידיכול
מנצחת
שפיתחו שיטה
טרקארר,
$DN2$ומםטרקארר$DN2$,
לבוא מהמשך תהליך
ההתייעלות
משמשות כגורם המ־
$TS1$המחבר$TS1$
שבה הן
ומשיפור המאזן בתוספת להכנ־
$TS1$להכנסות$TS1$
בנקאות

ת $DN2$גבוהות יותר
סות
וכמובן

$DN2$המחבר $DN2$בין הבנקים ,הסוחרים וכמובן
חבר
מריביתעולה,

מהמשך עליית מכפילי

הצרכן הסופי.

אמנם

על

חברות

אלה

מוכחת

ורווחיות

הטכנולוגיה
מגזר
האחרונות מעדנה
נאסד״ק

רחוק

%01
בכ-

שקבע ב 2001 -ביובנק ממליצים
על מגזרהטכנולוגיה ברגש על
השקעה

בחברותבעלות

מותג חזק,

פעילות ורווחיות מוכ־
$TS1$מוכחת$TS1$.
היסטוריית

$DN2$מוכחת $DN2$.המניותהמומלצות של
חת.
צריכותלהשקיע סכומים נכבדים
ההוןהעצמי״.
ופרייםליין.
ממגזר זה הןגוגל
עולמית ,אבל הן
בתשתית סליקה
מוסר פיננסי נוסף שיובנק
קורנלרי,״גוגלהצלי־
$TS1$הצליחה$TS1$
על פי
אינןלוקחות על עצמן את סיכון
ממליץעליו הואג׳יי.פי מורגן.
$DN2$הצליחה $DN2$במהלך השנים להיהפך לח־
$TS1$לחברה$TS1$
חה
הלקוח ונהנותמעמלות נאות.
המשבר הפיננסי
״הבנק עבר את
חדשנות גבוהה
$DN2$לחברה $DN2$בעלת רמת
ברה
בצורה מעוררת כבור ,אבל בשנים
האסטרטגיה של ריסקבר מע־
$TS1$מעלה$TS1$,
ומוצרים בעלי נתח שוק גבוה,
$DN2$מעלה $DN2$,כמובן ,את רמת הסיכון .הדבר
האחרונות הצליח להסתבך בכמה לה,
פרשות פחותנעימות ,כגון פרשת עלוללגרום מחיקות גבוהות ,כפי
כמו הרפרפן כרום ,מערכת ההפ־
$TS1$ההפעלה$TS1$
מפות ,יוטיוב
$DN2$ההפעלה $DN2$אנדרואיד,
שהתרחש ב 2009 -אז יחם המחי־
מלונדון ,שבו נאלץ לר־
$TS1$לרשום$TS1$
הלווייתן
$TS1$המחיקות $TS1$עלה
עולמי של
וג׳ימייל ,לצר נתח שוק
$DN2$המחיקות $DN2$היה כמעט  %8מכל תיקההל־
$TS1$ההלוואות$TS1$.
קות
ם $DN2$הפסד של יותר מ -מיליארד
שום
במנוע החיפוש .ביובנק
%07-%08
וואות.
דולר בגין פוזיציה בעייתית שפתח
$DN2$ההלוואות $DN2$.עם זאת ,הקשר הישיר עם
מציינים כי ״הכנסות החברה צומ־
$TS1$צומחות$TS1$
הלקוח הסופי מאפשר לריםקבר
קורנלרי.
הלונדוני״ ,ציין
הסניף
$DN2$צומחות $DN2$בשנתיים האחרונות בקצב של
חות
להכיר אותו ולאמור את הסיכון
ביובנק סבורים כי״למרות תש־
$TS1$תשלומי$TS1$
ורמת הרווחיות התפ־
$TS1$התפעולית$TS1$,
%51-%02
שלו בצורה טובה יותר מהבנקים
 $DN2$קנסות לאמבוטלים ששילם
לומי
$DN2$התפעולית $DN2$,שירדה בשנים האחרונות,
ג׳יי.פי מורגן לממשלהפדרלי בגין הרגילים ,וכןלהציע מוצריםלדו־
$TS1$לדוגמה $TS1$עולית,
יובנק

שתי

השירותים

חברות ממגזר

היא

מחברות

אחת

התוכן והמדיההגדולות בארה״ב,
אך היא

מתמודדת בשנים האחרו־
$TS1$האחרונות$TS1$

נות
$DN2$האחרונות $DN2$עם

בהפצת התוכן

דרך

פיננסים

ההתגברות

האינטרנט בירי גופים

נטפליקס),
(דוגמת

לא מבוטל על

סיטיגרופ

חדשים

שיוצרים איום

החברה .עם זאת,

סבורים ביובנק כי ״ספריית התו־
$TS1$התוכן$TS1$

מחודשת ,ומדר
מהשיא

האבט־
$TS1$האבטלה$TS1$
ברמת
הירידה

ויאקום

ן^

נהנה בשנים

בתנאי

וורייזון.
והצריכה :ויאקום

ישירות

טכנולוגיה:

מותג

המקרו

$DN2$האבטלה $DN2$וירידת מחיר הנפטלאחרונה,
לה
הצרכן
מצב
שתורמים לשיפור
האמריקאי -מביאים להמלצה

צמיחה

השירות.

נמוכים

השיפור

עם זאת,

נסחרות

וצריכה:

מכפילים

$DN2$האשראי$DN2$הגדולות
ראי
שלדעתנועדיין מתומחרות בחסר
נמנות בנק אוף אמריקה ,סיטיבנק גלובלית ,וכן
וחברת הביטוח

״,

של יובנק גם מא־
$TS1$מאמינים$TS1$

בהוצאות

%11

הראשונים

של

 2014נתון זה

קורנלדי
מסביר
%83
היה קרוב ל-
ביובנק מציינים כי ״מכפיל
הרווח לשנה הקרובה של החברה

הצרכנים

הכלכלנים

%5-%01
ואה $DN2$של
שואה
ככוסן! מע־
$TS1$מעריכים$TS1$

הריכית

אשראי :עלייה

שים
$DN2$החורשים$DN2$

בפעילות של חברות כרטי־
$TS1$כרטיסי$TS1$
מינים
$DN2$מאמינים$DN2$
ההיוכית ,אם כי

כמגמה

של

חברות כרטיסי

האשראי והשירותיםייהנו מכך

ובת שעת החור־
$TS1$החורשים$TS1$
ב 2013 -היו%63

בבנק

500

מדד

המכפילים״.
והתרחבות

סקירה על

פירסמו

כי

של

הריבית בארה״ב

$TS1$להשתפר$TS1$
להש־
הממשיכים
רווחיות גבוהים
$DN2$להשתפר $DN2$עקב יתרוןלגודל ומנוף תפ־
$TS1$תפעולי$TS1$
תפר
הרווח
שולי
גבוה.
התפעולי
עולי
$DN2$תפעולי$DN2$

פור
התפעולית,עליית
$DN2$שיפור$DN2$הפעילות
ההכנסות

תתרחש לקראת

סוף השנה

אוף

בנק

אמריקה

הממותגים שלה ,נותנים לה
מסוימת שלביטחון״.

AIG

^)

כרטיסי

אשראי

ביובנק

טכנולוגיה

גוגל

כפיל
$DN2$במכפיל$DN2$
פרייסליין

־^^

״החברה

מציינים כי

תוכן ומריה

טירותים

כרית

נסחרת במכפיל רווח חזוי של
 13שהוא נמוך במקצת מהמכפיל
הממוצע שלה בעשור האחרון,
ובולט במיוחד בהשוואה לחברות

דיסקבר

(£

כן
$DN2$התוכן $DN2$הענקית של החברה,והערוצים

רווח

אחרות הנסחרות במ־
$TS1$במכפיל$TS1$

של

כמעט 20

החברה

מציגה שיעורי רווחיות גבוהים,
וצריכה

וצפויה להמשיךולבצע
גבוה
למשקיע״.
ורייזון היא

חברת

החזר ערך
התקשורת

ויאקום

השנייה בגורלה בארה״ב ,המס־
$TS1$המספקת$TS1$
ורייזון

$DN2$המספקת $DN2$מגוון
פקת

שירותים

כמו קווים

ניידים ונייחים ושירותי אינטר־
$TS1$אינטרנט$TS1$.
$DN2$אינטרנט $DN2$.ב2013 -
נט.

החברה הכ־
$TS1$הכנסות$TS1$
הציגה

$DN2$הכנסות $DN2$של  120מיליארדדולר,
נסות
וונות
לחברה שרמת החדשנות והכיוונים
$DN2$המקוונות $DN2$הגדולותבעולם,ופועלת
בכמה מותגי אינטרנט המספקים לעומת מתחרתההגדולה
הנוספים שאליה היא פונה נוסכים
התייצבה על %52״.
גמה
המשכנ־
$TS1$המשכנתאות$TS1$
פעולות שביצע בתחום
at&t
$DN2$לדוגמה $DN2$פיקדונות בתנאים מועדפים.
הסתכמו ב 129 -מי־
$TS1$מיליארד$TS1$
שהכנסותיה
ומלונות.
שירותי רכישת טיסות
בנו ביטחון שהיא תמשיךלהוביל
גוגל רשמה רווח נקי של כ11 -
המשבר הפיננסי,
ות $DN2$עורלפני
תאות
בארה״ב ריסקבר שומרת על
נסחרת
$DN2$מיליארד $DN2$דולר .״החברה
הציגה ליארד
האחרון
גם בשניםהקרובות״,ציינו ביובנק.
מי־
$TS1$מיליארד$TS1$
6.8
מסך העסקות ,מיליארד דולר ב 2013 -ו-
נתח שוק של %5
״בעשור
הצליח הבנקלהציג שיפור בפעי־
$TS1$בפעילותו$TS1$
במכפיל רווח חזוי של  13הנמוך
שנתית גבוהה
פרייסליין,לעומת זאת ,היתה פרייסליין צמיחה
החודשים
$DN2$מיליארד $DN2$דולר
מהכרטיסים המונפקים .ליארד
ו%0-
הב־
$TS1$הבנק$TS1$
 $DN2$ותשואהלהון של כ%0-
לותו
בתשעת
מהמכפיל
2015
ב-
וגם
%52
כ-
של
בו־
$TS1$בועת$TS1$
ימי
של
החלום
מהנפקות
אחת
היא
בנוסף,
2014
של
הראשונים
החברה
של
גורלה
למרות
דיווירנר
תשואת
לספק
המשיך
נק
$DN2
בממוצע,
הממוצע
משמעותית
לעומת
הרב־שנתי ,שהוא יותר מ 16 -לד־
$TS1$לדעתנו$TS1$,
צפויה החברהלהציג קצב צמיחה
העליזים בסוף שנות
$DN2$בועת $DN2$ההיי־טק
מחזיקה קופת מזומנים של כ60 -
מתחרותיה ,היא מצליחה להציג
מכובדת
למשקיעים.
עת
$DN2$לדעתנו $DN2$,התמחור הנוכחי שבו נסח־
$TS1$נסחרת$TS1$
בהכנסות של יותר מ-
ה 90 -עם זאת ,היא הצליחה לש־
$TS1$לשרור$TS1$
משווי החברה
בשנים האחרונות רווחיות לפני מיליארדדולר%61
״גם במקרה זה ,אנחנו מאמי־
$TS1$מאמינים$TS1$,
 %02ליותר עתנו,
$DN2$נסחרת $DN2$החברה נותן משקל גבוה מרי
רת
החברה כיום היא
$DN2$לשרור $DN2$ולשגשג.
רור
$TS1$דיםקבר $TS1$הנוכחי) .״החברה נסחרת במכפיל
די־
%05
מם גבוהה של יותר מ-
 $DN2$,כי הבנק נמצא במצב מצוין,
נים,
מ -מיליארדדולר .בנוסף ,פעי־
$TS1$פעילות$TS1$
מאופיינת בשולי לאיומים״ ,מסכמים בבנק.
החברה
$TS1$המקוונות $TS1$לות
$DN2$פעילות$DN2$
אחת מסוכנויות הנסיעות המק־
חזוי של 22שלדעתנו הוא סביר
$DN2$דיםקבר $DN2$נסחרת במכפיל רווח של
םקבר
וימשיךליהנות גם בתקופה הק־
$TS1$הקרובה$TS1$

