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אופן בחינת הסיכון של חברות נדל"ן מניב
בחינת הדירוגים תחת מספר תרחישים המשקפים קצבים שונים של יציאה
מהמשבר ו"חזרה לנורמלי" ומהו ה"נורמלי החדש".
ביצועי נדל"ן מניב  -נגזרת של צמיחת התוצר ושעור האבטלה.
משרדים
בחינה של היחסים הפיננסים תחת מבחני גמישות :ירידה ב NOI-של  10%- 5%ב 2021-ואילך והפחתת שווי
הנכסים בעד  5%בהתאמה.

מסחר
בחינה של היחסים הפיננסים תחת מבחני גמישות :ירידה ב NOI-של כ 40%- 30%-ב 2020-ושחיקה של
אחוזים בודדים בשווי ב ; 2020-ירידה של  20%- 5%ב NOI-ב 2021-והפחתות שווי נוספות חד ספרתיות.

שיקול דעת לפי
פיזור סגמנטלי; תלות בנכס/שוכר בודד; אופי הנכסים; תמהיל שוכרים; מבנה הבעלות.
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בחינת הסיכון של חברות נדל"ן מניב  -טווח מיידי
משרדים  -אינדיקציות ליציבות יחסית לצד עליה באי ודאות
•

גביה של  ; 100%- 85%דחיות נקודתיות; חידושי חוזים בדמ"ש יציבים; שיעורי תפוסה יציבים.

•

ירידה בביקוש לחניות לצד התאמה חלקית של עלויות אחזקה.

•

ענף ההיי -טק מפגין יציבות ותומך בשמירה על דמי שכירות גבוהים ותפוסה יציבה.

•

סימנים ראשונים לעליה בכוח המיקוח של השוכרים :חידושי חוזים ללא עליית מחיר ,הקלות בפריסת
תשלומים ,שמירת השטחים תוך השכרה משנית ,נקודות יציאה קרובות יותר.

•

הבחנה בין שוכרים גדולים לקטנים.

•

מתחמי עבודה :סימנים ראשונים לחזרה הדרגתית של ביקוש לשטחים; פריסה משמעותית של דמי
השכירות.

•

יזום :קצב איטי יותר במימוש תכניות פיתוח עתידיות .המשך פיתוח פרויקטים בבנייה.

•

נקודות תומכות:
•
•
•
•
•
•
•

פיזור שוכרים
איתנות שוכרים של החברות המדורגות (שוכרים גדולים).
Social distance
מח"מ ארוך של חוזי השכירות הקיימים – קנס יציאה מוקדמת
עלויות מעבר יקרות
תמהיל השוכרים :תאגידים גדולים ויציבים ושיעור קטן של מתחמי עבודה משותפים.
קבוצות רכישה/ריבוי בעלויות לעומת החברות המדורגות – רמת סיכון גבוהה יותר לקבוצות רכישה :אופי
השוכרים; . weak link
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בחינת הסיכון של חברות נדל"ן מניב  -טווח מיידי
מסחר – פגיעה משמעותית
•
•
•
•

קניונים :פגיעה בפדיונות ,חשש מפשיטות רגל של שוכרים וירידה בשיעור תפוסה.
מתחמי מסחר פתוחים ,סופרמרקטים :סיכון נמוך יותר.
שמיים סגורים תומכים בצריכה מקומית מוגברת.
שינוי במודל השכירות ,דוגמת אחוז מהפדיון.

כללי  -ירידה באי ודאות?
•
•

חזרה לשולחן של תכניות פיתוח עתידיות (לאחר עצירה בתחילת המשבר).
בחינה מחודשת של אסטרטגיה עסקית וחיפוש מנועי צמיחה.
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בחינת הסיכון של חברות נדל"ן מניב – טווח מיידי
על בסיס דוחות רבעון שלישי – התוצאות בגבולות התרחישים שלנו
 :NOIהתוצאות בגבולות התחזית שלנו
•

משרדים :ירידה של עד  5%בדמ"ש ב 20%( 2020-מהחוזים נפתחים מדי שנה).

•

מסחר :ירידה של מעל  30%בדמ"ש ב , 2020-בעיקר במתחמים סגורים.

ירידה בשווי נכסים :יתכן ונראה עוד שערוכים שליליים בהמשך
•
•

משרדים :שינויים זניחים – בהתאם לתרחיש שלנו ל2020-
מסחר :ירידה של  6%- 2%משווי תיק הנכסים – קצב איטי מהתרחיש שלנו ל. 2020-
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בחינת הסיכון של חברות נדל"ן מניב – ההיבט הדירוגי
•

יציבות בדירוגי חברות מוטות משרדים או בעלות פיזור סגמנטלי.
לחץ על חברות מוטות קניונים סגורים.

•

מרבית החברות עומדות ביחסים הנדרשים לדירוגים תחת מבחני
הגמישות בטווח הקרוב.
פיזור שוכרים; פיזור סגמנטלי; ניצול סביבת הריבית הנמוכה בשנים האחרונות לשיפור היחסים
הפיננסים ,הארכת מח"מ החוב והפחתת עלויות המימון הממוצעות ,צמצום דיבידנדים בחלק
מהחברות.

•

נזילות מספקת
יחס מקורות ושימושים עומד על לפחות  ; 1.0xהערכת נגישות גבוהה למקורות מימון (מערכת
בנקאית ושוק ההון).
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בחינת הסיכון של חברות נדל"ן מניב – טווח בינוני-ארוך
משרדים
•

להערכתנו ,הפגיעה במשרדים ,ככל שתתרחש ,תהיה ב 2022-ואילך ,דהיינו אם תמשך הצמיחה
השלילית עוד מספר רבעונים ושעורי האבטלה יישארו גבוהים ב. 2021-2022-

•

תלות באיכות ומיקום הנכסים.

•

יציאה של תאגידים פיננסים ממרכז תל אביב; ההיי-טק ממשיך לתת רוח גבית לענף.

•

כוח מיקוח של השוכרים עולה.

•

תחלופה גבוהה יותר של שוכרים וחוזים קצרים יותר.

•

שינוי דפוסי עבודה (למשל -האצת המגמה של עבודה מהבית מלאה או חלקית).

•

אתגר העובדים :קליטת עובדים חדשים ,הפליה לטובת הבאים למשרד (?) ,הנעה לחדשנות.

•

מתחמי עבודה שיתופיים ( ) Co-workingבמודלים חדשים; התאמות בחוזים ("סעיפי קורונה").

•

עודף היצע עתידי של שטחים – אכלוס הדרגתי יותר ,הקלות לשוכרים

•

שינוי העדפות השוכרים :משרדים גמישים ,בניה ירוקה

•

סיכוני סייבר
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בחינת הסיכון של חברות נדל"ן מניב – טווח בינוני-ארוך
מסחר
•

גידול משמעותי של שעור המסחר המקוון (הן של הרוכשים והן של הקמעונאים).

•

המשך פגיעה ככל שהמגיפה תמשך ,המיתון ימשך ושיעור האבטלה לא יירד משעור דו-ספרתי.

•

העמקת מגמות האון-ליין תמשיך לפגוע בחנויות המסורתיות.

•

היחלשות של שוכרים ,בעיקר קטנים.

סיכונים/סיכויים
•

התאוששות איטית יותר של המשק ושיעור אבטלה גבוה מהצפוי לאורך זמן.

•

מידת הגמישות של החברות לעצור/לעכב תכניות פיתוח; לשנות ייעוד (לדוגמא להמיר חלק
מזכויות הבניה ממשרדים למגורים).

•

חישוב מסלול מחדש וחדשנות.
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תחזיות S&P Global
שיעורי צמיחה (התכווצות) בתמ"ג ושיעורי האבטלה בישראל ,לפי תחזית S&P Global
2015

2016

2017

2018

2019

2020F

2021F

2022F

2023F

גידול ריאלי בתמ"ג

2.2

3.8

3.6

3.5

3.4

() 5.0

4.5

3.5

3.5

שיעור אבטלה (*)

5.3

4.8

4.3

4.0

3.8

4.7

6

5

5

(*) שיעור האבטלה ( דורשי עבודה) לא כולל חל "ת.

ישראל ,תחזית לנתונים עיקריים2020 ,
צמיחת התמ"ג הריאלי

() 5%

צמיחת תמ"ג לנפש

() 6.8%

צמיחת השקעות ריאליות

() 6%

השקעות מסך התמ"ג

21.5%

חיסכון מסך התמ"ג

25.1%

יצוא מסך התמ"ג

27.9%

שיעור אבטלה (*)

4.7%

(*) שיעור האבטלה ( דורשי עבודה) לא כולל חל "ת .לפי נתוני בנק ישראל ,שיעור האבטלה הצפוי כולל חל"ת לשנת  2020נע בין  16.7%ל20.2%-
(בהתאם לשני תרחישים שונים).
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