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 8201 לשנת שניה רבעוןהתוצאות את  מדווחת גלוב גזית

היחסי גדל   NOI-ה ;3.1% -של כ בתקופה נטו מנכסים זהיםגידול בתזרים 

התפוסה  ;52.1% -לכ 53.4% -מכ ירד מורחב סולו LTV -ה ;7.4%-ברבעון בכ

 96.3% -לעומת השנה שעברה ל 1.4% -בכ הגדל

 אליתגלוב ן"נדל חברת, )"החברה"( (TASE; NYSE; TSX: GZT) מ"בע גלוב גזית – 2018 באוגוסט 21 ,אביב תל
אורבאניים  אזוריםב בעלי שימושים מעורביםונכסים  מסחריים רכזיםמ שלהשבחה, פיתוח וניהול , ברכישה העוסקת
 .2018שנת ל ולחצי השנה הראשונה )"תקופה"( השניהיום על פרסום הדו"חות הכספיים לרבעון  מודיעה ,צומחים
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 אשתקד. ההמקביל עומת התקופהל 3.1% -של כ תקופהב גידול בתזרים נטו מנכסים זהים

 2017, ביוני 30 -ה יום לעומת 1.4%-שיעור התפוסה גדל בכ
 96.3% -כעל  עמדו

( היחסי )ללא NOIבתזרים מנכסים נטו ) 7.4% -גידול של כ

REG  וכוללFCRהמקביל אשתקדהרבעון  ( ברבעון לעומת  

 REG( )ללא NOIבתזרים מנכסים נטו ) 2.9% -גידול של כ

  הרבעון המקביל אשתקד ( ברבעון לעומתFCR -וללא
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FFO המקביל רבעוןללא שינוי ביחס ל - * לרבעון כלכלי 

. First Capital -ו Regencyעל אף מכירת מניות אשתקד 

 Regencyפרופורמה בנטרול  FFO -ב %10.2 -גידול של כ

FFO הרבעון לעומת 2.2% -כ של גידול - לרבעון למניה * כלכלי 

גידול . First Capital -ו Regencyל על אף מכירת מניות המקבי

 egencyRפרופורמה בנטרול  FFO-ב %11.6 -של כ

 חוב נטו לסך מאזן )מאוחד( 

 

FFO לעומת  0.6% -כ של קיטון - לתקופה למניה כלכלי

 -ו Regencyמכירת מניות  עקב ה אשתקדלהמקבי התקופה

First Capital .ב %9.8 -גידול של כ- FFO  פרופורמה בנטרול

egencyR  

 

FFO  לעומת התקופה 1.7% -כ של קיטון -לתקופהכלכלי 

 First -ו Regencyמכירת מניות  עקב ה אשתקדלהמקבי

Capital .ב %8.6 -גידול של כ- FFO  פרופורמה בנטרול

egencyR  

 

 Regency לרבות הקבוצה חברות כלל של FFO-ב החברה של היחסי חלקה את וכולל EPRA -ה וכללי ההנהלה לגישת בהתאם מחושב הכלכלי  FFO-ה* 

 . לאחר תאריך המאזן במלואה מומשהאשר ההשקעה בה 

FFO  כלכלי ללאRegency FFO מ- Regency 

 חוב נטו לסך מאזן )סולו מורחב( 
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האסטרטגיה להגדלת רכיב הנדל"ן הפרטי תוך התמקדות  ביישום עקבי אופןב םאנחנו ממשיכי" מסר: גלוב , מנכ"ל גזיתכצמןחיים 

רכשנו בחברות ואחריו בערים מרכזיות בעולם באזורים צפופים בעלי דמוגרפיות חזקות. במהלך הרבעון אורבאניים בנכסים 

. רכיב Regency Centers -השקעתנו ב וכמו כן, מימשנו את כליליארד ש''ח, מ 1.4 -הפרטיות שלנו נכסים ייחודים בלמעלה מ

 ל מנתע בחברה המינוף הורדת כדי תוך וכמובן משווי אחזקותינו, ואנו נמשיך במגמה זו 37% -הנדל"ן הפרטי בחברה מהווה היום כ

התזרים מנכסים  .הנכסים הפרטי שלנו, מרשימות. התוצאות התפעוליות של החברה ובמיוחד של תיק לאומיבינ אשראי דירוג להשיג

 4.9% -ו 13.9% -, עם ביצועים מרשימים בברזיל וישראל בהן התזרים מנכסים זהים גדל בכ3.1% -זהים נטו בתקופה גדל בכ

ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. שיעור  4.1% -וכ 7.9% -בהתאמה. הפדיונות בנכסים זהים בברזיל ובישראל עלו בתקופה בכ

מהווים עבורנו עדות לכך , עלייה המגיעה מכל אזורי הפעילות שלנו. כל אלו 96.3% -ל כעועומד  1.4% -פוסה בתקופה עלה בכהת

ייצרו כי שהאסטרטגיה שלנו מנצחת, והנכסים שאנו רוכשים, מפתחים ומנהלים מייצרים עליית שכר דירה מתמדת ואנו צופים 

 "רבות. תשואה עודפת מתמשכת לאורך שנים

 

 מידע נוסף

 מסך השווי של נכסי החברה בסולו מורחב.  37% -שווי האחזקות הפרטיות בחברה מהווה כנכון למועד פרסום הדוח, 

 

 וןמילי 1,415 -בכ ועד למועד פרסום הדוח רבעוןה במהלך הסתכמו בחברה ובחברות בבעלותה המלאה נדל"ן להשקעהות רכיש 

 ש''ח:

 

 

אלף מ"ר )חלקה  149 -, בחברה ובחברות מאוחדות שלה נכסים בפיתוח אקטיבי בהיקף של כ2018 ביוני 30נכון ליום בנוסף, 

 . להסתיים כבר השנה אלף מ"ר(  מתוכם צפויים 36 -אלף מ"ר )חלקה של גזית כ 59 -אלף מ"ר( אשר כ 90 -של גזית כ

 

9,936 9,252

31/12/2017 30/6/2018

51.4 48.2

31/12/2017 30/6/2018

תאריך הרכישהמיקוםהנכס

עלות 

במטבע 

מקור 

)מיליונים(

עלות 

)מיליון ש''ח(

אוכלוסייה ב- 

3 מייל )5 

ק"מ(

הכנסה 

ממוצעת 

למשק בית
The EdgeBrooklyn, NY02/07/2018$47173            1,250,000   $100K

Ceasars Bay BaazarBrooklyn, NY05/06/2018$41150            700,000      $75K

 Winter 43Boston01/06/2018$312              439,802      $105K

Washington 467Boston01/06/2018$1761              439,802      $105K

InternacionalSao Paulo, Brazil02/04/2018BRL 937990            833,654      R$47K

NIS 151K      486,197              3030 23/07/2018₪רמת השרוןנווה גן

1,415 ₪סה"כ השקעות

במהלך  קטן עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברהההון ה
בעיקר בשל ירידת מחיר  ,מיליון ש''ח 684 -בכ התקופה

תאריך המאזן(  )שמומשה במלואה לאחר Regencyמניית 
 היחלשות הריאל הברזילאי מול  הש''חו

 ס לבעלי המניות של החברה למניהעצמי המיוחההון קיטון ב
בעיקר בשל ירידת  ש''ח למניה 3.2 -של כ במהלך התקופה

תאריך  )שמומשה במלואה לאחר Regencyמחיר מניית 
 היחלשות הריאל הברזילאי מול  הש''חוהמאזן( 
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 רכישות, מכירות, פיתוח ופיתוח מחדש

  בחברה , 2018 יוניב 30נכון ליום( ללא ובחברות מאוחדות שלהFirst Capital )ב נכס בפיתוח המוצגת על בסיס השווי המאזני-

Espoo  ,הלסינקי, פינלנדLippulaiva, ון ש''ח אשר מילי 915 -אלפי מ"ר בהשקעה כוללת של כ 44 -עם שטח להשכרה כולל של כ

, ונכס מיליון ש''ח 265 -בכ 2018ביוני  30ליום ההשקעה בו הסתכמה ו 2021פיתוחו צפוי להסתיים ברבעון השלישי של שנת 

מיליון ש''ח אשר פיתוחו צפוי  111 -אלפי מ"ר בשקעה כוללת של כ 2 -בפיתוח בכוכב הצפון, תל אביב, עם שטח להשכרה של כ

ולחברות  חברה. כמו כן, למיליון ש''ח 87 -, בכ2018ביוני  30וההשקעה בו הסתכמה ליום  2019להסתיים ברבעון הרביעי של שנת 

שלושה  ,2018אשר צפוי להסתיים כבר ברבעון השלישי לשנת  , אחד בגוטנבורג, שבדיה,נכסים בפיתוח מחדש 6 מאוחדות שלה

 1,213 -בהשקעה כוללת של כאלפי מ"ר  81 -עם שטח להשכרה כולל של כ ,ואחד בסאו פאולו בראשל"צ אחד מהם בוורשה, פולין,

 מיליון ש''ח.  798 -, ההשקעה בהם הסתכמה בכ2018 ביוני 31אשר נכון ליום מיליון ש''ח 

 של התקופה ובמהלך, אשתקד המקביל לרבעון ביחס 5.9% -כ של זהים בנכסים בברזיל בפדיונות גידול נרשם הרבעון במהלך 

 ביחס 3.6% -כ של זהים בנכסים בפדיונות גידול הרבעון במהלך נרשם, בישראל. אשתקד המקבילה לתקופה ביחס 7.9% -כ

 . אשתקד המקבילה לתקופה ביחס 4.1% -כ של גידול נרשם התקופה ובמהלך, אשתקד המקביל לרבעון

  מיליון  6 -של כירידה מיליון ש"ח לעומת  125 -כשל ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח  ירידתבמהלך הרבעון נרשמה

מיליון  77 -כשל ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח  ירידתנרשמה  במהלך התקופה. רבעון המקביל אשתקדבש"ח 

שווי נדל"ן להשקעה ונדל"ן  ירידתנובעת בעיקרה מ הירידה בתקופה המקבילה אשתקד. מיליון ש''ח 44 -ש''ח לעומת עלייה של כ

 , אשר קוזזה עם עליות ערך במרכז אירופה ובגרמניה. בפיתוח בצפון אירופהלהשקעה 

  מיליון מניות  18.5 -כ באמצעות חברות מאוחדות שלה השנה ועד למועד הפרסום, מכרה החברהמתחילתRegency  בתמורה

 . Regency -ובכך מימשה את כל אחזקתה במיליארד ש''ח,  3.9 -לכ

 

 פיננסי

 המיוחס  הרווחש''ח.  מיליון 296 -מיליון ש''ח ובתקופה בכ 87 -המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם ברבעון בכ 1הרווח המתואם

 1.87מיליון ש"ח ) 371 -של כ ש"ח למניה בדילול( לעומת רווח 0.37 -מיליון ש"ח )כ 72 -לבעלי מניות החברה הסתכם ברבעון בכ

הקיטון ברווח ביחס לרבעון המקביל אשתקד נובע בעיקר מקיטון בשערוכי ש"ח למניה בדילול( ברבעון המקביל אשתקד. 

 ההפסד המיוחס לבעלי מיליון ש''ח.  40 -מיליון ש''ח וקיטון ברווחים מנגזרים פיננסיים של כ 203 -כבהיקף של  FCR -הנכסים ב

ש''ח  0.44 -מיליון ש''ח )כ 95 -ש''ח למניה( לעומת רווח של כ 2.14 -מיליון ש''ח )כ 414 -תקופה הסתכם בכרה במניות החב

 למניה( בתקופה המקבילה אשתקד. 

 אשתקד המקביל ברבעון ח"ש מיליון 180 -כ  לעומת ח"ש מיליון (59) -בכ ברבעון הסתכם שוטפת מפעילות יםהמזומנ תזרים .

 . שלישיים לצדדים תשלומים של עיתוי מהפרשי נובע שוטפת מפעילות השלילי התזרים

 10.4 -כ של בהיקף מנוצלים בלתי מאושרים אשראי וקווי נזילות יתרות חברה ולחברות המואחדות שלהל, 2018 יוניב 30 ליום 

 נזילות יתרות First Capital -ל, בנוסף .המלאה בבעלותה בנות ובחברות בחברה ח"ש מיליארד 6.6 -כ מתוכם, ח"ש מיליארד

 .ח"ש מיליארד 1.4 -כ של בסך אשראי וקווי

 30ליום  4.9% -של כ ממוצעת ריבית לעומת 4.3% -הינה כ 2018ביוני, 30ממוצעת על החוב ברמת הסולו המורחב ליום הריבית ה 

 . 2017ביוני, 

 למניה ח"ש 0.38 של בסך 2018, בינואר 9 ביום שדווחה כפי החברה למדיניות בהתאם רבעוני דיבידנד חלוקת על הכריזה החברה 

 .2018 בספטמבר 17 ליום הרשומים מניות לבעלי 2018 באוקטובר 2 ביום משולם להיות הצפוי

 

 

                                                           
 .למדד והצמדה נכסים שערוכי, מס אחרי, Regency מניות משערוך והפסד פיננסיים מנגזרים נטו הפסד השפעת בנטרול החברה מניות לבעלי רווח 1 
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 לאחר תאריך המאזן אירועים מהותיים

  מיליון מניות של חברת  8.2 -מכרה החברה באמצעות חברות מאוחדות שלה כ תאריך המאזןלאחרRegency  505 -בתמורה לכ 

 . Regencyמימשה החברה את כל אחזקתה בחברת ש''ח(. לאחר מכירות אלו  מיליארד 1.84 -מיליון דולר )כ

  מיליון מניות של חברת  10.4 -חברה כרכשה ה 2018 אוגוסט -יולי במהלך החודשיםCitycon כ אירומיליון  18.6 -בתמורה לכ(- 

מהון המניות של  47.4% -. לאחר רכישות אלו מחזיקה החברה כCityconנוספים ממניות חברת  1.0% -מיליון ש''ח(, כ 75

Citycon . 

  החליט דירקטוריון החברה על אימוץ תכנית חדשה לרכישה עצמית של מניות החברה )חלף תכנית קודמת(  2018 ץבמר 27ביום

. הרכישות מכוח התוכנית יבוצעו מעת לעת, בהתאם לשיקול הנהלת 2019במרס  31ליון ש"ח, בתוקף עד ליום ימ 250בהיקף של עד 

למועד עד  של החברה )המחושב לפי שווי החזקותיה(. NAV -יחס להחברה ככל שמחיר המניה בבורסה ישקף הנחה משמעותית ב

 מכוח התוכנית האמורה.ש"ח מיליון  56.1 -בהיקף של כ מיליון מניות 1.7 -כהחברה רכשה זה  דוח פרסום

 

 כלכלי FFOתחזית 

מובאת להלן על מנת  FFO -שלה. תחזית ה FFO -החברה כחברות נדל"ן אחרות בצפון אמריקה ואירופה, מפרסמת את תחזית ה
 להציג את הערכותיה של הנהלת החברה בדבר תוצאותיה העסקיות והתפעוליות של החברה. 

של חברות מוחזקות  FFOמידע ציבורי והערכות הנהלה, לרבות תחזיות המתבססת על  2018הכלכלי לשנת   FFO-להלן תחזית ה
 :ציבוריות, ככל שפורסמו, וכן על ההנחות

 2018, ביוני 30 -יום הל יבית הידועיםושיעורי הר שערי חליפין.   

 FFO  ב החברה חלק את הכוללת ההנהלה גישת לפי כלכלי-  FFOשל  Regencyעד למועד מכירת המניות.  

 .ללא השקעות, רכישות ומכירות מהותיות למעט השקעות בפיתוח נכסים 

 .ללא אירועים מהותיים לא צפויים המשפיעים על פעילות הקבוצה 

 

 
1-6/2018 

 בפועל
4-6/2018 

 בפועל
עדכנית  תחזית 2018תחזית קודמת לשנת  בפועל 2017

 2018לשנת 

FFO  )717-702 698 175 343 כלכלי )מיליוני ש"ח  700-689  

FFO  )58.3 0.91 1.77 כלכלי למניה )ש"ח  3.72-3.64  3.63-3.57  

 

ש''ח  0.10 -למניה בכ  FFO -אשר הקטינה את ה ם מהצפוימוקד Regencyמניות  יתרתעקב מכירת עודכנה  FFO -תחזית ה

   ש''ח למניה. 3.57-3.63 -ש''ח למניה ל 3.68 -מכ למניההשנתית  FFO -תחזית ה למניה. עקב כך קטנה

 

 על המבוססת, 1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו, עתיד פני צופה מידע הינה 2018 לשנת החברה של הכלכלי FFO -ה תחזית
 עתידיים עניינים או לאירועים בנוגע -הקבוצה וחברות החברה הנהלת של אומדנים או הערכות לרבות, לעיל המפורטות ההנחות

 בפועל והתוצאות חלקה או כולה, תתממש התחזית כי וודאות כל אין. הקבוצה של בשליטתה ואינה ודאית אינה שהתממשותם
 .והקבוצה החברה בשליטת שאינם באירועים תלות בשל, היתר בין, וזאת, לעיל המפורטת מהתחזית שונות להיות עלולות
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 גלוב אודות גזית

 מעורבים שימושים בעלי ונכסים מסחריים מרכזים של וניהול פיתוח, השבחה, ברכישה העוסקת גלובאלית חברה הנה גלוב גזית
 גלוב גזית. צומחים אורבאניים באזורים מרכזיות בערים התמקדות תוך אירופה ומזרח מרכז, צפון, ישראל, ברזיל, אמריקה בצפון

 טורונטו ובבורסת( NYSE: GZT) יורק בניו בבורסה וכן בישראל 35 א"ת במדד ונכללת( TASE: GZT) אביב בתל בבורסה נסחרת

(TSX: GZT .)ר"מ מיליון 2.5 -כ של להשכרה בנוי שטח על המשתרעים נכסים 104 ומנהלת מחזיקה הקבוצה 2018 ביוני 30 ליום 

 First Capital Realty של המניות מהון 32.5% -בכ החברה החזיקה 2018 ביוני 30 ליום, בנוסף. ח"ש מיליארד 38.2 -כ של בשווי

Inc  . 

 

 www.gazitglobe.comמידע נוסף באתר החברה:
 

 :ואנליסטים משקיעים

 dlavi@gazitgroup.com, 8440088-052: נייד, 6948000-03: טל, גלוב גזית, משקיעים קשרי מנהל, סגלסון לביא דורון

 תזכורת לשיחת ועידה 

**************************************** 

  .שיחת ועידה לסקירת התוצאות - 14:00בשעה  2018, אוגוסטב 21, שלישי , יוםיוםה

 המעוניינים להשתתף בשיחה מוזמנים להתקשר מספר דקות 

 03-9180609: לפני השעה האמורה לטלפון

  

 שיחת הועידה תלווה במצגת אותה ניתן להוריד מאתר החברה סמוך לשעת הועידה

 globe.comwww.gazit  וכן ממערכות הדיווחים של הבורסה 

 

http://www.gazitglobe.com/
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