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תוצאות כספיות לרבעון השלישי  
2020ותשעת החודשים לשנת 



DISCLAIMER GREAT THINGS HAPPEN WHEN

YOU OWN GREAT REAL ESTATE

ממנההנגזרהגלובליהכלכליוהמשברהקורונהמגיפתלהשפעותאועתידייםונושאיםלאירועיםהמתייחסיםאחרומידעאומדנים,הערכות,תחזיותלרבות,עתידפניצופותהצהרותלכלולעשויהזומצגת
הצהרות.אחריםפיננסיםונתוניםהוןהוצאות,מזומניםתזרימי,רווחים,להכנסות,היתרבין,להתייחסעשויותעתידפניצופותהצהרות.החברהפועלתבהןמדינותכמהאואחתבמדינהממוקדמשבראו

לעובדותבנוגעהצהרותמלבדההצהרותכל.הוןומשאבינזילות,רווחיות,עתידיותפעולות,שלנולמיצובבקשרשלנווציפיותמטרות,שלנוהעסקיתלאסטרטגיהלהתייחסבנוסףעשויותעתידפניצופות
,"תחזית","תכנון","עשוי","כוונה","ציפייה","אומדן","יכול","להאמין","לחזות"במיליםהשימושכגוןעתידיצפיבטרמינולוגיתהשימושידיעללזיהויוניתנותעתידפניצופותהצהרותהינןהיסטוריות

.דומיםוביטוייםומינוחים"יעשה","פרויקט"
ושלההתפתחויותשלההשפעהועל,ומגמותעתידיותלהתפתחויותבקשרהחברהשלעכשוויותוהערכותציפיותעלובנוסף,החברהשלקייםמידעעלמבוססזובמצגתהכלולעתידפניצופהמידעכל

יכולהכאמורהנחהעלהמבוססתהעתידפניצופהוההצרהמדויקתכלאלהתברריכולהשכזוהנחהכל,סבירותהןעתידפניצופההצהרהכלמבוססתשעליהןשההנחותמאמיניםשאנולמרות.המגמות
השאלהועלשלנוהפעילותתוצאותעלמהותיבאופןלהשפיעעלול,שלהםצירוףכלאו,מהםאחדוכל,בשליטתנואינםמהםרבים,וודאותוחוסרסיכוניםכולליםופעולותינועסקינו.כשגויהלהתברר

.עתידילביצועבטוחהלאוהןעכשוויותציפיותעלמבוססותעתידפניצופותהצהרות.כנכונותדברשלבסופויתבררוהעתידפניצופותההצהרותהאם
בדוחותפירוטביתרמתואריםאשראלולרבות,גורמיםבמגווןכתלות,זובמצגתעתידפניצופההצהרהמכלהשתמעואושהוצגומאלומשמעותיתלהשתנותעשויותבעתידומגמותממשיותתוצאות

."סיכוןגורמי"הכותרתתחתזאתובכללהישראליתהערךניירותלרשותוסיפקנוהגשנואותואחרובמידעכספייםמדוחותכספייםנתוניםשלהמקדיםובדיווחהחברהשלוהשנתייםהתקופתיים
איננו,החליםערךניירותחוקילפיכנדרשמידעלגלותהחובהלמעט.הקודמותלהצהרותתואמותמטעמנוהפועליםאנשיםאלאואלינולייחסניתןאשר,פהובעלבכתב,עתידפניצופותהצהרותכל

.זומצגתתאריךלאחר,להםמודעיםשנעשינואו,שקרונסיבותאואירועיםלשקףמנתעללהיעשותעשויאשרהצהרהלכלשינויכלתוצאותאתלפרסםאוזובמצגתהכלולמידעכללעדכןמתחייבים
ערךניירות,לקנייהלהירשםאולקנותהצעהאוהזמנהכלשלשידולכלאו,ממנהחלקאולמכורהצעהאוהזמנהכליוצראומהווהואינו,אחרהצעהמסמךאותשקיףמהווהאינוכאןהכלולהמידע

לניירותבקשראוהתחייבות,חוזה,פעולהכל,עםבקשרעליהםלהסתמךאפשרותאובסיסמהוויםאינםהפצתועובדתאוממנוחלקכלאוהמידעובנוסף,אחרתאגידכלאומ"בעגלוב-גזיתשלכלשהם
.מ"בעגלוב-גזיתשלהערך

הנכסיםמימושלעניןהערכותיה.1968ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתועתידפניצופהמידעבגדרהינן,הדיבידנדתשלומימהפחתתהצפויהחיסכוןוכן,נכסיםמכירתבדברהחברהשלהערכותיה
שתמשךוככל,יחריףואףיימשךהעולמיהכלכלישהמשברככל.החברהבשליטתאינןובעיקרןלהתממששלאעשויות,ודאיותאינןהןאך,הקבוצהוחברותהחברהשלואומדניםהנחותעלמבוססות

.החודשים12שללתקופהמעברהנכסיםבמימושעיכוביםויחולויתכן,המניבן"הנדלבענףקפאוןויחולהקורונהמגיפת
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ח"ו מיליוני ש

2020רבעון שלישי לשנת 

שיעורי תפוסה
2020, בספטמבר30ליום 

93.5% 92.9% 94.5% 91.1% 97.6%

צפון אירופה   מרכז אירופה ברזיל ב"ארה ישראל

פרמטרים תפעוליים
באזורי הפעילות

ברבעון השלישי  שיעורי גבייה גבוהים
ובתשעת החודשים הראשונים

NOIבאיחוד יחסי

3.0%63%

דגשים עיקריים

3

NOIמנכסים זהים

צפון אירופה מרכז ומזרח 
אירופה

ברזיל ב"ארה ישראל כ"סה

GAZIT
GLOBE

- 10.4%

93.8%
כ"סה

7.2%-באיחוד יחסי בנטרול שערי חליפין קטן בNOI-ה
לעומת הרבעון המקביל אשתקד

באיחוד יחסי בתקופה  NOI-ה

ח  "מיליון ש856-הסתכם ב 307
285

Q3/2019 Q3/2020

(2% .7)
-4.7%    -13.1%   -24.5%   -5.2%   -5.1%

מנכסים זהים בתקופהNOI-ב10.4%-קיטון של כ
עקב הקלות שניתנו לשוכרים על ידי ממשלת  , השינוי נובע בעיקר מחברת אטריום

פולין בתקופת הסגר ומברזיל אשר נפתחה לפעילות חלקית החל מאמצע חודש  
יוני ולפעילות מלאה החל מאמצע חודש אוקטובר

86%
Q3/2020

89%
1-9/2020



גזיתשלהנכסיםמשווי79%
.מטרופולינים15-במרוכז

המשרת צרכים ושירותים יומיומייםתיק נכסים אורבאני

.2020,בספטמבר30-בשדווחכפי,השלישיברבעוןהקבוצהחברותשלNOI-בהחברהשלהיחסיחלקה*

סופרמרקטים  
16%ובתי מרקחת

,  בנקים
,  מרפאות

משרדים   
ושירותים  

16%

אופנה
30%

אוכל  
והסעדה

10%

קמעונאים שונים  
(ללא אופנה)

20%

בידור
5%

עשה זאת בעצמך  
3%וריהוט לבית

תיק נכסים איכותי משולב נכסים פתוחים למחצה באזורים אורבניים  
.ללא תלות בדיירים מהותיים, צפופי אוכלוסין

בוסטוןאביבתל
וורשהיורקניו

שטוקהולםפראג
פאולוסאוהלסינקי

:*פיזור גיאוגרפי על פי שכר הדירה באיחוד היחסי :*תמהיל דיירים על פי שכר דירה יחסי

450
מיליון מבקרים בתיק  

הנכסים בכל שנה

חוזי שכירות בקבוצה9,375

,  בספטמבר30נכסים ליום 104
2020

סופרמרקטים בתיק  
הנכסים 144

תרומת הדייר הגדול בקבוצה  
באיחוד היחסיNOI-מה ~1.7%

:נתונים נבחרים

GAZIT
GLOBE
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ישראל
15%

ב"ארה
4%

נורבגיה
14%

שבדיה
8%

פינלנד ואסטוניה
15%

פולין
20%

כיה'צ
6%

סלובקיה
2%

רוסיה  
6%

גרמניה
1%

ברזיל
8%

קנדה
1%



ח"ו מיליון ש

בקבוצה ובחברות בבעלות מלאהNOIהתפתחות 

NOIבאיחוד יחסי בקבוצה

5

GAZIT
GLOBE

298 272 285

Q1/2020 Q2/2020 Q3/2020

ח"ו מיליון ש ישראל

153 160 171 127

2017 2018 2019 1-9/2020

ו מיליון ריאל ברזילאי ברזיל ו מיליון דולר ב"ארה

117
170 220

128

2017 2018 2019 1-9/2020

5.9
14.0 10.8

2018 2019 1-9/2020

2017הוקמה בשנת 



86%93%88%
76%

55%

92%98%

צפון  )סיטיקון משוקלל בקבוצה
(אירופה

מרכז  )אטריום 
(ומזרח אירופה

קנדה וגרמניהב  "ארהברזילישראל  

שיעורי גבייה בקבוצה
GAZIT
GLOBE
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:תשעת החודשים הראשונים

:רבעון שלישי

89%94%94%
78%

67%

95%99%

צפון  )סיטיקון משוקלל בקבוצה
(אירופה

מרכז  )אטריום 
(ומזרח אירופה

קנדה וגרמניהב  "ארהברזילישראל  

.באיחוד יחסי של הקבוצהNOI-מה70%-סיטיקון ואטריום מהוות כ•

G TZAMERET | TEL AVIV 

שיעור  , חברות פרטיות בבעלות מלאהי החברות הבנות"כפי שדווח ע
ד הבסיס ללא נטרולים  "גבייה משכ



(בחברות הפרטיות)חידושי חוזים 
GAZIT
GLOBE

7

הסכמי שכירות חדשים לרבות חידושי אופציות 243במהלך התקופה נחתמו •
ד  "ר ובשכ"אלף מ50-בשטח להשכרה של כ, בנכסים הפרטיים של החברה

.ד ששולם על אותם שטחים"על שכ21%-ממוצע משוקלל העולה בכ

דיפו  -הום DIY-ברבעון השני חתמה החברה על הסכם שכירות חדש עם ענקית ה•
(The Home Depot )קמעונאית מובילה בעלת דירוג אשראיA  המנהלת אלפי

3.8מיליון דולר לעומת 7.5-ד שנתי של כ"בשכ, שנים20לתקופה של , חנויות
.  ד נוכחי"מיליון דולר שכ

לפתיחת החנות  NBA-לאחר תאריך המאזן נחתם הסכם שכירות חדש עם ליגת ה•
2021החנות צפויה להיפתח באפריל . הרביעית בגודלה בעולם בסאו פאולו

ר ותכלול  "מ1,200-החנות הינה בשטח של כ. בקניון מורמבי טאון של גזית ברזיל
.בר מסעדה וחדרי הלבשה, אזור אירועים, מגוון מרחבים כולל מגרש כדורסל

G MIKADO CENTER | TEL AVIV 



-100.0%

-80.0%

-60.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

שבוע אחרון של אפריל שבוע אחרון של מאי שבוע אחרון של יוני שבוע אחרון של יולי

שבוע אחרון של אוגוסט שבוע אחרון של ספטמבר שבוע אחרון של אוקטובר

2020שינויים בתנועת מבקרים במתחמי קמעונאות ובילוי לעומת חודש ינואר 
GAZIT
GLOBE

8
Google’s Community Mobility Reports 08/11/2020: מקור

3/1-6/2/2020תרחיש הבסיס הינו ממוצע תנועת המבקרים לתקופה 

חודש ינואר  )
(כבסיס2020



GAZIT
GLOBE
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,דיפוהוםDIY-הענקיתעםחדששכירותהסכםעלחתימה•
בינלאומיאשראידירוגבעלתמובילהקמעונאית

שנים20-החדשהחוזהתקופה•
דולר'מ3.8-כלעומתדולר'מ7.5-כשלשנתיד"שכ•

GREATER HELSINKI  I  LIPPULAIVA   I   FINLANDRISHON LETZION I  G CITY I   ISRAEL MANHATTAN  I  BRIDGE TOWER I   NEW YORK

בנייתשלבעיצומהנמצאתאירופהבצפוןהפועלתסיטיקוןהבתחברת•
לשימושמרכזמוקםהישןהמרכזהריסתלאחר.ליפוליווהפרויקט
ישירותמחוברהנכס,מסחרשטחיר"מאלף44-כשלבשטחמעורב
ד"יח500-כ,בהקמהשנמצאתהתחתיתהרכבתשלהחדשהלתחנה

.פינלד,הלנסקיבמטרופוליןאספונלטישכונתבלביוקמודיור
וציבורייםפרטייםשירותיםשלהחדשביתםיהיהליפוליווהמרכז•

.2022באביב,במרכזלהיפתחשעתידההעירוניתהסיפרייהכדוגמת
3,500-כשללפיתוחקיימיםבנכסיםבנייהזכויותסיטיקוןברשות•

.דיוריחידות

בשטחקרקעעלהנפרשקייםלנכסמשרדיםר"מ60,000שלתוספת•
(בלבדר"מ80,000-כבנויכיום)החברהבבעלות,דונם80-כשל

לפרויקטודיפוןחפירההיתרלקבלתהתנאיםהושלמו•
בתחנתהליכהובמרחקהמתוכננותהקלההרכבתלתחנותצמודהנכס•

(ישראלרכבת)דייןמשה
מגדלישלושהלהקמתזכויותלהוספתמחוזיתבסמכותע"תבהכנת•

נוספיםר"מ180,000-כשלבשטחנוספיםמשרדים

רכישת נכסים 
בעלי 

פוטנציאל  
השבחה

פיתוח וניהול  
מימוש נכסים פרואקטיבי

שהשבחתם הסתיימה

הנבת תשואה גבוהה  
מהנכס לטווח ארוך

על ידי  יצירת ערך 
רכישת נכסים מצוינים  

במקומות ייחודיים

הבנייה  
מתקדמת 

כמתוכנן על 
אף משבר  

הקורונה



MORUMBI| SÃO PAULO

BRIDGE TOWER  I  NEW YORK  I  NY

WARS SAWA JUNIOR | WARSAW

GREAT THINGS HAPPEN WHEN 

YOU OWN GREAT REAL ESTATE

G KOCHAV HATZAFON | TEL AVIV 

תוצאות ונתונים פיננסיים
2020לרבעון השלישי לשנת 



יתרות נזילות

346

724

1,070

2021 2022 כ"סה

לוח סילוקין אגרות חוב 
2022עד סוף שנת 

.2020, בספטמבר30סולו מורחב ליום 

0.9

0.4
0.2
0.3

30/09/2020*

ושווה  מזומן
מזומן

קווי אשראי חתומים  
לא מנוצלים

'  ח טו"הנפקת אג

מסגרת אשראי מבנק ישראלי  
ח"מיליון ש180בסך 

מצטבר 
עד סוף  

2022
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GAZIT
GLOBE שמירה על מאזן יציב

ואיתנות פיננסית

ח"ו מיליון ש

 .88
ח"מיליארד ש

ח"ו ש עלייה בהון עצמי למניה

36.1 37.8

30/6/2020 30/9/2020

המיוחס לבעלי המניות של החברה

ח"ש 8. +

14,079 

9,988 

31/12/2016 30/09/2020

(סולו מורחב)חוב נטו 

4.4
ח"מיליארד ש

-בכנטו הקטנת החוב 

ח"ו מיליון ש

+
ח"ו מיליארד ש

לאחר תאריך  
המאזן

30.9.2020ליום 

-למניה בכהגדלת ההון העצמי 



346
724 910 996 1,037 1,077 995

1,354

4.7%
9.7%

12.2%
13.4% 13.9% 14.5% 13.4%

18.2%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

4.5% 3.8% 4.0% 3.2% 3.8% 3.6% 1.4%4.0%

ואחריה2028

GAZIT
GLOBE לוח סילוקין לאגרות החוב של החברה

ח"מיליארד ש
1.07

ח"מיליארד ש

ת ו ל י ז נ ת ו נ ו ע ר פ

ח"מיליון ש לוח הסילוקין
פרופורמה בסמוך למועד פרסום  

'ח טו"כולל הנפקת אגהדוחות 

(  'סדרה טו)ח חדשה "הונפקה סדרת אג2020, באוקטובר20-ב•
Aa2ומדרוג AAבדירוג מעלות , מגובה בנכסי מקרקעין בישראל

1.08%מחזור חוב בריבית אטרקטיבית של •
שנים6.2מ ארוך של "מח•
ח"מיליון ש14-חסכון צפוי בעלויות ריבית שנתיות של כ•

שנים  4.2–( ח"אג)מ ממוצע "מח•

ריבית ממוצעת על התחייבויות  •
3.4%–( לרבות חוב בנקאי)

12

1.8



2020תשעת החודשים הראשונים לשנת 
תוצאות עיקריות

GAZIT
GLOBE

3.0%63%

NOIמנכסים זהים

צפון אירופה מרכז ומזרח
אירופה

ברזיל ב"ארה ישראל כ"סה
- 10.4%

שיעורי תפוסה
2020, בספטמבר30ליום 

ח"ו מיליוני ש

באיחוד יחסי בתקופה  NOI-ה

ח  "מיליון ש856-הסתכם ב

13

כ"סה
-4.7%    -13.1%   -24.5%   -5.2%   -5.1%

93.5% 92.9% 94.5% 91.1% 97.6%

צפון אירופה   מרכז אירופה ברזיל ב"ארה ישראל

93.8%

מנכסים זהים בתקופהNOI-ב10.4%-קיטון של כ
עקב הקלות שניתנו לשוכרים על ידי ממשלת  , השינוי נובע בעיקר מחברת אטריום

פולין בתקופת הסגר ומברזיל אשר נפתחה לפעילות החל מאמצע חודש יוני

FFOלמניה
לעומת התקופה  14.2%-למניה ירד בתקופה בכFFO-ה

ח גדל  "והשפעת המט FCRבנטרול)המקבילה אשתקד

)לעומת התקופה המקבילה אשתקד7.1%%-בתקופה בכ

2.46

2.11

1-9/2019 1-9/2020

FFOלמניה מ-FCR
ח"והפרשי שע

FFO  למניה ללא
FCR14. 9%ח"והפרשי שע

(2% .14)
0.65

1.81

ח"ו מיליוני ש NOIבאיחוד יחסי
לעומת  13.3%-באיחוד יחסי ירד בתקופה בכNOI-ה

בנטרול שערי חליפין ירד  )התקופה המקבילה אשתקד 
(לעומת התקופה המקבילה אשתקד7.2%-בכ

856

987

1-9/2019 1-9/2020

65

922

(2% .7)

(3% .13)



966 

856
45 

14 7 
14 

43 

38 
13 16 

NOI - 1-9/2020
ללא השפעת  

קורונה אטריום ברזיל סיטיקון ישראל
NOI - 1-9/2020

מדווח

14.0

השפעת הקורונה בתקופה
GAZIT
GLOBE

14

1-9.2020

NOI 966ללא השפעת קורונה

(110)השפעת קורונה שהוכרה בתקופה

NOI856מדווח

(80)השפעת הקורונה שנפרסה בקו ישר
NOI  מתואם כולל סך השפעת

הקורונה שהוכרה בתקופה  
ושנפרסה בקו ישר

776

NOIבאיחוד יחסי:

כתוצאה מהשפעת הקורונה שהוכרה בתקופה ( 11%)ח "מיליון ש110-ירידה של כ•

(   ישר-שהוכרה בתקופה ושנפרסה בקו)כתוצאה מסך השפעת הקורונה ( 19%)ח "מיליון ש190-ירידה של כ•

776

NOIמתואם כולל סך השפעת הקורונה

השפעת קורונה שהוכרה בתקופה

השפעת קורונה שנפרסה בקו ישר



315 291

1-9/2019 1-9/2020

ח''ו מיליון  ש תזרים מפעילות שוטפת  
למניה סולו מורחב

2.19 2.31

2.83

2.26
1.82

1.53 1.67
2.12 2.26

1.82

2016 2017 2018 2019 1-9/2020

ATR-תזרים תפעולי למניה כולל דיבידנד מיוחד מ

ATR-תזרים תפעולי למניה ללא דיבידנד מיוחד מ

ח''ו ש

תזרים מפעילות שוטפת ועלויות ריבית
GAZIT
GLOBE

+.4%
CAGR

הוצאות ריבית
סולו מורחב, נטו

-786%
2019-2016בשנים 

15



–אסטרטגיה בפעולה 
התמקדות בנכסים לשימושים מעורבים בערים  

מרכזיות באזורים צפופי אוכלוסין

.  חלקה היחסי של החברה בשווי הנכסים של החברות המאוחדות* 
.כפר סבא וסביון ושתי חלקות קרקע, לרבות הנכסים בראשון לציון–גוש דן ** 

16

GAZIT
GLOBE

NEW YORK

MIAMI

BOSTON

SÃO PAULO

WROCLAW

OSLO

STOCKHOLM

WARSAW

PRAGUE

HELSINKI

COPENHAGEN
TALLIN

TEL AVIV

PHILADELPHIA

TORONTO

79%

משווי הנכסים של גזית  79%
מטרופולינים  15-במרוכז 

2018בתחילת 69%-לעומת לכ
אסטרטגיה

ניו יורק

בוסטון

טורונטו

פילדלפיה

מיאמי

**תל אביב וגוש דן

סאו פאולו

שטוקהולם

הלניסקי

אוסלו

קופנהגן

טלין

גוטרנבורג

וורשה

פראג

ורוצלב

9%

27%

11%

18%

14%

13
ASSETS

8 
ASSETS

10
ASSETS

24
ASSETS

7 
ASSETS



אור אקרמן
מנהל קשרי משקיעים

oackerman@gazitgroup.com 
+972.3.6948000

ל "משנה למנכ
ל כספים"וסמנכ

THANK YOU FOR YOUR TIMEפרטי התקשרות:

GREAT THINGS HAPPEN WHEN 
YOU OWN GREAT REAL ESTATE

עדי ימיני
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