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שלחו להדפסה

ניהול השקעות

צ'ק פוינט מציגה :כך מנהלים  1.3מיליארד דולר במזומן
איל דשא ,סמנכ"ל הכספים של צ'ק פוינט ,חברת אבטחת המידע הגדולה בעולם,
חושף לראשונה טפח ממדיניות ניהול קופת המזומנים האדירה של החברה .ב11-
השנים שחלפו מאז הונפקה צ'ק פוינט בנאסד"ק הצטברו בקופתה  1.3מיליארד
דולר .איך ובמה משקיעים סכומי עתק שכאלה? התורה על פי דשא  -הימנעות
מסיכונים ונזילות שמאפשרת מימוש בכל רגע
זאב תומר קורנפלד
"בצ'ק פוינט לא מתפתים להשקעות מסוכנות שיניבו תשואה גבוהה .האסטרטגיה של החברה היא
השקעה במניות בסיכון נמוך" .כך אמר אייל דשא ,סמנכ"ל הכספים של חברת האבטחה הגדולה
בעולם ,בכנס ארגון סמנכ"לי הכספים ) .(CFOבעידן משבר הסאב-פריים ,שבמהלכו הודיעו בנקים
רבים בעולם על מחיקות ענקיות של מיליארדי דולרים ,מסביר דשא איך מנהלים תיק השקעות של 1.3
מיליארד דולר ,ולא מפסידים.

איל דשא ,סמנכ"ל
הכספים של צ'ק פוינט
לחצו כאן להגדיל
הטקסט

חברת צ'ק פוינט הונפקה בשנת  1996בבורסת נאסד"ק .בהנפקה הראשונה של מניותיה גייסה
החברה  50מיליון דולר .היום 11 ,שנים אחר כך ,הצטברו רווחי החברה בקופת מזומנים העומדת על
סכום של  1.3מיליארד דולר .את המזומנים מנצלת צ'ק פוינט לשתי מטרות :רכישת חברות ורכישה
חוזרת של מניות .למרות קופת המזומנים הדשנה ,החברה מעדיפה שלא להשתמש באופציה
השלישית האפשרית — לחלק דיבידנד למשקיעים.

מעדיפים סיכון נמוך
תפיסת העולם העומדת מאחורי דרך ניהול ההשקעות של צ'ק פוינט היא ש"הרווח וההפסד מניהול תיק
ההשקעות אינו סימטרי" .בצ'ק פוינט מבינים שמבחינת מניית החברה ,במקרה שהכנסות המימון יגדלו
במיליון דולר ,ההשפעה על המניה לא תהיה מהותית .לעומת זאת ,אם הכנסות המימון ירדו במיליון
דולר ,תגיב המניה בירידה חדה.
המטרה העיקרית של קופת המזומנים ,מבחינת צ'ק פוינט ,היא לשמר את בסיס ההון שלה .מסיבה זו
בוחרת החברה באסטרטגיית השקעה בסיכון נמוך ,בניגוד לחברות גדולות אחרות ,אשר מגוונות את
תיקי ההשקעות שלהן גם בהשקעות בסיכון גבוה ,המניבות תשואות גבוהות.
תיק ההשקעות של החברה מנוהל על ידי שישה מנהלי השקעות שונים ,שכל אחד מהם מופקד על
שישית מתיק ההשקעות הכולל .בדרך זו יוצרת החברה פיזור מרבי של ההשקעה .כל מנהל פועל
בגזרתו לפי המדיניות העקרונית המתקבלת על ידי החברה לניהול תיק ההשקעות.

עיקרון הנזילות
בתפיסת העולם המתווה את דרך ניהול תיק ההשקעות בצ'ק פוינט עומדים כמה עקרונות ,המתווים את
מסגרת הפעילות .הראשון שבהם הוא להימנע מרכישת ) Equityמניות( .רוב השקעות החברה הוא
השקעות באג"ח ,והחברה שומרת על מדיניות הכוללת השקעה באג"ח בסיכון נמוך ,המדורגות A
ומעלה .לכן ,במידה שדירוג של אג"ח יורד מתחת למינוס  ,Aהחברה מוכרת את איגרת החוב ,אפילו
בהפסד.
נוסף על כך ,החברה מקפידה שהדירוג הממוצע של כל האג"ח שברשותה יעמוד על  ,AAוזאת כדי
להפחית את רמת הסיכון .יוצאים מן הכלל בעיקרון זה הם אג"ח של הבנקים  -למנהל ההשקעות יש
אפשרות להשקיע עד  5%מהתיק באג"ח של בנקים ישראליים ,וכן עד  3%באג"ח של חברת
חשמל/טבע )המדורגים ברמה .(B
העיקרון השני הוא להימנע מהשקעות הקשורות למט"ח .ההשקעות בצ'ק פוינט ככלל נעשות אך ורק
בדולרים .צ'ק פוינט הגדירה כי " 90%מתיק ההשקעות יהיה  100%נזיל" .עיקרון זה מאפשר למנהלים
לממש את תיק ההשקעות בכל רגע.
באמצע  2008יפרוש איל דשא מצ'ק פוינט ,לאחר כ 8-שנים בתפקיד סמנכ"ל הכספים ,כדי להתמנות
לתפקיד המנהל הפיננסי של חברת טבע .מדיניות ההשקעות הזהירה שהנהיג בצ'ק פוינט תשרת אותו
היטב גם בטבע ,הגם ששם קופת המזומנים שתעמוד לרשותו גדולה לאין שיעור.
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