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  :פרטי התאגיד המורשה במסגרתו מועסק מכי עבודת האנליזה

  מ "מיטב ניהול השקעות בע

  אביב�תל, 4ברקובי	 רחוב 
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  :מועד עריכה ומועד פרסו� עבודת האנליזה

  14.05.2008מועד עריכת עבודת אנליזה זו הוא 

  14.05.2008הוא מועד פרסו� עבודת אנליזה זו 

  : שיטות הערכה

  )DCF(שווי החברה הוער) במודל היוו� תזרי� מזומני� 

  :יעדהתית על מחיר סיכוני� שוני� העשויי� להשפיע מהו

 תוכנית ניוד המספרי�  .1

  שינויי� בסביבה הרגולטורית .2

 ת בתחו� הסלולר ואיבוד נתחי שוקוהתגברות התחרותי .3

  שינוי בשיעורי ההיוו� המקובלי� במשק .4

  

  המלצות אחרונות

  מחיר המניה בזמ� ההמלצה  המלצה  תארי)

  19.80$  תשואת יתר  *20/04/07

    /109.37  תשואת שוק  11/07/2007

   / 99  תשואת יתר  23/10/2007

   /120  תשואת שוק  30/12/2007

   /103  קניה  30/01/2008

   בלבד�NYSE מניות החברה נסחרו בבורסת ה2007עד חודש יולי * 

  : והערות כלליותגילוי נאות



  

  

או מתבסס על מידע /נאס0 ובהסתמ) על מידע אשר , מ"ידי מיטב ניהול השקעות בע� מסמ) זה הוכ� על

מניחה שמידע זה הוא מהימ� ואינה מבצעת מ "מיטב ניהול השקעות בע. מקורותמגוו� מ� לציבור הזמי

מסמ) זה אינו מתיימר . או תחזיות/אומדני� ו, האמור במסמ) זה כולל הערכות. בדיקה עצמאית של המידע

עשויות , � כול� או חלק,והדעות המובאות בלהיות ניתוח מלא של כל העובדות והנסיבות הקשורי� בו ו

קורא מסמ) זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמ) או שימוש בו . נוספתלהשתנות ללא מת� הודעה 

מיטב , במישרי או בעקיפי, ידה�כל חברה הנשלטת על, מ"ניהול השקעות בעמיטב . יצרו עבורו רווחי�

נושא משרה , בעל שליטהוכ כל , במישרי ובעקיפי, ידה�כל חברה הנשלטת על, מ"בית השקעות בע

, לרבות ישיר ועקי�, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, אובד, ועובד במי מה אינ� אחראיי� לכל נזק

   .כולו או חלקו, שייגרמו למי שמסתמ� על האמור במסמ� זה או השתמש בו

על כל אד� ו, מסמ) זה אינו מהווה תחלי0 לייעו	 אישי המתחשב בנתוני� ובצרכי� המיוחדי� של כל אד�

מסמ) זה . או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ער) או בנכסי� פיננסיי�/להתייע	 ע� יוע	 ו

  . רכישת או מכירת נייר ער) או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בה�, אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת

מיטב בית השקעות . מ" בית השקעות בעמ היא חברת בת בבעלות מלאה של מיטב"מיטב ניהול השקעות בע

ניהול קרנות , בניהול תיקי לקוחות, בי� היתר,  עוסקות,הישירה או העקיפה, וכ� חברות שבשליטתה, מ"בע

, וחיתו�הנפקת מכשירי� פיננסיי� , ניהול קרנות פנסיה, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קופות גמל, נאמנות

, עניי� אישי במסמ) זה, נושאי המשרה או העובדי� בה�,  השליטהועשוי להיות למי מה� או למי מבעלי

או עבור /עבור עצמ� ו, בהתא� למגבלות הדי�, או ביצוע עסקה/או מכירה ו/או רכישה ו/לרבות החזקה ו

חברות , מ"עשויה מיטב בית השקעות בע, כ�. או בנכסי� פיננסיי� הנזכרי� במסמ)/בניירות ער) ו, אחרי�

נושאי משרה או עובדי� במי מה� להיות בעלי קשרי� , ובעלי שליטה, ה או העקיפההישיר, בשליטתה

 שירותי�לה� לקבל או להעניק רבות ל, תאגידי� הנזכרי� במסמ) זה או הקשורי� בה� ע� העסקיי�

  . שוני�

  

או /מ ו"שייכות למיטב ניהול השקעות בע, במסמ) זה ובתוכנו, לרבות זכויות הקניי� הרוחני, כל הזכויות

ואי� לעשות , הישירה או העקיפה, או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה/מ ו"למיטב בית השקעות בע

  .ללא קבלת אישור� מראש ובכתב, לרבות להפיצו ולהעתיקו, בו כל שימוש שהוא

  

  :עצמאות שיקול הדעת

  

ה את דעותיי האישיות על מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנ, ניר זוננברג, אני

  .ניירות הער) המסוקרי� ועל התאגיד שהנפיק ניירות ער) אלה

  


