


ב"ן בארה"השקעות נדל

יואב לביא: מרצה



.נועם ושחר,נשוי לאורלי ואבא לגיא, 37בן 

9שנים אחרי התגוררת של 3חזרתי עם משפחתי לארץ לפני 
.שנים בנמיביה אפריקה

משקיע באופן אקטיבי  , כיום הולסיילר בשוק האמריקאי במישרה מלאה
.ב"ן בארה"ומייעץ ומלווה משקיעים בביצוע השקעות נדל

קצת על עצמי



על מה נדבר היום
ב"ן בארה"סקירה כללית של שוק הנדל1.
חסרונות וחסמים בהשקעה בשוק האמריקאי, יתרונות2.
בחינה ובחירת אזור להשקעה3.
תהליך הרכישה מקצה לקצה4.
ניתוח עסקה באופן מעשי5.



.ב נהנה מהתעניינות הולכת וגוברת בשנים האחרונות"ן בארה"שוק הנדל
.2008-ב חווה ב"שהשוק הפיננסי בארה" סאב פריים"הסיבה העיקרת לכך היא ירידת המחירים הדרסטית במחירי הדיור אשר נוצרה עקב משבר ה

. שניתנו בהיקפים אדירים בשנים שקדמו למשבר" סאב פריים"הגורם העיקרי לפרוץ המשבר הוא מתן הלוואות –בקצרה " סאב פריים"משבר ה
הבנקים דרשו ריביות . הלוואות הסאב פריים הם הלוואות שניתנו לאנשים שהסיכון שלא יוכלו לעמוד בתנאי המשכנתא ולהחזיר אותה הם גבוהים

גבוהות עבור אותה רמת הסיכון הגבוהה והסתמכו על העובדה שבמידה והלווה לא יכול לעמוד בתנאי המשכנתא הנכס שלו ילקח ממנו והבנק ימכור
הקלות של קבלת הלוואות בשנים האלה יצרה ביקוש ! מהנכס100%רמת המימון באותה תקופה הגיעה במקרים מסומיים אל מעל . אותו בשוק

.שהגיעה לשיאה טרם פרוץ המשבר" בועתית"אדיר בנכסים מה שגרם לעליית מחירים עיקבית אך 
שוק הנדלן חווה ירידת מחירים דרסטית אשר יצרה הזדמנות השקעה עבור משקיעים רבים אשר זיהו פה הזדמנות כמעט חד פעמית , עקב המשבר

בשנים שלאחר פרוץ המשבר .  מתחת למחיר השוק באותה תקופה70%עד 50%-לשים את ידם על נכסים אשר יכלו להירכש באותה תקופה ב 
ן  "שוק הנדל–לאחר התייצבות השוק ועד היום . מרבית המוסדות הפיננסים בהובלת ממשלת ארצות הברית המתקדו וייצוב המצב והפקת לקחים

.ב נמצא בעלייה עקבית"בארה

ב"ן בארה"שוק הנדל



בכדי למנוע חזרה של משבר נוסף בסדר גודל שכזה ייצרו הממשלה והמוסדות הפיננסיים מערכות פיקוח וחסמים שיעזרו  
.למנוע משבר מסוג זה בשנית

כוחות השוק גדולים מדי עבור  , כנראה שלא? ב"האם כל החסמים שהוקמו יוכלו למנוע בצורה מוחלטת משבר דיור נוסף בארה
אבל בהחלט יש סיכוי טוב שהשינווים שנערכו יוכלו לרסן ולהקטין את סדר גודל המשבר וכך נמנע מירידות מחירים . זה

.2008-קטסטרופליות כמו שנראו ב
אף אחד לא באמת  ? האם אנחנו מתקרבים לתיקון חדש–נוכל לראות היסטורייה מחזורית של מחירי הדיור בארצות הברית 

כך  . לקנות נכון ולדאוג שהמחיר שאנחנו משלמים עבור הנכס שלנו הוא מתחת למחיר השוק, מה שחשוב הוא העכשיו. יודע
. בעצם נוכל לנסות להגן על עצמו ברידת המחירים הבאה

ב"ן בארה"שוק הנדל



:  יתרונות
אשר שווה לערך של  $60,000-$50,000-נוכל לתת לכסף שלנו לעבוד עם הון התחלתי של כ –סכום השקעה . א

.ח"ש200,000
כל המידע והנתונים שנעלה על דעתנו זמינים ונגישים עבורנו מרמת המאקרו  –מידע פומבי ושקיפות המידע . ב

.אין שני לרמת שקיפות המידע בארצות הברית. אל המיקרו
על הכסף שלנו מול רמת סיכון  8%ן בארצות הברית אפשר לנו לייצור תשואות של מעל "תחום הנדל–תשואות . ג

.נמוכה
אנו כמשקיעים נרצה לשים את הכסף שלנו במדינה יציבה שילטונית עם –סביבה משפטית ושילטונית יציבה . ד

.אנחנו יודעים שיש חוק ושיש סדר. מערכת מישפטית איתנה
ברוב במקרים חוקי . היכולת שלנו להיפטר מדייר לא משלם, אלמנט קריטי עבורנו כבעלי נכסים–פינוי דיירים . ה

המדינה שבה נשקיע יאפשרו לנו לפנות דייר לא משלם מהנכס שלו בתקופה של בין חודש לחודשיים מרגע  
.תחילת תהליך הפינוי

:חסרונות
חוסר הקירבה הפיזית לנכס וחוסר היכולת בהרבה מן המקרים לראות את הנכס פיזית בשלבי –מרחק . א

.מה שיכול להרתיע ולהקשות, הרכישה מכריחה אותנו להסתמך על גורמי צד שלישי
בבדיקות הדרישות וכיצד לבנות עסקה בצורה נכונה יכולים להקשות  , חוסר בקיאות בחוקים–חוסר ידע . ב

.ולהרתיע משקיע לא מנוסה
שוב אנחנו , (חברת ניהול)כל אלמנט ניהול הנכס נמצא בידיים של מישהו אחר –ניהול הנכס ושליטה מרחוק . ג

.לא כל אחד בנוי לזה–פה צריכים להסתמך על גורם צד שלישי 

חסרונות וחסמי השקעה, יתרונות



לכל מדינה בתוך ארצות  . גם מבחינת כמות האנשים וגם מבחינת המבנה, לחשוב להבין תחילה את סדר הגודל של השוק המאריקאי
בתוך הערים ישנם איזורים  . בתוך המחוזות ישנם ערים, בתוך כל מדינה יש מחוזות. הברית יש את סט החוקים ואת רמת המיסוי שלה

.ואנחנו מדברים על כמויות רבות של אנשים. ושכונות( זיפ קודס)

ובשל כך אנחנו  , אנחנו כמובן תמיד נרצה להשקיע את הכסף שלנו באיזור שנמצא במגמת צמיחה והתפתחות, כאשר ניגש להשקעה
.נחפש פרמטרים ספציפיים שיעידו על אותם מגמות שאנחנו מחפשים

אנחנו נרצה להשקיע בעיר שההגירה אליה הוא חיובית ולא שלילית הגירה חיובית  , אחד הפרטמרים היותר חשוב שנחפש–הגירה1.
.'צורך ביצירת מקומות עבודה חדשים וכו, צורך בדיור, כסף שנכנס לאיזור–מעידה על התפתחות של האיזור בכל האספקטים 

או מגמה שמעידה על ירידה עיקבית ברמת  ( אל מול הממוצע על הארצי)נרצה לבחור עיר עם רמת אבטלה נמוכה –רמת אבטלה 2.
.האבטלה באיזור

מצד אחד נרצה לראות מגמת עלייה עיקבית  –נרצה לבחור איזור שיתאים לרמת אסטרטגיית ההשקעה שלנו –רמת מחירי הדיור 3.
.במחירי הדיור אל היכולת לקבל את התשואה שאנחנו נחפש לקבל עבור הכסף שלנו

.4

עוגנים אלה יעידו ברוב ', אונבירסיטאות וכו, בסיסי צבא, בתי חולים–חברות מובילות \עוגני תעסוקה ונוכחות ממשלתית5.
.המקרים על רמת ביקוש טובה והצורך בדיור

בחירת אזור להשקעה



.ופה אסביר גם למה. פלורידה, קסונוויל'בחנתי מספר איזורי השקעה ולבסוף החלטתי להתמקד בעיר ג, כאשר התחלתי להשקיע
.העיר הגדולה בפלורידה גם מבחינת שטח וגם מבחינת כמות אוכלוסיה, קסונוויל שוכנת בצפון מזרח פלורידה'ג

–הגירה 
העיר נמצאת  –זוהי אינדיסקציה מעולה עבורנו , 2000קסונוויל נהנית מהגירה חיובית באופן עיקבי משנת 'ג, כפי שאנחנו יכולים לראות
.במגמת התפתחות עקבית

בחינת האזור באופן מעשי



–רמת אבטלה 
.3.7%מול ממוצע ארצי של 2.6%-כיום אחוז אבטלה של כ. אנו יכולים לראות מגמה ברורה ועיקבית של ירידה באחוזי האבטלה בעיר

אינדיקציה ברורה לצמיחה של העיר ותושביה, עוד נתון שלא יכול להזיק לנו–תוצר גולמי לנפש 

בחינת האזור באופן מעשי



.מגמה ברורה ועיקבית של עלייה במחירי הדיור מאז סיום המשבר-מחירי דיור 

–עוגני תעסוקה 
.מכלל מקומות התעסוקה בעיר14%בסיסי צבא אשר מספקים מעל ל3סונוויל שוכנים 'בג–בסיסיים צבאיים 

.מקומות עבודה6000-מרכזיי לוגיסטיקה ענקיים שמספקים לעיר מעל ל 2עם נוכחות של –אמאזון 
.סטונדטים80,000ישנם שני אוברניסיטאות בעיר עם מעל ל-אוניברסיטאות 

.אשר מושך מטופלים מכל העולם' מיו קליניק'קסונוויל נמצא בית החולים הנחשב מהמובילים בטיפולי סרטן בשם 'בעיר ג–בית חולים טיפולי 

–לסיכום
. כל הפרמטרים והנתונים מעידים לנו שמשהו מעניי קורה בעיר הזאת בשנים האחרונות

. כמובן שהבדיקה צריכה להיעשות גם מול ערים אחרות שאנחנו ננתח אותם ולאט לאט נעבור מרמת המאקרו אל המיקרו

בחינת האזור באופן מעשי
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