
 
 

מרוויחים רק אם המשקיע מרוויח  

.
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סדר יום 
ראשונית היכרות•

ופתרונן -בעייתיות בהצעות השקעה לישראלים •

כלים זמינים לבחינת הצעות השקעה•

המערכת באטלנטה• המערכת באטלנטה•

הליך הרכישה•

נתונים עדכניים ומבט לעתיד–ב "כלכלת ארה•

.הפסקה•
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'חלק ב–סדר יום 

.שווקי משנה ותמונת מצב עדכנית, היכרות –מטרופולין אטלנטה •

. מאפייני הנכסים שנרכשו בשנתיים האחרונות ומדוע•

.סוגי נכסים אטרקטיביים נוספים רלוונטיים•

.יתרונות וחסרונות–דרכים שונות לביצוע ההשקעה •

.שאלות•

       

3



היכרות
רכישת וניהול נכסים , עוסקת באיתור  ATL INVESTORS ,LLC חברת•

.במטרופולין אטלנטה     

:בעלי תפקידים עיקריים      

בעל, תושב ישראל , כלכלן , ל משותף"לים ומנכבע –צביקה לוי מר •
.2009נכסים אישיים באטלנטה משנת      
.   מ ומתן שירות למשקיעים"ניהול מו, איתור נכסים , מימון ,שיווק ,בקרה כללית :תחומי אחריות     

     

ד ובעל סוכנות"עו,כלכלן , ל ובעלים משותף "כמנ –  AilionBruceמר • ד ובעל סוכנות"עו,כלכלן , ל ובעלים משותף "כמנ –  AilionBruceמר •
שנה בייצוג  15 - מתוכן כ(ן באטלנטה "בשוק הנדל נסיוןשנות  34 -תיווך בעל כ     
בניהול  נסיון, ) אשר מהם אנו קונים הנכסים היום -וזרועות השקעה  בנקים     

.נכסים עבור משקיעים מסוגים שונים
.מימון , מ "ניהול מו, קשרים במוסדות שונים ,איתור הזדמנויות :  תחומי אחריות     

.בדיקות  נכסים וסגירת עסקאות -  AilionAdamמר •

עבודה מול  ,ת"דוחו,הול נכסיםני –Robin Adams 'גב•
.אדמיניסטרציה, רשויות•
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ניגוד אינטרסים–הבעיה 

–כשהן מוכרות אותו לך . שיפצו והשכירו, מציעות נכסים שהן רכשו " יזמיות"חברות •

.כעת רוצות להרוויח עליך כמה שיותר

.תלוי בכך שאתה תרוויח כשתמכור את הנכס לא–הרווח של אותן החברות •

.לא כשתמכור ולא במהלך הבעלות על הנכס. תרוויח שאתה  כספילאף אחד אין אינטרס  • .לא כשתמכור ולא במהלך הבעלות על הנכס. תרוויח שאתה  כספילאף אחד אין אינטרס  •

לא מספקות שירותי  –כמו כן . כסף ומאמץ בהורדת המחיר , אינטרס להשקיע זמן אין •
.קיים אינטרס לניפוח הוצאות במהלך ההחזקה בנכס. ניהול שיפוץ למשל
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?מדוע

:רוב המשקיעים הישראלים לא שואלים את עצמם את השאלה הבאה•

לא  –מי שמציע למשקיע ישראלי בית משופץ ומושכר ומציג את ההשקעה כמציאה  מדוע•
?שירצה לרכוש את הנכס ממנו אמריקאימצא משקיע 

.....כ אטרקטיבית"הרי העיסקה כ•
            
:התשובה      
  !אף אמריקאי לא יהיה מוכן לשלם מה שהמשקיע הישראלי  יהיה מוכן לשלם      

  20%במכירה למשקיע ישראלי מאשר רק  100%חברות מסוג זה מעדיפות להרוויח      
.במכירה למשקיע אמריקאי 

.ומחירם בשוק, שאינו יודע לבדוק את הנכסים–מציעות הנכס למשקיע הישראלי  -לכן      
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?מי מכיר
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דוגמא להצעה בעלת ניגוד אינטרסים 

8



דוגמא להצעה בעלת ניגוד אינטרסים 
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Rentometer -בדיקת סבירות שכירות 
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"אותי מעניינת התשואה השוטפת–מי יודע אם יהיה רווח הון במכירה "

200,000 שווי אמיתי של (רכישה
)100,000–הנכס כיום 

100,000 שווי אמיתי של (רכישה
)100,000–הנכס כיום 
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50,000 תשואה שוטפת  שנתית  
שנים 5 - ל10%

100,000 מכירה

(50,000) כ רווח"סה

150,000:  איזון'נק

50,000 תשואה שוטפת  שנתית  
שנים 5 - ל10%

100,000 מכירה

+50,000 כ רווח"סה

50,000:  איזון'נק

הנתונים במונחים נומינליים*



בעייתיות בחישוב תשואה 
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חישוב תשואה שוטפת–דוגמא 
לצורך  
חישוב 
 - התשואה 

חודשי  11
שכירות  
בשנה 
בלבד

הערכת עלות     סעיף

ד ומיסי רכישה"כולל הערכת עו -מחיר רכישה  45,032
הערכת שיפוצים 5,500

2,468 
הערכת ביטוח בית פנוי וטיפול טרמיטים ראשוני  

 ,inspection , utilities
5000  ATLכיסוי עלויות 

כ השקעה"סה 58,000

הערכת שכירות  חודשית   990
8% אחוז אי תפוסה משוער

כ הערכת שכירות שנתית"סה 10,930

הערכת דמי ניהול שנתיים 1,093-
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הערכת דמי ניהול שנתיים 1,093-

-290 
מתוך התזרים   - שנתי ) ATL' הוצהערכת כיסוי 

)בלבד' הוצנטו לאחר 
שנתי - שיפוצים ,אחזקה ,הערכת ביטוח 2,200-

הערכת ארנונה שנתית 1,306-
אחזקה שנתית - הערכת טרמיטים  220-

- שנתי- (HOA(הערכת ועד בית 

5,820 
לאחר  (כ הערכת הכנסות משוערות נטו "סה

)הוצאות

10.0%

מתחילה  (מהשכרה  תשואה שנתיתהערכת 
להיות מחושבת כרונולוגית לאחר השכרת  
)הנכס ולאחר ששולמה עמלת מציאת שוכר

11.1%

התאמת הערכת התשואה שלמעלה במקרה  
הנחת רמת  (לשנה  3% - ד ב"של עליית שכ
):  האינפלציה

כולל  
מרווחי  
בטחון

,  שמרני 
סיכוי טוב  
לירידת  
ארנונה  

שכן 
מחושבת  

% כ 
מערך  
הבית



ATLמשולש הזהב של  -הפתרון 

זהות אינטרסים  
אנו  . מוחלטת 
אם   רקמרוויחים 

המשקיע מרוויח
המשקיע זכאי  , בנוסף

 prefered% 5ל 
return  שנתי
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פתרון כולל ומלא  
. תוך שקיפות  מלאה

רכישה ישירות  
מכונסי הנכסים

נכסים אטרקטיביים  
במטרופולין מתפתח 

מספר גבוה של  
משרות כל חודש

כולל ניהול הנכס בשוטף  
תוך זהות אינטרסים עם  

המשקיע



The Atlanta Operation

• Marketing using RE/MAX Internationally 

known and trusted brand

• Tenant selection and screaning
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• Tenant selection and screaning

• Closing

• Rehab guidelines

• Management



ב"כלכלת ארה–מבט על 

?ב באמת בעיית חוב כה חמורה"והאם לארה"  הצוק הפיסקלי"•

?ממש בלי שרובנו שם  לב–ב את חובה בשקט "איך מצמצמת ארה•

.מעצמת אנרגיה עתידית - ב "ארה•

.שיפור בנתוני התעסוקה,   shadow invertoryמצב מלאי –נתוני מאקרו •
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מתוך מאמר  " (מודלים כלכליים"ל "מנכ–ר יעקוב שיינין "ד

):2011  'אוג" גלובס"ב

.תתקשה להחזיר את החוב לאב "ארה
-ב הוא הנמוך ביותר מבין המדינות המפותחות ועומד על כ"נטל המס בארה 
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-ב הוא הנמוך ביותר מבין המדינות המפותחות ועומד על כ"נטל המס בארה 
בישראל  (תוצר בגרמניה  37%או , תוצר בצרפת 42%לעומת , תוצר 24%

).תוצר 31%נטל המס הוא 

ב תחליט שלא לכבד את התחייבויותיה כלפי  "הרבה לפני שארה, כלומר
סביר שהיא תעלה את נטל  , )מהחוב 46%-האוחז ב(אזרחיה וכלפי העולם 

,  רמה שעדיין תהיה נמוכה מזו שבגרמניה או צרפת, תוצר 30%-המס ל
.שנה 20 -ותוכל להיפטר מכל החוב שלה בתוך פחות מ



:  באדיבות שאר העולם
מיחזור הלוואות יקרות בהלוואות זולות

נמוכים היסטורית -שנים  10ב לתקופה של "ח ארה"שיעורי הריבית לאג

מה שיחד –ב למעשה מחליפה הלוואות יקרות בהלוואות זולות בהרבה "ארה
יקטין תשלומי חוב   -שתשחק את החוב הריאלי –עם אינפלציה עתידית 
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יקטין תשלומי חוב   -שתשחק את החוב הריאלי –עם אינפלציה עתידית 
.ריאליים עתידיים בצורה דרמטית

–ב הינה גם המדינה היחידה בעולם שהחוב שלה הינו במטבע שלה "ארה
.ויכולה להדפיסו כראות עיניה
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Why single family asset class?

• Last 2 years, highly distressed, great prices

• Everyone needs a place to live

• Divisible unlike shopping centers apartments can sell in 

small pieces

• Final sale is to an owner occupant (if property chosen 

correctly) willing to pay more

• Ability to buy at steep discount from reproduction costs
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• Ability to buy at steep discount from reproduction costs

• Potential for attractive cash on cash returns

• Potential for attractive appreciation

• Strong hedge against inflation increase rents with 

inflation

• Eventually with a return to normal lending market the 

ability to obtain loans.
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Creation of a rentership society?

– Ownership Peaked at 69% in the US Down to 65% going lower

» Counting those likely to be foreclosed 62% 50 year low.

– Recent losses in value 1st time in anyones experience has 

harmed real estates’s once unshakeable value.

– Years ago people got a job and kept it 10-30 years homes 
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– Years ago people got a job and kept it 10-30 years homes 

offered stability that matched employment.

– Today US citizens can be fired quickly, relocated without 

financial assistance, want and need more flexibility than 

ownership allows.



results

» Apartment occupancy near all-time high vacancy at 12 

year low.

» Apartments the darling of the investment world

» Apartment values returned 2006 highs
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» Moving investors, even Wall Street to SFH

» Rush to build new apartments 

» Rents on average up 5% nationwide but uneven



Buying a home is not that easy now

» Higher down payment is now required

» Tougher credit standards

» Higher documentation

» Many have damaged credit due to job loss, medical 
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» Many have damaged credit due to job loss, medical 

expenses…

» Student loans are now the 2nd largest debt class



אחוז הבתים הפרטיים מתוך סך שוק השכירות בעלייה
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SINGLE FAMILY IS NO LONGER A SECRET
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...קונים קונים
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שינוי במספר הבתים המוצעים למכירה
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שינוי במספר כינוסי הנכסים המוצעים
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שינוי בסך מספר היחידות הנמכרות
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Why Atlanta ?
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Why Atlanta ?

– 9th largest in the US, 

– Population of approx. 5.4 M  Population 

– 270B Gross domestic product

– Diversified economy

– Capital of SE US economy

– Transportation HUB

– 2/3 of US population reached within a 2 hour flight
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– 2/3 of US population reached within a 2 hour flight

– 2/3 of US population reached within 2 day drive

– Major business center, medical, government and sports 

centers



Why Real Estate In Atlanta?

– Base Line at 2000

– Atlanta was hit harder by this recession

– Historically Atlanta created between 80-120K new jobs per 

year

– Since 2011 there was a slight recovery in jobs from 2011 to 

mid-2012

– Beginning in July 2012 jobs returned to their historic trend
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– Beginning in July 2012 jobs returned to their historic trend

– Wall Jumped in in September—Our early investors made

15-20% since July.  



PRESENT SITUATION FOR SF IN ATLANTA

• Expectation with continued job growth another 10-20% increase in 

prices

• Intense competition for existing inventory bidding up prices

– Multiple offers on listed property the norm

» Last offer made before coming had 51 written offers at 18% 

above asking price we were out bid.

– Move to somewhat more expensive, older and homes in need of 

more work.
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more work.

– Move to more short sales and unlisted properties and solicit owners 

and encourage to sell when not on the market.

– Buy at auction accepting a higher level of risk and lower level of 

inspection prior to committing funds.

• Accept lower returns in the short run, focus on superior 

management to increase rents in the intermediate term

• Buy while there is still an opportunity to do so.



ATLANTA AND GA RECENT EMPLOYMENT
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ATLANTA EMPLOYMENT
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ATLANTA – LABOR FORCE
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Atlanta - Unemployment
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ATLANTA – UNEMPLOYMENT RATE
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Shadow Invertoryירידת רמת 
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ב  "סך ארה–גידול במספר המשרות 
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דוגמא לנכס מיצג
2340 Buck Drive, Marietta, GA 30062
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Small commercial example

– Commercial Example /Bank Owned / New Construction / 

Interior not complete
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Small commercial example

• Exterior finished in 2010.

• 8,800 sq ft approximately 75% complete  .

• Located in Gwinnett County .

• Located on historic square- Approximately ½ mile from

New Courthouse and government center.

• Listed $250,000  Sold 1 day on market 175,000.

• Price  $19.88 per sq ft  Less than the cost of the lot.
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• Price  $19.88 per sq ft  Less than the cost of the lot.

• cost to complete approximately $20-25 per sq ft.

• Total hard investment +/- $45 per sq ft .

• Replacement cost $100+ per sq ft.

• Gross Rental when fully occupied 90,000$ per year.  

• Expenses 25% - net 67,500$ annually.

• Valued at an 8% cap $843,000 present valuation.

• If we keep stabilized - yield is 16.8% . 



משותף  LLCנקודות זכות להשקעה ב 

:נכסים  100  - מתוך כ  

.נהלים באופן משביע רצוןמת – נכסים   94 -כ•
.יש בקשת פשיטת רגלהג –מקרה  1•
.ריצה לביתפ–מקרה  1•
.ד"גרמו לאי יכולת תשלום שכ פיטורים–מקרים  3•
.שהשאיר בלאי ברמה גבוהה מאוד דייר–מקרה  1•

פיזור גבוהה יכולת–היתרון העיקרי         פיזור גבוהה יכולת–היתרון העיקרי        

  100%- נפגע המשקיע ב  -ל "הנכס שלו אחד מהנו–אם המשקיע רכש נכס בודד לבדו :  פיזור מקורות ההכנסה       
.מהתזרים

.מהתזרים בלבד 10%פגע המשקיע ב נ–ד "נכסים לא מנפק שכ 10מתוך  1אם        

.בעלי יתרונות יחסיים שונים ואיזוריםשונות  שכונות – פיזור גיאוגרפי        

בעל תכנון פנימי כזה  , גדול,קטן, בית בטור , בית פרטי, בקומה אחת , ס רב קומותנכ –פיזור מבחינת סוגי הנכסים        
.משותף ניתן גם בסכום קטן להיות מושקע במספר סוגי נכסים LLC - ב.... או אחר

200,000$תאפשר בעלות על נכסים מאיכות של $ 70,000ם השקעה של ג– עלייה באיכות הנכסים לסכום נתון       
.שכירות מנכסים רבים לקבלת – שונים  LLCבמספר $ 200,000אפשרות לפיזור        
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המשותף  LLCקווים מנחים לפעילות ה 

:שלב ראשון  
.  $מליון  1המגייס עד  LLCהקמת  

:שלב שני 
$מליון  5המגייס השקעות בסך של עד  LLCהקמת 

: בשני השלבים : בשני השלבים 
)ורכישת מספר סוגי נכסים, פיזור מבחינת רמת סיכון הנכסים , מאפשר פיזור גאורפי(פ מספר נכסים שונים "פיזור ע

.מסך ההשקעה 30%עד –אופציה לרכישת נכס מסחרי קטן •

)ורכישת מספר סוגי נכסים, פיזור מבחינת רמת סיכון הנכסים , מאפשר פיזור גאורפי(פ מספר נכסים שונים "פיזור ע•

.מליון דולר מאשר בהשקעה בנכס בודד 5או  1על פורטפוליו של ) refinance( סיכויים משופרים לקבלת הלוואות •

לאחר   Closing Attorneyאמריקאי וישוחררו ישירות לחשבון הנאמנות של ה /יהיו בידי נאמן ישראלי LLCכספי ה •
.בדיקת המסמכים
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תודה
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תודה


