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חברת נובה מרחובות הודיעה אתמול כי יצרן שבבים בינלאומי מוביל הזמין לאחרונה מערכת מתקדמת מסוג
ננומטר  5בטכנולוגיית הייצור תהליכי עבור ,נובה של  X-Rayבטכנולוגיית המדידה פתרון VeraFlex,
המתקדמת ביותר .כתוצאה מבחירה זו ,נובה צופה היקף עסקים של יותר מ 12-מיליון דולר מלקוח זה,
במהלך השנים  2018ו.2019-

בבנק הפועלים עדכנו את המלצת הקנייה )תשואת יתר( עבור מניית החברה למחיר יעד חדש של  33דולר
למניה ,לעומת המחיר הקודם שעמד על  32דולר למניה .האנליסטים ציינו כי נובה כמעט שלא נפגעת
כשסמסונג מורידה הילוך ,וזאת עוד טרם חזרתה של  TSMCלמשחק .על פי פועלים ,צמיחת החברה
ברבעון השני הונעה בעיקר מפעילות השירותים – ההכנסות ברבעון השני גילמו צמיחה של כ 10% -ביחס
לרבעון המקביל אשתקד ,שהונעה בעיקר מהקפיצה בהכנסות משירותים )גידול של כ 44% -ביחס לרבעון
המקביל אשתקד( כתוצאה מריכוז מספר פרויקטים של שדרוגי מערכות קיימות.

"החברה רוכבת על גל ההשקעות הבא ב 5 -ננומטר" ,כותבים האנליסטים" .על הצמיחה הנאה במחצית
הראשונה העיבה הירידה בהשקעות קבלני ייצור שבבי הדיגיטל )יצרני השבבים שהאטו את השקעותיהם
לרמת שפל בשנתיים האחרונות .אולם ,ברבעון הרביעי של  2018או ברבעון הראשון של  2019צפויה נובה
להתחיל לספק את מערכותיה ל  TSMCלקראת התחלת ייצור ניסיוני בגיאומטרית ה 5 -ננומטר ,המתקדמת
ביותר ,ב .2019 -נובה הודיעה כי יצרןשבבים מוביל )להערכתנו מדובר ב  ( TSMCהזמין לאחרונה מערכת
מתקדמת מסוג  ,VeraFlexפתרון המדידה בטכנולוגיית  XPSעבור תהליכי הייצור בטכנולוגיית ה 5 -ננומטר.
נובה צופה כי מכירות מערכות ה VeraFlex -ללקוח זה יסתכמו בהיקף של יותר מ 12-מיליון דולר ,במהלך
השנים  2018ו.2019-

"פעילות נובה בסין )כ 40%-מהכנסות החברה במחצית הראשונה( ממשיכה לקבל רוח גבית מהגידול

1/2

נובה קיבלה המלצה מבנק הפועלים :ההכנסות צפויות לגדול בזכות TSMC
מאת אבי בליזובסקי
רביעי 12 ,ספטמבר 00:21 2018

בהשקעות בתעשיית השבבים המקומית .במהלך הרבעון השני החלה נובה לספק את מערכותיה ליצרן
שבבים מוביל בסין והחברה צופה שהיקף ההכנסות יגיע ללמעלה מ 20 -מיליון דולר במהלך  12החודשים
הקרובים.

"הגידול בהשקעות יצרני שבבי הזיכרונות ניכר בתוצאות עת במחצית הראשונה של  2018תרמו המכירות
כ 50% -מהכנסות נובה ,עלייה מ 34% -ב 2017 -וכ 12% -ב .2014 -על פי המסתמן ,סמסונג ,שהייתה
הלקוחה הגדולה ביותר במחצית הראשונה  ,2018מורידה את הרגל מדוושת ההשקעות במחצית השנייה
של השנה .למרות זאת ,צפויה נובה כמעט שלא להיפגע מכך ,ואף להגדיל את נתח השוק שלה
)באמצעות מכירות מוגברות ל Hynix-SK -ו ,(Micron-כך שגם ברבעון השלישי יספקו המכירות ליצרני שבבי
הזיכרונות כ 50% -מההכנסות .בסיכום  2018צפויות תרומת המכירות ליצרני שבבי הזיכרונות להוות כ-
 40%-50%מהכנסות נובה ,כשהן מגלמות צמיחה של  52%-60%לעומת  .2017בשורה חשובה עבור נובה
היא תכנית ההשקעות לשנים  2019-2021של  Samsungבהיקף של כ 161 -מיליארד דולר ,שתוקדש
במידה ניכרת להרחבת הפעילות של סמסונג בפיתוח וייצור שבבי זיכרונות ומעבדים.

"אנו מעלים את מחיר היעד מ 32-דולר ל 33-דולר ,וממשיכים עם המלצת תשואת יתר – שימוש במכפיל
 13על הרווח למניה ב 2.06 ) 2019 -דולר( בתוספת מזומן למניה של  5.8דולר ,מביאים אותנו למחיר יעד
של  33דולר .גם בהינתן המגמות המכבידות על הצמיחה ברווח אנו מגיעים למחיר יעד המגלם אפסייד של
 14%ותומך בהמלצת תשואת יתר" ,כך האנליסטים בפועלים.
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