
ן"ייחודיות ההשקעה בנדל



אונקיית זהב

או 
חווה חקלאית



"If you buy an ounce of gold and you hold it for 100 years,
you can go to it every day, you can coo it, and caress it, 

and you can fondle it and 100 years from now you will still have 
one ounce of gold that wont have done anything for you

in between. If you buy 100 acres of farm land it will produce for 
you every year and you are going to use that money to buy more 

farm land and 100 years from now you will have much more 
than 100 acres of farm land.”   

Warren Buffett to CNBC 

https://www.youtube.com/watch?v=QkqOFjTr1AM

https://www.youtube.com/watch?v=QkqOFjTr1AM


ן"פנשו נדל

מנוהלים  נכסים 

ן מסחרי המתמחה בהשקעות "חברת נדל
רוכשת ומנהלת נכסים , המחזיקה, גלובליות

ברחבי העולם

משרדים



בונים את החווה

DispositionManagementAcquisition



Acquisition

בטרם רכישת הנכס  

אסטרטגיה ברורה ותחזית ריאלית-

הנכסמעמיק של השוק ושל ניתוח -

מימון בנקאי מתאים-

משא ומתן לגבי מחיר הרכישה-



..הגדלת ההכנסה באמצעות-לאחר רכישת הנכס 

החוזיםבחירת השוכרים ובדיקת -
(שיפוץ)שדרוג תוכנית-
חוזהחידוש -
(מעבר לשכירות)נוספות הכנסות -

Management



Management

..חסכון בהוצאות באמצעות-לאחר רכישת הנכס 

. להשוות באופן חודשי את ההוצאות בפועל אל מול התקציב-
:  לדוגמה

חשיבה על דרכים בהם ניתן למנוע הוצאות בלתי צפויות-

זיהוי אופציות חסכון בביטוח יחד עם מומחה לענייני ביטוח-

הוצאות התחזוקה           •
הוצאות השיווק•
הוצאות מס•
מימוןהוצאות •



האקזיטלקראת 

ביצוע מחקר שוק  -
ומתחריוניתוח של הנכס -
המימוןמעקב אחר מגמות וטרנדים בתחום -
מתווכיםליצור קשרים עם -
המכירהלהעריך את הוצאות -
החלטה על אסטרטגיית מכירה-

Disposition



נכס דיור מוגן המיועד עבור חולי  :          תיאור הנכס
אלצהיימר ודמנציה

60:        מספר יחידות
ב"ארה, טקסס, סן אנטוניו:                   מיקום

         A: איכות הנכס
$17,300,000:         מחיר רכישה

75%:                    מינוף
ומעלה10%:    תשואה שוטפת

IRR                      :14%ומעלה לאחר המכירה

Case Study: Poets Walk Presidio Parkway



Case Study: Multifamily Property
Douglas Pines Apartments

(יחידות דיור)פמילי-נכס מולטי:          תיאור הנכס
בניינים5-המורכב מ 

48:        יחידותמספר 
יה  'ורג'גבדאגלס : מיקום
         B: הנכסאיכות 

$2,044,000:         מחיר רכישה
100%:              תפוסה



הייחודיות של פנשו

את העסקה מהרכישה ועד למכירהמלווה -

בכל עסקה שהיא מנהלתמשקיעה -

עם הגורמים המקצועיים ביותר בשוקעובדת -

השקעות מגוונותמציעה -


