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איור :מתוך COM.PIXABAY
השיטפון ההיסטורי של הסכמי מיזוגים ורכישות שסחף את תעשיית השבבים ב 2015-ו 2016-האט
משמעותית ב 2017-ונחלש עוד יותר ב ,2018-אך השווי הכולל של עסקאות המיזוגים ורכישות שנחתמו
בשנה הקודמת היה עדיין קרוב ליותר מכפליים מהממוצע השנתי במחצית הראשונה של העשור הזה,
לדברי .Insights IC

השווי המיצרפי של הסכמי הרכישות שנחתמו ב 2018-לחברות שבבים ,יחידות עסקיות ,קווי מוצרים ונכסים
קשורים היה  23.2מיליארד דולר לעומת  28.1מיליארד דולר ב ,2017-על סמך נתונים שאספה IC
של מהשיא פחות משמעותית היה האלה בשנים שנחתמו ורכישות המיזוגים עסקאות של השווי Insights.
 107.3מיליארד דולר שנקבע ב.2015-

הסכום הכולל המקורי של המיזוגים והרכישות ב 100.4 ,2016-מיליארד דולר ,הופחת ב 41.1-מיליארד
דולר ל 59.3-מיליארד דולר כי כמה הסכמים על רכישות גדולות לא הושלמו ,כולל העסקה המוצעת
הגדולה ביותר אי פעם בתולדות השבבים  -הרכישה המתוכננת של קוואלקום את Semiconductor NXP
תמורת  39מיליארד דולר ,שהועלתה ל 44-מיליארד דולר לפני שבוטלה ביולי  .2018לפני העלייה הגדולה
של הרכישות בשבבים שהתפרצה לפני ארבע שנים ,הממוצע השנתי הכולל של הסכמי המיזוגים ורכישות
בתעשיית השבבים היה  12.6מיליארד דולר בתקופת הזמן של  ,2010-2014לדברי .Insights IC

שני הסכמי הרכישות הכי גדולים ב 2018-היוו  65%מכלל המיזוגים ורכישות של השנה ,ציינו ב.Insights IC-
במרץ  2018ספקית הפאבלס של שבבי אותות מעורבים ושבבי הספק בדידים מיקרוסמי הסכימה לרכישתה
על ידי  Technology Microchipתמורת  8.35מיליארד דולר במזומן .מיקרוצ'יפ אמרה שהרכישה של
מיקרוסמי תחזק את המעמד שלה ביישומי מחשוב ,תקשורת ומערכות אלחוטיות .העסקה הושלמה במאי
 .2018ספקית הפאבלס של שבבי אותות מעורבים  (IDT) Technology Device Integratedהסכימה
בספטמבר  2018לרכישתה על ידי  Electronics Renesasתמורת  6.7מיליארד דולר במזומן .רנסס
מאמינה שהרכישה של  IDTתחזק את מעמדה בשבבי רכב למערכות עזר מתקדמות לנהג ולרכב אוטונומי.
השלמת הרכישה של  IDTצפויה עד יוני .2019
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רק שתי רכישות נוספות בשבבים שנמסר עליהן ב 2018-הן בשווי של יותר ממיליארד דולר .באוקטובר
 2018יצרנית הזיכרונות  Technology Micronאמרה שתממש אופציה לרכוש בעלות מלאה על המיזם
המשותף שלה  Technology Flash IMמאינטל תמורת כ 1.5-מיליארד דולר במזומן .מיקרון התחילה
בתהליך של רכישת החזקת המיעוט של אינטל במיזם המשותף של ייצור ופיתוח הזיכרונות הלא נדיפים
שנמצא בלהי ,יוטה .השלמת העסקה צפויה עד המחצית השנייה של  .2019בספטמבר  2018קבלנית
הייצור הגדולה ביותר בסין של סמארטפונים ,Technology Wingtech ,התחילה לרכוש מניות של נקספריה,
ספקית מהולנד של שבבי לוגיקה סטנדרטית ושבבים בדידים שפוצלה מ NXP-ב 2017-עם תמיכה פיננסית
של משקיעים סיניים .ווינגטק ביצעה שני סבבים של רכישת מניות מהבעלים הסיניים של נקספריה בשווי
מיצרפי של קרוב ל 3.8-מיליארד דולר .החברה מקווה להשיג בעלות רוב בנקספריה )בערך  76%מהמניות(
ב.2019-
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