
  

    

 

 סקירת ענף הגומי והפלסטיק אגף כלכלה>  חטיבה לכספים וכלכלה 1

    

 

 

 

 

  

  תוכן העניינים

  

  2...................סקירה כלכלית. א

  

  5.....ניתוח הדוחות הכספיים. ב

 

סיכום ותחזית להתפתחות . ג

  8.........................................הענף

  

  

  

  

  

  

  

  חגית פינדר: י"ענכתב 

  :תקציר    
  

מגמה אשר , ספרתיים-ממשיך לעלות בשיעורים דו, הייצור הענפי •

על אף שחלק ניכר , יחד עם זאת.  2009החלה ברביע האחרון של 

הענפי לא עלה באותו הייצוא , ל"מהתוצרת הענפית מיוצאת לחו

ייתכן והבדל זה בין המגמות נובע  .קצב שבו עלה הייצור הענפי

מעלייה בביקושים המקומיים במקביל לחידוש מלאים אצל 

 .כפי שאכן ניכר בדוחות הכספיים של החברות הציבוריות, החברות

 והשינויים החדים במחיר הנפט במהלך השנים האחרונות השפיע •

זאת לנוכח . י חומרי הגלם של הענףבצורה ניכרת על מחיר

, בנוסף .בענףהעובדה שהנפט הינו מרכיב עיקרי של חומרי הגלם 

בין כאשר  ,מחירי הגומי שילשו את עצמם בשנתיים האחרונות

 - צר גומי בדרוםוגשמים עזים באזורים נרחבים שבהם מי, היתר

הירידה בתפוקה במקביל לעלייה . מזרח אסיה פגעו בתפוקה

למרות עליית . תמשיך ללחוץ את המחירים כלפי מעלה בביקושים

תפתחות של מדד מחירי היצוא המחירי חומרי הגלם בדיקת ה

משמעות הדבר . מראה כי מדד זה נשאר די יציב בשנים האחרונות

היא שחלק ניכר מהשינויים במחירי חומרי הגלם אינו מועבר 

    . לצרכנים ונספג על ידי החברות

כלל הענף מצביעים על ירידה ברווחיות  יחסי הרווחיות של •

  . 2009-בהשוואה לרביע המקביל ב

יחד עם זאת . יחסי הנזילות מצביעים על רמת נזילות נאותה בענף •

  . נרשמה ירידה קלה ביחס השוטף, 2010ברביע השני של 

הפרמטרים הפיננסיים הבוחנים את האיתנות הפיננסית של הענף  •

נרשמה ברביע השני של השנה , כך. מלמדים על מגמה מעורבת

אך במקביל עלו  ,עלייה קלה בהון העצמי וירידה בנטל המימוני

  . ההתחייבויות השוטפות מסך המאזן

בשנת  3-5%-צפוי לצמוח בכ הענפיהתוצר  ,על פי התחזית שלנו •

מצביעה על כך שהתוצר הענפי צפוי  2011-התחזית ל. 2010

תלות בהתאוששות זאת כ, 1-3%לצמוח בשיעור מתון יותר של 

 .הביקושים העולמים

 2010 נובמבר

  

הגומי סקירת ענף 
 והפלסטיק

  
  2010מחצית ראשונה 



  

    

 

 סקירת ענף הגומי והפלסטיק אגף כלכלה>  חטיבה לכספים וכלכלה 2

  סקירה כלכלית

הפעילות בענף הגומי והפלסטיק בישראל מתפרסת על פני תחומים רבים ובהם ייצור  �

ייצור , מערכות השקיה, מערכות צנרת, כלי בית מפלסטיק, ושיווק יריעות ושקי פלסטיק

 . חומרי גלם לתעשיית הפלסטיק ועוד

מכלל החברות  60%- קרוב ל(התעשייה הקיבוצית תופסת נתח משמעותי מהענף  �

שפועלת " פולישק"ובין החברות הציבוריות השייכות אליה ניתן למצוא את , )הציבוריות

, "פלסאון תעשיות"שמיקמה את מפעליה בקבוצת כנרת ו" חופית", בקיבוץ ניר יצחק

 . שמפעלה נמצא בקיבוץ מעגן מיכאל

" פלרם"לצידם של , היא גם אחת החברות הציבוריות הגדולות בענף" שיותפלסאון תע" �

כתר "ו" נילית", "נטפים"בין החברות הפרטיות הגדולות בענף ניתן לציין את חברת ". גניגר"ו

  . נציין שהחברות הפרטיות תורמות כמחצית מהפדיון של הענף ".פלסטיק

אולם מרבית החברות הפועלות בענף גם , התוצרת הענפית משמשת את השוק המקומי �

מסך  50%-היווה היצוא הענפי למעלה מ 2009בשנת . מייצאות בהיקפים משמעותיים

ללא (מהיצוא של ישראל  5.6%-כב 2009בשנת הסתכם הייצוא הענפי . הפדיון של הענף

 ). יהלומים

  

מה אשר החלה ברביע האחרון של גמ, ספרתיים-בשיעורים דוממשיך לעלות  ,המצרפי הייצור הענפי

בהשוואה לרביע  24.5%-ב) מנוכה עונתיות(עלה הייצור הענפי  2010ברביע השני של  ,כך. 2009

גם הנתונים של יולי מצביעים על . בהשוואה לרביע הראשון של השנה 8.0%-ובכ 2009-המקביל ב

מבחינה כמותית , ל"אף שחלק ניכר מהתוצרת הענפית מיוצאת לחו על, יחד עם זאת. המשך המגמה

זאת כפי שניתן לראות בתרשים  ,לא עלה באותו קצב שבו עלה הייצור הענפי הייצוא הענפי) ריאלית(

בהשוואה לרביע הראשון של  1.2%-נתוני היצוא הכמותי של הענף ברביע השני עלו ב. 1מספר 

ייתכן והבדל זה בין המגמות נובע מעלייה . ואילו בהשוואה לרביע המקביל לא חל שינוי ,השנה

כפי שאכן ניכר בדוחות , הישראליות ים אצל החברותושים המקומיים במקביל לחידוש מלאבביק

  . הכספיים של החברות הציבוריות

  

  
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור הנתונים

  

צוא הכמותי נמשכה המגמה והי זהניכר כי גם ברביע , על פי נתוני היצוא הדולרי לרביע השלישי

, מיליארד דולר 1.2-הסתכם היצוא הענפי ב 2010מתחילת  להכוסך . המשיך לעלות בשיעור מתון

   . מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד 1.1- בהשוואה ל
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יצוא אליה הסתכם באותה שסך ה, ב"ארה 2009יו בשנת היעד העיקריות ליצוא של הענף המדינות 

, מיליוני דולרים 1,083(והאיחוד האירופי ) 14%-צוא כמשקלה בסך הי(מיליוני דולרים  290-שנה בכ

 214(בין המדינות העיקריות באיחוד האירופאי ניתן לציין את בריטניה ). מסך היצוא הענפי 53%-כ

מיליוני  217(נציין את טורקיה , נוסף למדינות אלו). יוני דולריםמיל 196(ואיטליה ) מיליוני דולרים

סבלו המדינות אשר צוינו לעיל  2009נציין כי בשנת . כמדינת יעד עיקרית ליצוא באירופה, )דולרים

אומנם מצביעות על כך שהצמיחה צפויה להיות  2010נת התחזיות לשכאשר גם  ,מצמיחה שלילית

התאוששות הצמיחה במדינות אלו . ית של מדינות אלוהפוטנציאלנמוכה מהצמיחה אך , חיובית

   .ולגידול ברווחיות של החברות בענףחיונית לצמיחת היצוא הענפי 

  

רשם עליות משמעותיות בשני , 2009במהלך שנת  באופן חדשירד , לענףהכמותי  בוא חומרי הגלםי

יחד עם  .25.4%- י הגלם לענף בכך ברביע השני עלה היבוא של חומר. 2010הרבעים הראשונים של 

העלייה הכמותית . 6%- נרשמה ירידה כמותית של כ 2010בהשוואה לרביע הראשון של , זאת

מתיישבת עם העלייה המשמעותית בייצור הענפי בשני הרבעים הראשונים של בתשומות לענף 

לישי תרשם ניתן לומר שגם ברביע הש ,שפורסמו עד כה יעל פי הנתונים של היבוא הדולר .השנה

והתייצבות מול הרביע השני ) בהשוואה לשנה שעברה(ספרתית ביבוא הענפי -עלייה כמותית דו

  . השנה

  

  

   והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה Reuters: נתוניםמקור ה
  

בצורה  והשפיע) 2תרשים (במהלך השנים האחרונות  הנפטכי השינויים החדים במחיר , ראוי לציין

זאת לנוכח העובדה שהנפט הינו מרכיב עיקרי של חומרי . ניכרת על מחירי חומרי הגלם של הענף

שילשו את עצמם בשנתיים האחרונות כאשר גשמים עזים באזורים מחירי הגומי , בנוסף .בענףהגלם 

הירידה בתפוקה ). 3תרשים (מזרח אסיה פגעו בתפוקה  -גומי בדרום יםנרחבים שבהם מיצר

למרות עליית . בטווח הקרוב הבמקביל לעלייה בביקושים תמשיך ללחוץ את המחירים כלפי מעל

תפתחות של מדד מחירי היצוא מראה כי מדד זה נשאר די יציב הבדיקת ה, מחירי חומרי הגלם

ק ניכר מהשינויים במחירי חומרי הגלם אינו מועבר משמעות הדבר היא שחל. בשנים האחרונות

     . שיעורי הרווחיותחיקה של תוך ש, לצרכנים ונספג על ידי החברות
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  Reuters: נתוניםמקור ה

  

- ב 2010עלה ברביע השני של  2008ברציפות מהרביע האחרון של רד שיבענף  מספר המועסקים

 .4.1%עלייה של נרשמה  2010בהשוואה לרביע הראשון של . 2009-בהשוואה לרביע המקביל ב 2.8%

במידה והיצוא , יחד עם זאת. הענפית תפוקהב לעלייהמספר המועסקים היא ביטוי שהעלייה בנציין 

החברות יאלצו להקטין את הייצור וייתכן שאף , בעים הבאיםהענפי לא יגדל בקצב מהיר יותר בר

עלו בצורה ניכרת ברבע  התפוקה לשעת עבודהשנתוני , נציין. לצמצם את מספר העובדים חזרה

דבר אשר משפיע לטובה על מצבן של  כאשר משמעות הדבר היא שישנו שיפור בפריון הענפי, השני

    . החברות בענף

  

נתוני היצוא המדשדשים , יחד עם זאת. שיפור במצב הענףמעיד על  המאקרונתוני ניתוח , לסיכום

רווחיות החברות ובהמשך גם על  ,על נתוני המאקרו האחריםועשויים להשפיע לרעה  ,מדאיגים מאוד

  . בענף
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של  השניניתוח הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בענף לרביע 

2010  

רביע השני כך ב. היחסים הפיננסים של החברות הציבוריות בענף מצביעים על הרעה במצב הענף

  .יעה ברווחיות ובנזילות ומגמה מעורבת באיתנות הפיננסיתנרשמה פג 2010של 

  הרווחיות

כך כל  .2009-בהשוואה לרביע המקביל ב יחסי הרווחיות של כלל הענף מצביעים על ירידה ברווחיות

התפתחות זו תואמת את המגמות  . שלושת יחסי הרווחיות הצביעו על ירידה בתקופה המסוקרת

  .ובפרט את העלייה הניכרת במחירי חומרי הגלם, המאקרו כלכליות של הענף

  

  הגומי והפלסטיקיחסי רווחיות בענף : 1לוח מספר 

  תשואה על ההון העצמי  שולי רווח תפעולי  שולי רווח גולמי  

Q2 2010  23.5%  5.7%  13.5%  

Q1 2010  25.4%  7.6%  13.8%  

Q2 2009  28.2%  10.2%  13.8%  

  . התשואה על ההון העצמי מחושבת במונחים שנתיים* 

  

שיעור זה . מסך המכירות של הענף 23.5%-כ 2010של  השניהיווה ברביע  של הענףהרווח הגולמי 

, בהמשך לאמור לעיל. 2009נקודות אחוז מהיחס שחושב ברביע המקביל בשנת  2.7-נמוך בכ

את חוסר היציבות במחירי חומרי הגלם במקביל לתנודתיות בשערי בדוחותיהן מציינות החברות 

מרכיב "מציינת כי " פלרם"כך חברת . חליפין כגורמים שהשפיעו על הרווחיות במהלך התקופה

והשינויים במרווחים בין מחירי המהותי ביותר בעלות המכירות  מהווה את המרכיבחומרי הגלם 

בדרך כלל . המכירה לבין מחירי חומרי הגלם מהווים את הגורם העיקרי לשינויים ברווח הגולמי

במחירי חומרי גלם גבוהים יש קושי להעביר העלאת מחירים גבוהות לשווקים והמרווח נשחק בסעיף 

נתונים אלו נתמכים  ".נרכשים חומרי גלם באזורים השונים ח בהם"זה יש גם חשיבות רבה לשע

    .בנתוני מחירי יבוא חומרי הגלם ומחירי הייצוא שהוצגו בפרק הקודם

  

מהממוצע של  נמוךשיעור , 5.7%על  2010של  השניעמדו ברביע  שולי הרווח התפעולי של הענף

  . 2009- מהיחס שחושב ברביע המקביל בנקודות האחוז  4.6- שיעור זה נמוך בכ. יתר הענפים

  

  
  

 השניבהשוואה לרביע . 13.5%על  2010של  השניעמדה ברביע  התשואה על ההון העצמי של הענף

  . נקודות אחוז 0.3 -של כקלה מדובר בירידה  2009של 
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  הנזילות

נרשמה , 2010של  השנייחד עם זאת ברביע . מצביעים על רמת נזילות נאותה בענף יחסי הנזילות

  . ירידה קלה ביחס השוטף

  

  הגומי והפלסטיקיחסי נזילות בענף : 2לוח מספר 

  יחס מהיר  יחס שוטף  

Q2 2010  1.49  0.96  

Q1 2010  1.51  0.97  

Q2 2009  1.60  1.08  

  

- נקודות ביחס לרביע המקביל ב 0.11ירידה של , 1.49על  2010של  השניעמד ברביע  היחס השוטף

  . חשוב לציין שרמה זו משקפת רמת נזילות נאותה. 2009

אם כי מעט נמוך מהרמה הממוצעת , מצביע גם הוא על רמה נאותה של נזילות ענפית היחס המהיר

  2010בקרב ענפי התעשייה ברביע השני של 

  

  האיתנות הפיננסית

, כך .מגמה מעורבתהפרמטרים הפיננסיים הבוחנים את האיתנות הפיננסית של הענף מלמדים על 

אך במקביל עלו  וירידה בנטל המימוני בהון העצמיהשני של השנה עלייה קלה נרשמה ברביע 

  . ההתחייבויות השוטפות מסך המאזן

  

  הגומי והפלסטיקיחסי איתנות פיננסית בענף : 3לוח מספר 

  הון עצמי   

  ביחס למאזן

  שוטפות תהתחייבויו

  ביחס למאזן

  ארוכות תהתחייבויו

  ביחס למאזן

Q2 2010  41.5%  42.4%  16.1%  

Q1 2010  41.8%  41.1%  17.1%  

Q2 2009  41.0%  37.6%  21.3%  

  

דומה נתון ה 41.5%על  2010של  השניעמד ברביע  חלקו של ההון העצמי בסך המאזן של הענף

 0.5-של כעלייה קלה מדובר על  2009ביחס לרביע המקביל בשנת . ממוצע של כלל ענפי המשקל

  . נקודות האחוז

  

 עלו השוטפות של הענף ביחס למאזן הענפי תשההתחייבויובבחינה של הרכב החוב ניתן לראות 

  .16.1%לרמה של  ירדו הארוכות תההתחייבויו ובמקבילאחוז הת ונקוד 5- בכ

  

על ידי הנפקת אגרות חוב ובהקשר זה נציין את תקנות ועדת גם בענף מגייסות הון  חברותמספר 

תקנות אלו מקשות על הגופים המוסדיים . חודק אשר נכנסו לתוקף בתחילת אוקטובר השנה

ח חברות רק אם "הגופים המוסדיים יכולים לרכוש אג. להשתתף בחלק מהגיוסים ובכך יורד הביקוש

, קבלת מידע אודות ההנפקה מבעוד מועד: דרטים מחמירים הכולליםאגרות אלו עומדות בסטנ

כל אלו מטילים על . הכנת אנליזה מפורטת על מצבה הפיננסי של החברה ויכולת הפירעון שלה ועוד

    .  החברות המבקשות להנפיק נטל נוסף וצפויות להקשות עליהן את התהליך

  

  הגומי והפלסטיקהנטל המימוני בענף : 4לוח מספר 

  נטל מימוני   

Q2 2010  0.9%  

Q1 2010  0.2%  

Q2 2009  2.3%  
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בהשוואה לרביע  נקודות אחוז 1.4-בכ 2010ון של שברביע הרא ירד, הנטל המימוני של הענף

מממוצע כלל  נמוךליתר ענפי התעשייה ניתן לומר שהנטל המימוני  ביחס. המקביל אשתקד

) מסך המאזן המצרפי 15%-כ" (אליאנס"בחינה של הנתונים מעלה כי חברת , יחד עם זאת. הענפים

. ומטבע שביצעה במהלך התקופה SWAPרווחי מימון חריגים מעסקאות ברביע השני רשמה 

  . נקודות האחוז 0.9-ה עלה היחס בבנטרול

  

  

  

  
  

  

  

וחלקן היחסי בסך המאזן  הגומי והפלסטיקהחברות הציבוריות הפועלות בענף : 5לוח מספר 

  המצרפי
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בענף הגומי והפלסטיק) הוצאות מימון מסך המכירות(הנטל המימוני : 5תרשים 

נטל מימוני

  תיאור החברה  חלק יחסי במאזן המצרפי  שם החברה

יצור מוצרים טכניים מפלסטיקי 21%  פלסאון תעשיות  

 יצור ושיווק לוחות פלסטיק שטוחים וגליים 18% פלרם תעשיות

 ייצור ושיווק צמיגים ואבובים 15% אליאנס

גניגר מפעלי 
  פלסטיק

9% 
היייריעות פוליאתילן לחקלאות ולתעשייצור ושיווק   

שקיות ואריזות מפוליאתילן,ייצור ושיווק יריעות 8%  שק-פלסטו  

 5%  כפרית תעשיות
ייצור של תערובות ותרכיזים המשמשים כחומר גלם 

 בתעשיית הפלסטי

 בפיתוח וייצור מערכות אוורור למיכלי דלק לרכבים 3%  רבל

  גולן מוצרי פלסטיק
צינורות מפוליאתילן ופרופילים  ייצור ושיווק 4%

 מפלסטיק

  פלסטופיל הזורע
, צור יריעות פלסטיק גמישות לאריזת מזון מצונןיי 4%

 ולמוצרים אחרים

ייצור ושיווק חומרי גלם לתעשיית הפלסטיק,פיתוח 4%  פולירם  

פולישק תעשיות 
  פלסטיק

ייצור יריעות פוליאתילן המשמשות לאריזות למוצרי  2%
ולרשתות ומסכיםמזון   

.ייצור ושיווק שקיות פוליאתילן ומפות מפלסטיק 2% אקסטרא פלסטיק  

  רימוני תעשיות
ותבניות ,ייצור ומכירת מוצרי פלסטיק מדויקים 2%

 להזרקת פלסטיק

ייצור ושיווק מוצרי פלסטיק בשיטת ההזרקה ,פיתוח 2% ברם תעשיות  

והדברה לגינון והחקלאותיצור ושיווק מוצרי השקיה י 1% אלגו השקייה  
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עתיד הקרובתחזית להתפתחות הענף בסיכום ו  
  

על נתוני המאקרו האחרים מדאיגים מאוד ועשויים להשפיע לרעה  החלשים יחסיתנתוני היצוא 

למרות חשיפתו הרבה של הענף ליצוא מסבירה מדוע . רווחיות החברות בענףובהמשך גם על 

. והפיננסים של החברות הציבוריות בענף מצביעים על הרעה במצבהיחסים , ייצורההשיפור בנתוני 

  . איתנות הפיננסיתיעה ברווחיות ובנזילות ומגמה מעורבת בנרשמה פג 2010של  השנירביע כך ב

  

המתבססת על הקשר החזק בין צמיחת התוצר באיחוד האירופי  ,לטווח הקרוב על פי התחזית שלנו

נציין גם את סקר . 3-5%- יצמח התוצר הענפי בכ 2010בשנת  לנראה שסך הכו, והייצור הענפי

הציפיות בתעשייה של התאחדות התעשיינים אשר מצביע על תחזית פסימית לרביע הרביעי של 

התעשיינים צופים ירידה במכירות לשוק המקומי וירידה ביצוא של הענף ברביע הרביעי , כך. השנה

  .של השנה

  

 2011מחד נפח הסחר העולמי צפוי להתרחב בצורה מצומצמת בלבד במהלך , במבט קדימה

מצביעה על  2011-התחזית ל, בהתאם לכך. ומאידך לא צפויה ירידה של ממש במחירי חומרי הגלם

כתלות בהתאוששות הביקושים זאת , 1-3%בשיעור מתון של  כך שהתוצר הענפי צפוי לצמוח

   .העולמים

  

  

  

  

  

  הגומי והפלסטיקהפיננסים בענף היחסים : 6לוח מספר 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הענף כולו  

ביחס ) -(הרעה (+)/  שיפור  יחס פיננסי נבדק

  לתקופה המקבילה אשתקד

  -  שולי רווח גולמי
  -  שולי רווח תפעולי

  -  תשואה על ההון העצמי
  -  יחס שוטף
  -  יחס מהיר

  +  הון עצמי ביחס למאזן
  -  מאזן/התחייבויות שוטפות

  -  מאזן/ארוכותהתחייבויות 
  +  הוצאות מימון נטו ביחס למכירות


