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  ענף ההלבשה

 גילי בן אברהם

 החטיבה הפיננסית < אגף כלכלה

 

 2017יולי 
 

 תקציר

o המתבטאת בריבוי שחקנים, מונעת מסביבת התחרות העזה בענף מסחר בהלבשה ,

 המחירים לעלות, על אף הביקוש האיתן למוצרי הלבשה. 

o  הקמעונאיות המקומיות מנסות להגדיל את הכנסתן באמצעות מיזוגים ורכישות

נראה כי , בשונה משנים עברו, אולםוהרחבת תמהיל המותגים המוצעים על ידם. 

מותגים וסניפים בלתי רווחיים, כך שמגמת  ומצמצמותהן נוהגות במשנה זהירות, 

 .התרחבות היקף הסניפים שהתרחשה בשנים האחרונות נבלמה

o  ,הנובעהקמעונאיות הזרות, שפועלות באמצעים מקוונים, נהנות מתמחור נוח 

, מדיניות המיסוי המקומית. מה שמקשה עוד יותר על השחקנים המקומייםמ

  שחלקם כלל לא מחזיקים בפלטפורמת מכירה מקוונת.

o  ענף ייצור הלבשה מוסיף להציג נתוני מקרו חלשים על רקע החיסרון היחסי של

 ל מול יצרנים בארצות בעלות כוח אדם זול.ענף זה א

o  הדוחות הכספיים של חברות ההלבשה )מסחר וייצור( הציבוריות מצביעים על

שחיקה ברווחיות התפעולית, ככל הנראה על רקע עלייה בהוצאות השכר 

והשכירות, כתוצאה מפתיחת סניפים מואצת בשנים האחרונות והעלאת שכר 

של החברות הללו מצויה בעלייה ואילו יחסי  המינימום. בנוסף, רמת המינוף

  הנזילות במגמת ירידה.
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 מסחר בהלבשה ואופנה

 רקע

אלף  15-מספר חנויות האופנה עומד על כ, 2016נכון לשנת על פי הערכת חברת צ'מנסקי בן שחר, 

-אלף חנויות פרטיות והשאר רשתות, כאשר על פי ההערכות החנויות הפרטיות מניבות כ 11-מתוכן כ

, עולה כי גודל שוק ההלבשה 2016על פי נתוני ההוצאה לצריכה פרטית בשנת מהפדיון בענף.  27%

( ניתן ללמוד כי 2015. מסקר הוצאות משקי הבית )₪מיליארד  18 –וההנעלה )מצד הביקוש( עומד על כ

, כמעט מסך ההוצאות החודשיות 3.2%-ההוצאה על הלבשה והנעלה של משק בית בישראל עומדת על כ

 .2009ללא שינוי כבר משנת 

 התרחב הודות לסביבה תומכתצד הביקוש מוסיף ל

. כך, עליה תעונתיות( מצויה במגמ ימנוכונים נתההוצאה הריאלית לצריכה פרטית על הלבשה והנעלה )

מול רביע מקביל אשתקד(.  2017בשנה האחרונה )רביע ראשון  4%-ההוצאה הריאלית עלתה בכ

בהסתכלות ארוכת טווח, מצויה ההוצאה לצריכה פרטית הריאלית על הלבשה והנעלה במגמת עלייה 

קרו של המשק הישראלי: אבטלה נמוכה, . מגמות אלו מתיישבות עם סביבת המ2011הדרגתית מאז שנת 

ההוצאה שכר ריאלי גדל וריבית נמוכה, כל אלו מספקים כר פורה לגידול ההוצאה לצריכה פרטית בכלל, ו

 על הלבשה והנעלה בפרט. 

עונתיות( בנטרול הגידול  יכאשר בוחנים את ההוצאה הריאלית לצריכה פרטית על הלבשה והנעלה )מנוכ

(. 1במגמת עלייה )ראה/י תרשים מס' אף היא מצויה , עולה כי זו ההוצאה לנפש( )דהיינו, באוכלוסייה

מול רביע מקביל אשתקד(. בהתבוננות  2017בשנה האחרונה )רביע ראשון  2%-בכהוצאה זו עלתה 

, אם כי נבלמה במעט בשנת 2011ארוכת טווח ניתן לזהות כי היא מצויה במגמת עלייה שהחלה בשנת 

כך לצריכה פרטית הכוללת לנפש הייתה מצויה במגמת עלייה בתקופה האמורה,  . גם ההוצאה2016

שניתן לשער כי העלייה בצריכה הפרטית הריאלית לנפש של הלבשה והנעלה קשורה בגידול זה, 

ולא בשינוי בהעדפות הצרכנים )כלומר הגדלת ההוצאה על הלבשה והנעלה על חשבון מוצר צריכה 

ההוצאה הריאלית לצריכה פרטית על הלבשה והנעלה מסך ההוצאה משקל אחר(, כפי שיעיד גם 

 הכוללת, שנותר יציב. 
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מצביעים  )כולם במחירים קבועים( בתחום ההלבשה וההנעלה צריכה הפרטיתאינדיקטורים נוספים של ה

כך, מדד . (2)ראה/י  תרשים מס'  בנוגע להנעלה ,על מגמה חיובית בסך הכל, אם כי ישנו חריג אחד

בשנה האחרונה )רביע ראשון  5.5%-רכישות בכרטיסי אשראי של מוצרי הלבשה ועור עלה ריאלית ב

מול רביע מקביל אשתקד(. ומדד ערך המכירות ברשתות השיווק בתחומי הטקסטיל וההלבשה עלה  2017

בשנה האחרונה. לעומתם, מדד ערך המכירות ברשתות השיווק בתחומי ההנעלה ירד  6.5%-ריאלית ב

ייתכן, וזאת בשל התחזקות  באותה התקופה, והוא מצוי במגמת ירידה בשנים האחרונות. 0.4%-אלית ברי

מכירת נעליים בחנויות המתמחות בהלבשה על חשבונן של אלו המתמחות בהנעלה )כך שמכירת מוצרי 

 הנעלה נרשמים במדד ערך המכירות של רשתות ההלבשה(. 

 

עולים בשנים האחרונות )ראה/י דד המחירים לצרכן אינם המשתקפים ממ מחירי ההנעלה וההלבשה

, שהוטו כתוצאה מהשינוי שביצעה הלמ"ס בשיטת 2017מאי  -(. אם נתעלם מחודשים מרץ3תרשים מס' 

, ומחירי 2016המדידה של פריטי קיץ, נמצא כי מחירי ההלבשה מצויים בסביבה שלילית החל מיולי 

, מצויים בסביבה 2016רשם שיעור שינוי שנתי חיובי בשנת ההנעלה, להוציא חודשים בודדים בהם נ

 שלילית כבר תקופה ארוכה. 
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אי ההתרוממות במחירי ההלבשה וההנעלה מתרחשת על רקע התנאים שמאפיינים את שוק קמעונאות 

ההלבשה בשנים האחרונות, ובראשם: ריבוי מתחרות, בדגש על כניסתן של רשתות זרות, אם באמצעות 

( ואם באמצעות אתרים מקוונים )דוגמת H&Mזיות על ידי זכיינים מקומיים )דוגמת חנויות פי

 הקמעונאיות הבריטיות נקסט ואסוס( ההופכים אטרקטיביים יותר עם התחזקות השקל.

 בהשוואה לעבר בזהירותאך הקמעונאיות המקומיות מוסיפות ליזום, 

לא הביאה עמה שינוי מגמה בענף, ודומה כי התחרות הערה בענף נמשכת.  2017עד עתה, נראה כי שנת 

כך שהשחקניות המרכזיות בענף ממשיכות לחפש מקורות הכנסה נוספים בפלחי שוק חדשים ובדרכים 

שונות, אם כי מדודות. כך, חברת פוקס המשיכה באסטרטגיית ההתרחבות על ידי רכישת מותגים, 

בישראל. בנוסף, לאחרונה פורסם כי החברה  Foot Lockerבתחילת השנה השיקה את חנויות המותג ו

( השיקה בתחילת השנה H&Mבמשא ומתן לשיווק מותגי אורבן בישראל. כמוה, מאץ' ריטייל )זכיינית 

מפעילות  50%. מאידך, חברת קסטרו המשיכה עם אסטרטגיית הרכישה כאשר רכשה COSאת המותג 

 ההלבשה המוזלת אורבניקה, לאחר שבשנה שעברה רכשה נתח מפעילות קבוצת הודיס.  מותג

הסניפים. כפי שניתן לראות במספר יחד עם זאת, ההתרחבות של החברות אינה מתבטאת בהכרח בגידול 

הסניפים שלה מספר , מבין חברות האופנה הציבוריות, פוקס הייתה היחידה שהגדילה את 4בתרשים מס' 

)גם כן בשיעור מינורי בהשוואה לשנים עברו(, בעוד שמצבת החנויות של שאר  2016נת בשבארץ 

כלומר, אמנם חברות האופנה ממשיכות לפתוח חנויות, החברות הציבוריות לכל היותר לא השתנתה. 

, כך שמספר החנויות נטו הכולל קטן. לכך עשויים להיות מספר אולם הן סוגרות חנויות שאינן רווחיות

כאשר באותו האזור נפתח קניון חדש,  קניונים ישנים,בחנויות הממוקמות בביקושים נמוכים  ים:הסבר

העלאת שכר המינימום שבוצעה בתחילת ודוגמת הוצאות שכירות  ,עלויותהכבדה ב ;מובילים לסגירתן

 הגעת השוק לרוויה, מבחינת פריסת הסניפים, לאחר האצה של ממש בקצב פתיחת החנויות ;2017שנת 

איחוד בין סניפי קסטרו  -איחוד סניפים, תוך הגדלת שטח המכירה בסניף המאוחד. כגון ;בשנים האחרונות

ושינוי בתמהיל המותגים עקב פעילות הפסדית. כך לדוגמא, בתחילת השנה סגרה קבוצת  ;נשים וגברים

רווחיות. כאשר  בישראל, זאת, על פי הפרסומים, כתוצאה מחוסר GAPגוטקס מותגים את פעילות סניפי 

 . 2016לפניה, חיסלה גולף את פעילויות מקס מורטי ובלו בירד בשנת 
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 הקמעונאיות הזרות מסוגלות להציע תמחור נוח בהשוואה לאלו של המקומיות  

, בפרט מכיוונן של קמעונאיות זרות שהתמחותן במכירות המסחר האלקטרוניהאיום המרחף הנובע מ

ואסוס הבריטיות, ממשיך לרכז עניין בקרב קבוצות האופנה הגדולות. יכולתן של  מקוונות, כדוגמת נקסט

חברות אלו לבצע מכירות משמעותיות בשוק הישראלי, ללא נוכחות של סניף אחד ברחבי המדינה, מהווה 

איום מטריד לקבוצות המקומיות. כאשר ע"פ ההערכות מכירותיהן של החברות הזרות באמצעות המסחר 

. זאת ועוד, כאשר נכון להיום 63%-ומסתכם בכ לה על אלו של החברות המקומיות באמצעי זההמקוון עו

קבוצת גוטקס מותגים, מאץ'  -לא כל החברות המקומיות מציעות אפשרות רכישה מקוונת, ובין אלו

-, המוערך בכזה המקום לציין כי שיעור הרכישות המבוצעות באמצעים מקוונים בישראלריטייל ופוקס. 

שיעור החדירה של  ,אולם .בהשוואה בינלאומית וביחס למכירות באמצעים המסורתיים עודנו נמוך ,12%

, 2016שימוש במסחר אלקטרוני לטובת רכישת מוצר אופנה עלה מהותית בשנים האחרונות. כך, בשנת 

, באמצעים מקוונים לפחות פעם אחת משתמשים באינטרנט רכשו מוצר אופנהמהצרכנים ה 60%-כ

האמירה בדוח השנתי של  -וביניהן כמו כן, ע"פ עדויות בודדות, .2013בלבד בשנת  30%-וואה לכבהש

קסטרו כי היקף מכירותיה באתר המקוון אינו מהותי והצהרת ראשי חברת רנואר כי הכנסות החברה 

ות של ניתן להבין כי המכירות המקוונ מהאתר המקוון זהות בסדר הגודל להכנסה של חנות פיזית ממוצעת,

 1החברות המקומיות אינן נוסקות.

 חברות בקרב השלילית המגמה הינהכתוצאה מהתגברות הסחר המקוון עלולים להיווצר לקשיים ש דוגמא

 בקרבארה"ב ב הפירעון חדלות אירועיתכיפות ב עלייהב מתבטאתה ,ב"בארה המסורתיות ההלבשה

יחד עם  .מן התחום החברות של המניות במדד יחסית ירידהב ואף ,עברמידה רבה מאשר בב ,אלו חברות

)שכר בגורמי המאקרו בין ענף זה בישראל ובין הענף בארה"ב  ייםיסודהבדלים  זאת, נדגיש כי ישנם

. ובנוסף, וחשוב ביותר, הפריסה הגיאוגרפית בישראל שונה מהותית ריאלי, גורמים גיאופוליטיים וכו'(

                                                           
 .TASC הייעוץ חברת של מחקר על מבוססים בפסקה הנתונים 1
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בהשוואה לאזורים  ,להגיע לחנויות הפיזיות ולבצע רכישה מזו בארה"ב, כך שבישראל הרבה יותר פשוט

 בארה"ב. רבים

 שמנסות, המסורתיות ההלבשה קמעונאיותהכנסותיהן של ב "נוגסות" המקוונות הקמעונאיות ,ארה"בב

 בין ונוחה קלה השוואה המאפשרת המחירים שקיפות כאשר. מקוונות מסחר פלטפורמות בעצמן לפתח

. המסורתיות המפעילות של הרווחיות שולי על ולוחצת מטה כלפי המחירים את מטה, השונות המתחרות

 להתאימם בכדי, זאת. שלהן המסורתיים העסקיים המודלים את משנות ההלבשה קמעונאיות, כן כמו

 נמוכים ביצועים בעלי מסניפים היפטרות תוך, בחינם כלל ובדרך, ומידי מהיר למשלוח הצרכנים לדרישות

 נייקי בין שנרקמה ממש לאחרונה השותפות את נציין, כך בתוך .והלוגיסטיקה השינוע ביכולות והשקעה

 תוכל וכך, האחרונה של הסחר פלטפורמת באמצעות רשמי באופן נעליים תשווק הראשונה כאשר, לאמזון

 על לשלוטגם ו רישיון ללא במוצריה סוחריםאלו שב לחםילה ובמקביל המקוון הסחר יכולות את למנף

 .באתר מוצריה תצוגת

כאמור לעיל, גודלו של שוק האופנה המקוון מסך שוק האופנה בישראל הינו קטן יחסית במונחים 

. לשם ההשוואה, גודלו של השוק המקוון 2015נכון לשנת  10%-, ועמד על פי הערכות על כבינלאומיים

 16%-ל, בצרפת 17%-ל, בבריטניה 22%-שווה ערך ל באותה השנה היה מסך שוק ההלבשה בארה"ב

נן על חשבו . כך שנראה כי טרם מוצה פוטנציאל ההתרחבות של הסחר המקוון בענף14%-לובגרמניה 

חלקו של הסחר המקוון  TASCהערכת חברת  ל פיעזאת ועוד,  .בישראל המכירות בחנויות הפיזיות של

 -, כתוצאה משילוב של שני גורמים2020בשנת  20%במכירות הענפיות בישראל צפוי להגיע לכדי 

 הצטרפות של שחקניות ישראליות לזירה המקוונת וחיזוק מעמדן של הקמעונאיות הזרות בשוק המקומי.

יבוא פריטי הלבשה והנעלה מבריטניה )מקום משכנם של אסוס ונקסט, אם כי ישנם מרכזי הפצה באזורים 

מת על התנופה של המכירות המקוונות של החברות הבריטיות נוספים( יכול ללמד אותנו במידה מסוי

המוזכרות לעיל בישראל. כמובן שיש להתייחס לנתונים אלו בזהירות משום שלא מן הנמנע שישנן ערוצי 

, לאורך השנים גדל היבוא 5יבוא נוספים מבריטניה מלבד חברות אלו. כפי שניתן לראות בתרשים מס' 

. 2011לבשה והנעלה בשיעורים דו ספרתיים, כאשר השיא נרשם בשנת השנתי מבריטניה של מוצרי ה

 ואילו בשנתיים האחרונות התרחשה בלימה במגמת הצמיחה המואצת. 

הקמעונאיות הבריטיות זוכות ליתרון תחרותי, הנובע מהתמחור האטרקטיבי למוצריהן, שנוצר בין היתר 

קבוצות האופנה המקומיות. כך, צרכן מקומי ועל כך מלינות  -ממדיניות המיסוי על מוצרים מיובאים

, לא ישלם מיסים כלל, דוגמת מע"מ ומכס. בניגוד לקבוצות 75$המבצע יבוא אישי בסכום שלא עולה על 

האופנה המקומיות הנדרשות להעמיס על מחירי מוצריהן מע"מ ולשלם מכסים על פריטי הלבוש 

ות המכירה. יתרה מכך, הצרכן המקומי יכול שמיוצרים על ידם בעיקר בחו"ל ומיובאים לארץ לנקוד

ובכל זאת להימנע מתשלום מיסים, זאת באמצעות פיצול הקנייה למספר  75$-לבצע הזמנה הגבוהה מ

כל אחד, שכמובן בכל אחד מהם יהיה זכאי למשלוח חינם אם יעבור את רף המינימום.  75$סלים של עד 

, קוסמת לצרכן הישראלי, על אף שעליו להמתין לפיכך, נראה שהצעת המחיר של הקמעונאיות הזרות

למשלוח ואין באפשרותו למדוד את הפריטים. בהקשר זה, נציין כי קבוצת פוקס בוחנת אפשרות לאמץ 

את דפוס הפעולה המוזכר לעיל, ולהקים אתר מכירה מקוון עם מרכז הפצה בקפריסין שיוכל להציע 

 לצרכן המקומי מחירים זהים.
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 לסיכום

סחר בהלבשה ממשיך להתאפיין בתחרות עזה )שאינה צפויה להתמתן( המקשה על הקמעונאיות ענף המ

להעלות מחירים, אך מנגד מאלצת אותן לחפש מקורות הכנסה נוספים. לפיכך, הבלימה בפתיחת הסניפים 

המהירה שהתרחשה בשנים האחרונות והמעבר לצעדי התרחבות מדודים, תוך בחינת היעילות והרווחיות 

סניפים ומותגים, הינה חיובית ומתבקשת. כמו כן, העלייה במחירי הכותנה והעלאת שכר המינימום  של

)מרבית המוכרנים בחנויות ההלבשה משתכרים שכר מינימום( צפויים להעיב על רווחיות קמעונאיות 

כו ההלבשה, ללא צעדי התייעלות מצדן. במבט קדימה, לא מן הנמנע כי החברות הגדולות בענף ימשי

לחפש דרכים להגדיל את הכנסותיהן ולנצל את יתרון גודלן. כפי שניתן לזהות ניסיונות יצירתיים בקרב 

חברות האופנה הגלובליות לחדור לפלחי שוק חדשים ולהשיג מעמד של "בידול" בהשוואה לקמעונאיות 

(, וחברות גלובליות שונות החלו Genderlessרה העולמית השיקה קולקציה ללא מגדר )אמתחרות. כך, ז

נוסף על כך, נראה כי הקמעונאיות המקומיות שטרם הקימו פלטפורמת סחר לפנות לתחום "הפלוס סייז". 

בסיסי, בפרט בקרב  וכלי באמצעים מקוונים יבצעו זאת בטווח הקרוב, מפני שאמצעי שכזה הופך צורך

  הצרכנים הצעירים.

 ייצור הלבשה

 רקע

 526 –מהפדיון מקורו מיצוא ופועלים בו כ  47% –ענף תעשייה קטן עם רכיב יצוא משמעותי כאשר כ 

. הענף מורכב ₪מיליארד  3 –, הפדיון הענפי עמד על כ 2014עובדים. נכון לשנת  5800 –מפעלים וכ 

פונה לשוק  משני תתי ענפים מרכזיים: ייצור בגדים וייצור הלבשה תחתונה כאשר תת ענף ייצור בגדים

 יצוא(. 96% –ייצוא( ואילו תת ענף ייצור הלבשה תחתונה פונה לשווקי העולם )כ  4%המקומי )

 מציגים שינוי מגמה בענף אינםנתוני המקרו 

)רביע  בשנה האחרונה עלהמדד הייצור התעשייתי )נתונים מנוכי עונתיות( של ענף ייצור מוצרי הלבשה 

אולם בהסתכלות ארוכת טווח ניתן לראות כי  .1.6%-בכ אשתקד( מול רביע מקביל 2017ראשון בשנת 

, לאחר שהשנים שקדמו לה אופיינו 2012מדד הייצור התעשייתי מצוי בירידה מתונה מאז שנת 

 בהתכווצות כתוצאה מהעברת פעילות לארצות המזרח. 
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בשנה  6.1%-בכירידה. מדד זה ירד מגמת מדד המכירות במחירים שוטפים )נתונים מקוריים( מצוי ב

 2016בהשוואה לרביע המקביל אשתקד(, כאשר לכל אורך שנת  2017האחרונה )רביע ראשון בשנת 

(. לאור האמור לעיל, ניתן לייחס 6נרשמו ירידות במדד המכירות, בהשוואה שנתית )ראה/י תרשים מס' 

 את הירידה במדד זה גם לירידה במחירי המכירה וגם לירידה הקלה בייצור.

 

ף העובדים בענף ייצור מוצרי הלבשה ממשיך להתכווץ. כך, האינדיקטורים משוק העבודה, מדד היק

משרות שכיר ומדד שעות עבודה למעשה )נתונים מנוכי עונתיות(, מצויים כבר עשרה רביעים ברציפות 

 בירידה.

ה של שנת יצוא טקסטיל, מוצרי הלבשה ומוצרי עור )מנוכי עונתיות( עלה נומינלית במחצית הראשונ

 2.4%-ובכ 2017ברביע הראשון בשנת  2.8%-)למעט נתוני יוני(. כך, היקף היצוא עלה בכ 2017

-2015(. זאת, לאחר שבשנים 7ברביע השני, בהשוואה לרביעים המקבילים אשתקד )ראה/י תרשים מס' 

מום, נרשמה ירידה בהיקף היצוא, זאת, בין היתר, בשל חוזקת השקל והעלייה בשכר המיני 2016

 המציבים את היצרנים המקומיים בחיסרון אל מול מתחריהם במזרח. 

 52.5-הסתכם בכבענף,  יםמרכזירי גלם היקף יבוא בדים וחוטים )מנוכי עונתיות(, המשמשים כחומ

)מבוסס על נתוני אפריל ומאי בלבד(. נתון זה משקף עלייה  2017מיליון $ בממוצע ברביע השני בשנת 

ה לרביע המקביל אשתקד. אמנם עלייה בהיקף יבוא חומר הגלם עשויה להוות בהשווא 8.6%-של כ

אינדיקטור להתחזקות פעילות היצור בענף. אולם, ייתכן וגידול זה נעוץ בכך שהיבוא הגיע לרמה נמוכה 

מאוד בראיה היסטורית, לאחר שבעשרה מבין אחד עשר הרביעים האחרונים נרשמה ירידה בנתון זה 

  בהשוואה שנתית.
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 הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות ניתוח

הניתוח שלהלן יתבסס על הדוחות הציבוריים של חברות ההלבשה והאופנה הן מתחום הייצור והן מתחום 

. חשוב לציין כי לחלק מהחברות יש מגזרי פעילות נוספים כמו מכירת מוצרי אופנת בית או מוצרי מסחרה

. בנוסף, החברות שלהלן מהוות רק חלק מועט פעילות מכירה בחו"ל , וכן לחלקן ישנהאווירה וטיפוח

מהחברות הקיימות בשוק ובנוסף אליהן פועלות בשוק האופנה חברות פרטיות, רשתות בינלאומיות 

 וחנויות בוטיק אשר אינן מחויבות בפרסום דוח כספי.

 החברות עליהן מבוסס הניתוח: 

 

ברבעון  ₪מיליארד  2.2-ת בענף ההלבשה הסתכמו בכהמצרפיות של החברות הציבוריו ההכנסות

בהשוואה לרביע המקביל אשתקד, אולם נראה  14%. נתון זה משקף עלייה של 2017הראשון של שנת 

ולכן היטה את  2016, שהגיע מוקדם יותר בשנה זו בהשוואה לשנת 2017כי לעיתוי חג הפסח בשנת 

, חשוב להדגיש כי מדובר בנתונים המתייחסים לכלל שיעור השינוי כלפי מעלה, יש חלק בכך. כמו כן

החנויות ולא לחנויות זהות בלבד )כלומר, בנטרול מותגים חדשים או חנויות חדשות שלא פעלו במלואם 

, ₪ מיליארד 8.8-ב הסתכמו 2016 בשנת המצרפיות ההכנסות, שנתית בהסתכלות(. 2016בשנת 

 .2015 לשנת בהשוואה 7% של נומינלית עלייה משקף זה נתון

שם החברה
החלק היחסי 

מהמאזן המצרפי

48.6%דלתא

19.8%פוקס

13.4%קסטרו

7.8%גולף

6.1%בריל

4.2%תפרון
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נקודות  2.5-ב 2017של החברות הציבוריות בענף עלו ברביע הראשון בשנת  הרווחיות הגולמיתשולי 

נקודות האחוז בהשוואה לרביע הקודם )ראה/י  2.4-האחוז בהשוואה לרביע המקביל אשתקד וירדו ב

מר גלם העלייה בהשוואה שנתית, התרחשה על אף שמחיר הכותנה, המהווה חו(. 8תרשים מס' 

בתקופה זו. ייתכן וזאת הודות ליתרונות לגודל והכוח  25%-מרכזי במוצרי ההלבשה, עלה בכ

יחד  .בדרך כלל הינו במזרחמושבן שישנו לחברות בענף אל מול ספקיות ויצרניות הבגדים, שמקום 

ירדו  עם זאת, העלייה בשולי הרווחיות לא הייתה רוחבית, ושולי הרווחיות של קסטרו ובריל דווקא

בתקופה המוזכרת לעיל. כמו כן, בנטרול דלתא מהחישוב, הגידול בשולי הרווחיות בהשוואה שנתית היה 

נקודות האחוז בלבד. בהסתכלות ארוכת טווח ניתן לראות כי שיעור הרווח הגולמי  0.2מצטמצם עד לכדי 

 ים שקדמו לשנה זו. , וזאת לאחר שעלה בהדרגתיות בשנ2014המצרפי מצוי בקיפאון מסוים החל משנת 

 

נקודות האחוז ברביע הראשון  0.1-של החברות הציבוריות בענף ירדו ב הרווחיות התפעוליתשולי 

בהשוואה לרביע המקביל אשתקד. גם בנתון זה הירידה לא הייתה אחידה, ותפרון וגולף  2017בשנת 

דלתא, הרווחיות התפעולית  דווקא חוו עלייה בשיעור הרווחיות בתקופה זו. כמו כן, בנטרול תוצאות

המצרפית הייתה שלילית. בהתבוננות ארוכה יותר, ניתן לזהות כי בשנים האחרונות ישנה ירידה מסוימת 

 5.4%-עמד שיעור הרווח התפעולי הרבעוני על כ 2013-2017בשולי הרווח התפעולי. כך, בשנים 

ניתן לשער כי שחיקה זו בשולי הרווח מיוחסת . 2010-2012בשנים  7.3%-בממוצע, בהשוואה לכ

לתחרות הגואה בענף, שהתבטאה בהתרחבות קבוצות האופנה ובפתיחת סניפים רבים, שמשמעותם 

גידול בהוצאות המכירה, כתוצאה מתוספת להוצאות השכר ומגידול בדמי השכירות. כמו כן, במהלך 

ודאי הגדיל את הוצאות השכר עבור תקופה זו הועלה שכר המינימום מספר פעמים, דבר אשר בו

 חברות אלו. 

ממחיש את האמור לעיל. כפי שניתן לראות, העלייה בהוצאות המכירה בענף בשנים  9תרשים מס' 

האחרונות הייתה בדרך כלל גבוהה יותר מהעלייה במכירות, מה שמסביר את השחיקה ברווחיות 

מותג חדש ועד אשר הוא מפיק הכנסות ייתכן וזאת מפני שעובר זמן מה מרגע השקת התפעולית. 

מהותיות ורווחיות הזהה לממוצע בענף, כך שבטווח הזמן הקצר הכנסת מותגים חדשים מעיבה על 

 שולי הרווחיות התפעולית.
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. 2015יחסי הנזילות המצרפיים של החברות הציבוריות בענף מצויים בירידה מתמשכת, שהחלה בשנת 

ברביע הראשון של שנת  1.96חס להתחייבויות שוטפות( נקבע על )נכסים שוטפים בי היחס השוטף

(. 10ברביע המקביל אשתקד )ראה/י תרשים מס'  2.27-ברביע הקודם ו 1.95-, זאת בהשוואה ל2017

הירידה ביחס נזילות זה התרחשה על רקע גידול רוחבי ברכיבי ההתחייבויות: ספקים, בנקים ואחרות, 

)נכסים שוטפים פחות מלאי  היחס המהירלבד בסך הנכסים השוטפים. כאשר מאידך חל גידול מתון ב

ברביע  1.07-, זאת בהשוואה ל2017ברביע הראשון בשנת  1.0-ביחס להתחייבויות שוטפות( הסתכם ב

הימצאותם של יחסי הנזילות ברמה הנמוכה מזה שנים אינה ברבעון המקביל אשתקד.  1.24-הקודם ו

ירידה ביכולתן של החברות הללו לפרוע את התחייבויותיהן  מעודדת, משום שהיא מעידה על

ממקורותיהן העצמיים. הירידה ביחסי הנזילות המתוארת לעיל עשויה לנבוע מהתחרות הגבוהה 

בענף. ניתן לשער כי ההתרחבות הגבוהה של מספר הסניפים בשנים האחרונות, כמו גם הכנסת 

גידול בצד ההוצאות שהתבטאו בעלייה באשראי מותגים חדשים והוצאות פרסום ושיווק הובילו ל

שנטלו החברות, הן ממוסדות פיננסיים והן מספקים. כאשר מנגד, לפעילויות אלו לא תמיד התלוו 

הכנסות, באותו ההיקף, העשויות להשתקף בצד הנכסים, כדוגמת לקוחות ומזומנים, וזאת בשל 

 תג חדש. "תקופת חיכוך" המאופיינת בפתיחת סניף חדש או השקת מו

המצרפית של החברות הציבוריות בענף, המשתקפת מהיחס בין ההון העצמי למאזן, מצויה  רמת המינוף

, הרמה הנמוכה ביותר שנרשמה מאז שנת 2017ברביע הראשון בשנת  43%-בעלייה. יחס זה הסתכם בכ

ברביע המקביל  45.7%-ברביע הקודם ו 43.7%-(, וזאת בהשוואה ל10)ראה/י תרשים מס'  2007

נעוצה ביציבות של ההון העצמי  2014בשיעורו של ההון העצמי מסך המאזן מאז שנת  אשתקד. הירידה

במונחים אבסולוטיים, ככל הנראה בעקבות ירידה ברווח הנקי הממוצע, בעוד שההתחייבויות במונחים 

 על יותר גבוהה הסתמכות מצביעה המצרפית המינוף ברמת . העלייהאבסולוטיים גדלו במהלך השנים

 של הרווחיות על ולהכביד המימון בהוצאות סימולטנית לעלייה להיתרגם שעשוי מה, זר הון

 . בענף החברות

המצרפי, הנמדד באמצעות הוצאות הריבית ביחס להכנסות, מצוי בעלייה. יחס זה עמד על  נטל המימון

ברביע המקביל  1.6%-ברביע הקודם ו 1.2%-, זאת בהשוואה ל2017ברביע הראשון בשנת  1.9%

 לעיל.  המינוף שהוצגהתקד. לא מן הנמנע כי עלייה זו בנטל המימון קשורה בגידול ברמת אש
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