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ענף ציוד תקשורת 

 עיקרי הדברים

 בשנים 2016-2017 חלה היחלשות בהיקף ההשקעות הגלובליות בציוד 
תקשורת סלולרית בשל שיעור כיסוי גלובלי גבוה יחסית של 
הטכנולוגיות הקיימות ולחץ על הכנסות מפעילות הסלולר ממספר 
גורמים. ב-2018 צפויה להירשם התאוששות בהשקעות אלו הודות 
לשדרוג תשתיות קיימות בעיקר במשקים מתעוררים; בשוק התקשורת 
הקווית, הכיסוי של טכנולוגיות מתקדמות מוסיף לגדול ומכסה שיעור 

נמוך יחסית של האוכלוסייה ומהווה הזדמנות.   

 במהלך ינואר-ספטמבר 2018 עלה ערך היצוא )נומינלית( של הענף יצור 
ציוד תקשורת ב-23% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. זאת, 
לאחר שנים רבות בהן דשדש היצוא הענפי, להוציא עלייה ב-2016, 

שהייתה בעלת אופי חד פעמי )התרכזה ברביע האחרון של השנה(.  

 ניתוח של יצוא ציוד תקשורת מצד הסחורות מעלה כי במחצית 
הראשונה של 2018 חלה עלייה משמעותית ביצוא של סחורות אלו 
לאירופה ולאסיה- שני שווקים בעלי נתח שוק מרכזי ביצוא. העלייה 
ביצוא לכל אחד מן האזורים הללו מקורה בעיקר במספר מצומצם של 
מדינות ואינה רוחבית. כמו כן, החל מ-2017 חלה עלייה משמעותית של 
יצוא סחורות מקטגוריית "חלקים אחרים של רשתות תקשורת קוויות 

ואלחוטיות". 

 נתוני הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בתחום ציוד התקשורת 
מצביעים על שיפור כולל במרבית היחסים הפיננסיים הענפיים, זאת 

בדומה לשיפור שחל בנתוני היצוא. 



ההשקעות הגלובליות בציוד תקשורת סלולרית צפויות לעלות בסיכום 2018; שוק התקשורת הקווית 
מגלם הזדמנויות בטכנולוגיות מתקדמות  

ניתן לחלק את שוק הציוד לתקשורת לפי שני סוגי תשתיות- קווית ואלחוטית, הנבדלים זה מזה במספר 
תכונות. כך לדוגמא, בעוד שתקשורת קווית בדרך כלל מניבה למשתמשים מהירות וקיבולת גבוהה של 
תמסורת נתונים, תקשורת אלחוטית מקנה נוחות ונגישות ובעלת פוטנציאל כיסוי גיאוגרפי נרחב יותר, 

בדגש על תקשורת לוויינית.  

במבט על, ניתן לומר כי בשני סוגי התשתיות, בעת הנוכחית, ישנם שווקים רוויים אך ישנם כאלה המהווים 
הזדמנות. בפלח הפעילות של התקשורת הקווית, אמנם, בכלכלות המפותחות ישנו שיעור כיסוי גבוה מאוד 
של טכנולוגיות במהירות בסיסית, אולם הכיסוי של טכנולוגיות עם מהירות הגבוהה מבסיסית )הורדה 
במהירות הגבוהה מ-30 מגה לשנייה( מוסיף להתרחב ומהווה מוקד להשקעות. כך לדוגמא, במדינות 
האיחוד האירופי עומד הכיסוי של התקשורת הקווית בפס רחב על כ-97% מהאוכלוסייה במשך חמש 
שנים. אולם, כאשר בוחנים את הכיסוי של קבוצת הטכנולוגיות המעניקות מהירות גלישה הגבוהה 

מבסיסית )Next Generation Access(, נמצא כי הכיסוי של טכנולוגיות אלו מתרחב- VDSL כיסה כ-
1    . 53% מהאוכלוסייה ב-2017 לעומת 48% ב-2016, וכן FTTP כיסה 27% לעומת 24% ב-2016

באשר לשוק התקשורת האלחוטית, זה הפגין חולשה מסוימת בשנים 2016-2017 שנבעה משני גורמים 
מרכזיים:  

 .ספקיות הסלולר, שהן הלקוחות של יצרניות ציוד התקשורת, ניצבות בפני שוק מאתגר בעצמן 
הכנסותיהן מצויות בשחיקה מתמדת בשל שינויים בהרגלי הצריכה של הצרכנים- מעבר לשימוש 

במסרים באמצעות חברות Over the Top( OTT( המדלגות מעל ספקיות התקשורת ומעניקות 

שירותים בחינם, דוגמת WhatsApp ,Facebook ודומותיהן הגורמים לירידה בשימוש בשירותי ה-

SMS שמעניקות ספקיות הסלולר. באופן דומה, שירותי השיחות הקוליות והווידאו שמעניקות 

WhatsApp ו-Skype  מעיבים על השימוש בשירותי ספקיות הסלולר; כמו כן, התחרות בתחום 
הסלולר די גבוהה ומודלי התמחור השתנו מתשלום לפי צריכה, לתשלום קבוע מראש, כך שההכנסה 
הממוצעת מלקוח ירדה. כתוצאה מהאמור לעיל היכולת של ספקיות הסלולר להשקיע בציוד 

ובתשתית נמוכה יותר, מה שמיתרגם לירידה בביקוש לציוד תקשורת.  
 ההשקעה בתשתיות תקשורת אלחוטיות מתאפיינת במחזוריות, הנובעת ממעבר בין דורות הסלולר 

השונים, כאשר בדרך כלל כל דור משפר את השימוש ועונה על צרכים חדשים. כך שכאשר ההשקעה 
והפריסה של רשת מסוימת מגיעה לשיעורי כיסוי גבוהים, מתרחשת תקופה בה ההשקעות בציוד 
תקשורת יורדות עד להיווצרותה של רשת תקשורת מתקדמת יותר. כפי שניתן לראות בתרשים מס' 1 

בתום 2016 הדור ה-4 בסלולר )LTE( כיסה סדר גודל של 55% מהאוכלוסייה העולמית, ואילו הדור ה-
3 כ-80% והדור השני כ-95%. כאמור, שיעורי כיסוי גבוהים אלו מובילים למעשה להשקעה נמוכה 
בתשתיות, זאת מכיוון שנותרו פחות משתמשים שישנו צורך להגדיל את החשיפה אליהם. על פי 

הערכות לאחר הירידה המשמעותית שחלה בהשקעות ההון של מפעילות הסלולר ב-2016, 2
בהשוואה לרמות שנרשמו ב-2014-2015, והיציבות ב-2017, בשנת 2018 תחל ההשקעה של 
מפעילות הסלולר לעלות בהדרגה בעיקר הודות למספר רב של פרויקטים קטנים שמהותם שיפור 
התשתיות הקיימות של הדור ה-4, רובם במשקים מתעוררים באפריקה תת סהרה ואסיה והפסיפיק. 
בהמשך, אימוץ טכנולוגיית הדור ה-5, שתהיה מדורגת יותר באופייה, כלומר תתחלק לאורך שנים 
רבות יותר חלף השקעה מסיבית בתקופה קצרה באימוץ טכנולוגיות קודמות, תתמוך בגידול 

בהשקעות ההון. 

על רקע גורמים אלו מעניין לציין כי חברת ציוד התקשורת הפינית, Nokia, שהינה אחת מהשחקניות 
הבולטות בתחום ציוד התקשורת, ביצעה בשנים האחרונות צעדים בכדי להתמודד עם הקשיים בשוק 
התקשורת האלחוטית. על הבולטים שבהם נמנים- הרחבת הפעילות לפלח התקשורת הקווית, באמצעות 
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רכישת החברה הצרפתית Alcatel Lucent, וכן הפניית משאבים להרחבת הפעילות בקרב מגה חברות 
בתחום הפיננסים או הטכנולוגיה, המשקיעות ברשתות תקשורת פנימיות.   

 
 

מעבר לכך, החברות הסיניות ממשיכות להגדיל נתחי שוק על חשבון יתר יצרניות ציוד התקשורת. חברות 
אלו, שמלבד היתרון להן הן זוכות במבנה העלויות )תנאי מימון ושכר עובדים( נהנות גם מיתרון "ביתיות" 
בשוק האסייתי, שהינו עצום מבחינת כמות המשתמשים ומצוי בצמיחה גבוהה. מאידך, יש לציין כי החברות 

הסיניות אינן יכולות לפרוס את תשתיותיהן בארה"ב עקב חששות הרשויות מסוגיות ביטחון מידע.  

יחד עם זאת, נקודת האור בתחום הינה תעבורת הנתונים ברשתות האלחוטיות, הגדלה בצורה משמעותית, 
ומשקפת אפשרות להגדלת ההכנסות עבור ספקיות סלולר ואף אולי מדגישה את הצורך בשדרוג עתידי 
של רשתות התקשורת הקיימות. כך, ברביע הראשון של 2018 עלתה תעבורת הנתונים ברשתות 

. הגידול בתעבורה נגרם בין היתר כתוצאה 3 האלחוטיות בכ-54% בהשוואה לרביע המקביל אשתקד
מהתרחבות השימוש בסמרטפונים, מצפייה גוברת בווידאו באמצעותם ושימוש נרחב ברשתות החברתיות.  

במבט קדימה, לקראת שנת 2020 צפויה להירשם עלייה משמעותית בהשקעה בתשתיות הדור ה-5, כאשר 
ספקיות סלולר במדינות כגון ארה"ב, דרום קוריאה ויפן צפויות לאמץ כבר לפני כן את הטכנולוגיה )סביב 
2019(. טכנולוגיית הדור ה-5 צפויה לספק מהירות גבוהה, פריסה רחבה וקיבולת גבוהה יותר של 

משתמשים בכל נקודת שירות, ולתמוך במגמות טכנולוגיות כגון "האינטרנט של הדברים" ורכבים 4
אוטונומיים. על פי ההערכות, בשנת 2023 כמיליארד מכשירים שונים יהיו מחוברים לדור החמישי. נוסף 
על כך, ישנם אזורים גיאוגרפיים בעולם שהכיסוי של טכנולוגיית הדור ה-4 עודנו נמוך, ועל כן הם מהווים 
פוטנציאל לפריסה של תשתית מסוג זה, ביניהם- דרום מזרח אסיה, המזרח התיכון ואפריקה ובמידה 

פחותה גם מזרח אירופה ואמריקה הלטינית.  
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ניתוח מזווית מקרו כלכלית 

במהלך שלושת הרביעים הראשונים של 2018 הסתכם ערך היצוא של ציוד תקשורת בכ-1.8 מיליארד 
דולרים )נתונים מקוריים(, היקף זה משקף עלייה נומינלית של 23% בהשוואה ליצוא בתקופה המקבילה 
בשנת 2017 )ראה/י תרשים מס' 2(. חלקו של היצוא בסך המכירות של הענף מהותי- בשנת 2015 עמד 
שיעור היצוא מסך המכירות על כ-70%. העלייה ביצוא מתחילת השנה מגיעה לאחר שלאורך מספר שנים 
היה מצוי היצוא הענפי בירידה, שנבלמה זמנית בשנת 2016, בה היצוא ברביע האחרון של השנה היה חריג 
בגובהו- מה שעשוי להעיד כי מדובר באירוע חד פעמי, כגון עסקה גדולה. לעומת זאת, השנה, העלייה 
ביצוא מאפיינת את כל התקופה, כאשר בכל אחד מן החודשים, להוציא יוני, נרשמה עלייה בהשוואה 
שנתית, בדגש על עליות משמעותיות בחודשים אוגוסט – ספטמבר. לפיכך, ייתכן ועלייה זו אינה בעלת 

אופי חד פעמי, אם כי צריך לבחון זאת לאורך תקופה ארוכה יותר. 

 

בחינה של יצוא ציוד תקשורת מצד הסחורות, דהיינו מעקב אחר הסחורות המסווגות ככאלו שמיוצאות 
מענף ציוד תקשורת, עשויה לסייע בהבנת המגמות שאפיינו את הענף בשנים האחרונות. יחד עם זאת 
חשוב להדגיש כי בחינה זו, בשונה מהבחינה שמבצעת הלמ"ס ומוצגת מעלה בתרשים 2, הבוחנת את 
היצוא מצד הפעילות הכלכלית העיקרית של החברה המייצאת, עלולה להוביל לתוצאות שאינן בהכרח 

זהות. 

לפי הסיווג של הועידה לסחר ופיתוח של האו"ם )UNTCAD( עשר סחורות מרכזיות נכללות תחת 
. בדיקה של יצוא סחורות אלו מעלה כי שלוש הסחורות המרכזיות ביצוא 5 הקטגוריה של ציוד תקשורת

הישראלי הינם מן התחום, מכשירים לשידור או קבלה של קול, תמונות או נתונים אחרים, ובפרט- מכשירי 
מיתוג וניתוב, רשתות תקשורת אלחוטיות וקוויות ומכשירי טלפון וחלקים אחרים, שהיוו- 39%, 13% ו-30%, 

בהתאמה מסך היצוא הענפי בשנת 2017 )ראה/י לוח 1, סחורות אלו מודגשות במלבן הפנימי(.  
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מבין הסחורות המרכזיות ביצוא הענפי בולט לחיוב היצוא של מכשירי מיתוג וניתוב אשר צמח באופן עקבי 
לאורך השנים הנבחנות, אם כי קצב הצמיחה הולך ונחלש. לעומת זאת, היצוא של רשתות קוויות 
ואלחוטיות מצוי בירידה מתמשכת בתקופה הנבחנת. ואילו היצוא של מכשירי טלפון וחלקים אחרים 
התחזק משמעותית בשנתיים האחרונות, ייתכן שלהתחזקות זו חלק מסוים בהסבר העלייה שנצפתה 

ביצוא הענפי מתחילת השנה.  

לוח 1- יצוא סחורות ציוד תקשורת, במיליוני $, שיעור שינוי בהשוואה לתקופה המקבילה. 
בסוגריים, משקל הסחורה בסך היצוא הענפי ב-2017.  

    

נתוני יצוא הסחורות מאפשרים גם לבחון את התפלגות היצוא לפי אזורים גיאוגרפיים. בחינה זו מלמדת 
כי החלק העיקרי של יצוא ציוד תקשורת ב-2017 הועבר לאירופה )31%(, אסיה )29%( וצפון אמריקה 
)26%(, והדבר נכון לאורך כל השנים הנבחנות. יש לציין כי גם היצוא לאסיה הינו בעיקר לכלכלות מפותחות, 
דוגמת- קוריאה הדרומית, יפן, הונג קונג וסינגפור, אם כי ישנו יצוא משמעותי גם לתאילנד, סין והודו. 
משמעות הדבר היא כי ליבת הפעילות הענפית ממוקדת בכלכלות מפותחות, ככל הנראה כאלו שנוטות 

לאמץ טכנולוגיות מתקדמות במהרה.  

כפי שניתן לראות בתרשים מס' 3, לאחר שבשנים האחרונות היצוא ליעדים המרכזיים הפגינו חולשה 
יחסית, במחצית הראשונה של 2018 נרשמה עלייה משמעותית ביצוא לשני יעדים מרכזיים מתוך השלושה. 
כך, היצוא לאירופה עלה בכ-37% במחצית הראשונה של 2018 בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2017, וכן 
היצוא לאסיה עלה בכ-12% באותה תקופת השוואה. לפיכך, ייתכן וההסבר לעלייה ביצוא הענפי מתחילת 

השנה נעוץ בעלייה בביקושים מאזורים אלו. 

בחינה של פילוח היצוא לפי מדינות מעלה כי העלייה ביצוא לאירופה נבעה מעלייה משמעותית ביצוא 
לצ'כיה, בלגיה וגרמניה, כאשר רק לאחרונה נתח שוק מרכזי ביצוא הענפי. כך שניתן לשער בנוגע לשתיים 
הראשונות כי מדובר בפרויקטים חדשים. בחינה דומה במדינות אסיה מעלה כי העלייה ביצוא לאזור זה 
נבעה מעלייה ביצוא להודו, סינגפור ויפן, המהוות גם כך חלק מרכזי ביצוא ליבשת- כ-40% מסך היצוא 

לאסיה. 

20142015201620172018 01-07

50%13%12%425%-8%מכשירי טלפון קווי עם שפופרת אלחוטית )0.1%(

26%-60%0%-33%23%-טלפונים לרשתות סלולר או רשתות אלחוטיות אחרות )0.4%(

15%16%-12%15%-9%מכשירי טלפון אחרים )3.8%(

36%85%-21%38%-37%תחנות בסיס )1.0%(

מכשירים לקליטה, המרה ושידור או שחזור של קול, תמונות

או נתונים אחרים, כולל מכשירי מיתוג וניתוב )38.8%(
16%10%6%4%2%

מכשירים לשידור או קבלה של קול, תמונה או נתונים אחרים

כולל רשתות קוויות ואלחוטיות )12.6%(
-21%-32%-7%-25%-25%

מכשירי טלפון וחלקים אחרים המשמשים לשידור או קבלה

של קול, תמונה ונתונים אחרים דרך רשתות קוויות ואלחוטיות )29.5%(
11%-16%-4%42%33%

51%40%-51%54%-42%מכשירי שידור שאינם כוללים בתוכם מכשירי קליטה )0.9%(

21%16%-19%-61%-18%מכשירי שידור הכוללים בתוכם מכשירי קליטה )0.7%(

3%-6%13%6%4%מזעיקי פריצה או אש ומכשירים דומים )12.1%(

2018 01-07 2017 2016 2015 2014

425% 12% 13% -50% 8% מכשירי טלפון קווי עם שפופרת אלחוטית )0.1%(

-26% 0% -60% 23% -33% טלפונים לרשתות סלולר או רשתות אלחוטיות אחרות )0.4%(

16% -15% 15% -12% 9% מכשירי טלפון אחרים )3.8%(

85% -36% 38% -21% 37% תחנות בסיס )1.0%(

מכשירים לקליטה, המרה ושידור או שחזור של קול, תמונות
2% 4% 6% 10% 16%

או נתונים אחרים, כולל מכשירי מיתוג וניתוב )38.8%(
מכשירים לשידור או קבלה של קול, תמונה או נתונים אחרים

-25% -25% -7% -32% -21%
כולל רשתות קוויות ואלחוטיות )12.6%(

מכשירי טלפון וחלקים אחרים המשמשים לשידור או קבלה
33% 42% -4% -16% 11%

של קול, תמונה ונתונים אחרים דרך רשתות קוויות ואלחוטיות )29.5%(

40% -51% 54% -51% 42% מכשירי שידור שאינם כוללים בתוכם מכשירי קליטה )0.9%(

16% -21% -19% -61% 18% מכשירי שידור הכוללים בתוכם מכשירי קליטה )0.7%(

-3% 4% 6% 13% 6% מזעיקי פריצה או אש ומכשירים דומים )12.1%(
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לסיכום, היצוא הענפי התאושש מתחילת השנה, לאחר תקופה ממושכת של ירידה בערך היצוא. העלייה 
הנוכחית ביצוא הייתה רוחבית באופייה וחלה בכל חודשי התקופה הנבחנת )להוציא יוני(. נתוני יצוא 
הסחורות מצביעים על עלייה משמעותית של ציוד תקשורת לאירופה ואסיה וכן על עלייה משמעותית של 
חלקים של רשתות תקשורת. במבט קדימה, הביקוש משוק התקשורת הסלולרית צפוי לעלות החל מהשנה 
הנוכחית, ועשוי לתמוך בחברות הישראליות הפעילות בתחום זה. אם כי יש להדגיש כי הנוכחות של 
החברות הישראליות בשווקים המתעוררים )בהם פוטנציאל ההשקעה בתשתיות גבוה בטווח הזמן הקרוב( 

די נמוך.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dummy Text



 ניתוח הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בענף6

החברות המשתתפות בניתוח:  

 

 

 

 

 

 

היחסים הפיננסיים המצרפיים של החברות הציבוריות בענף ציוד תקשורת, ברביע השני של 2018, 
מלמדים על שיפור בכל היחסים הפיננסיים, למעט באחד ממדדי כושר הפירעון: 

 ,שולי הרווחיות של החברות הציבוריות בענף עלו משמעותית בהשוואה לרביע המקביל אשתקד 
ובנוסף, רמתם גבוהה יחסית בהשוואה לשנים האחרונות. כמו כן, עלייה זו הייתה רוחבית באופייה, כך 

שלהוציא טלרד נטוורקס, בכל החברות הרשומות לעיל חל שיפור בשולי הרווחיות בתקופת ההשוואה.  

 גם בגזרת יחסי הנזילות חלה עלייה במדדים המרכזיים, כאשר המדדים ברביע הנוכחי הינם הגבוהים 
בארבע השנים האחרונות. 

 מדדי כושר הפירעון הצביעו על מגמה מעורבת. בעוד שיחס כיסוי הריבית )רווח תפעולי ביחס 
להוצאות המימון( הוכפל, הודות לעלייה ניכרת ברווח התפעולי המצרפי, תזרים המזומנים ביחס 

להוצאות המימון הפך סימנו, בעיקר בעקבות תזרים שלילי מפעילות שוטפת בגילת.  

 ההון העצמי ביחס למאזן עלה בהשוואה לרביע מקביל אשתקד והוא מצוי ברמה גבוהה ביחס לשנים 
האחרונות. 

מעבר לכך, מרבית החברות הזכירו בדוחותיהן מגמות חיוביות. כך, חברת גילת ציינה כי פעילות החברה 
מתרחבת באמריקה הלטינית ואוסטרליה הודות לסגירת חוזים חדשים. באודיוקודס, תוצאות הרביע השני 

של 2018, שהפתיעו לטובה, עמדו בבסיס העדכון כלפי מעלה של תחזית ההכנסות השנתית של החברה.    
חברת מיקרונט דיווחה על עלייה משמעותית בביקושים בארה"ב שהובילה לשיפור משמעותי במדדי 
הרווחיות. מאידך, בטלרד, אמנם חלה עלייה בצבר ההזמנות בתום הרביע השני של 2018, אולם זו 

התרחשה דווקא במגזר השירותים והמוצרים ולא במגזר התשתיות, בו חלה ירידה.  

 

 

                                                           
 חשוב להדגיש כי החברות הציבוריות איננן מייצגות בהכרח את הענף, מפני שהחברות הגדולות בתחום הינן פרטיות. כמו כן, 6

ראוי להדגיש כי ייתכן והיחסים מוטים על ידי גילת, לה משקל נכבד במאזן המצרפי. 

רווחיות

גולמית

רווחיות

תפעולית

יחס

שוטף

יחס

מהיר

יחס כיסוי

ריבית

תזרים מזומנים

להוצאות המימון

הון עצמי

למאזן

q2 201840.9%6.9%1.801.555.0-2.958.4%

q2 201738.2%3.7%1.681.462.66.356.2%

הון עצמי תזרים מזומנים יחס כיסוי יחס יחס רווחיות רווחיות

למאזן להוצאות המימון ריבית מהיר שוטף תפעולית גולמית

58.4% -2.9 5.0 1.55 1.80 6.9% 40.9% q2 2018

56.2% 6.3 2.6 1.46 1.68 3.7% 38.2% q2 2017

שם החברה
חלקה היחסי

מהמאזן המצרפי

49.4%גילת

23.0%אודיוקודס

13.9%טלרד נטוורקס

11.9%פוינטר טלוקיישן

1.8%מיקרונט

חלקה היחסי
שם החברה

מהמאזן המצרפי

49.4% גילת

23.0% אודיוקודס

13.9% טלרד נטוורקס

11.9% פוינטר טלוקיישן

1.8% מיקרונט
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