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 תקציר

צריכה פרטית של מזון ומשקאות ל הריאלית הוצאההקצב השינוי של  -
גורמי המקרו מוסיפים לתמוך ו ,2017ברביע השלישי של  עלה

בנוסף, בהתרחבות הביקושים של מזון ומשקאות בטווח הזמן הקרוב. 
קצבי השינוי של יתר האינדיקטורים לצריכה של מזון ומשקאות התחזקו 

 גם הם ברביע זה. 

מסתמן כי הירידה שאפיינה את מדד מחירי המזון בשנים האחרונות  -
. במבט קדימה, העלייה הצפויה במדד מחירי סחורות 2017נת בשנבלמה 

, בשילוב הפעימה הנוספת של העלאת שכר המינימום 2018המזון בשנת 
. 2018יתמכו בעליית מדד מחירי המזון בשנת  2017שחלה בדצמבר 

וצעדים ממשלתיים נקודתיים יתרמו למיתון  כאשר מאידך, ייסוף השקל
 מחירי המזון.

נמשכת,  סולוטית ביבוא מוצרי צריכה של מזון ומשקאותהעלייה האב -
וסביר כי שיעור היבוא של מוצרי מזון ומשקאות מסך הצריכה גדל. אולם, 

בהשוואה לקטגוריות צריכה אחרות, דוגמת ריהוט, שיעור היבוא מסך 
של הצריכה נמוך מאוד. כמו כן, שיעור היבוא של מוצרי מזון מסך הצריכה 

על רקע הגנות בעיקר בהשוואה בינלאומית, זאת  בישראל נמוךמזון 
  ריחוק משותפות הסחר ונטל רגולטורי ובירוקרטי.אך גם ממשלתיות, 

 המדדי הייצור התעשייתי של ענפי המזון והמשקאות מצויים ברמה גבוה -
, 2014היסטורית, אולם מדד המכירות מצביע על קיפאון מסוים מאז שנת 

ירי המכירה שקיזזה את העלייה במכר הכמותי. זאת על רקע ירידה במח
ועל כן  2017של  3-מדד הנפח של יבוא מוצרי מזון גולמיים ירד ברביע ה

 .2017רמז על חולשה מסוימת בייצור ברביע האחרון של עשוי ל

נתוני החברות הציבוריות בענף ייצור מזון ומשקאות מצביעים על מגמה  -
בין הגורמים שהעיבו על תוצאות  מעורבת בהכנסות וברווחיות, כאשר

נמנו העלאת שכר המינימום והעלייה  2017של  3-ברביע ההחברות 
  במחירי סחורות מסוימות.
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 ניתוח מזווית מקרו כלכלית

וצפויים לעלות בתקופה  2017התחזקו ברביע השלישי של מדדי הצריכה הפרטית 

 הקרובה

-עלתה  בכהוצאה הריאלית לצריכה פרטית על מזון, משקאות וטבק )מנוכה עונתיות( ה

, נתון זה משקף ירידה מול רביע מקביל אשתקד( 2017של  3בשנה האחרונה )רביע  1.6%

קצב השינוי . (1)ראה/י תרשים מס'  באותה התקופה בהוצאה הריאלית לנפש 0.3%-כ של

 , זאת לאחרהתחזק ברביע הנוכחי על מזון ומשקאותשל ההוצאה הריאלית לצריכה פרטית 

  .2017ועד אמצע שנת  2016נחלש מאמצע שנת ש

)גם  של מזון ומשקאות בהתחזקות הצריכה הפרטית מוסיפים לתמוךתנאי המקרו הבסיסיים 

עליית ו אינפלציה מתונההעלייה בשכר הריאלי הממוצע )במונחי צריכה לנפש(, ובראשם: 

על כן, נראה כי התחזקות קצב השינוי שחלה  ( והעלייה בתעסוקה.מוצעהמ שכר הנומינליה

ברביע הנוכחי צפויה להימשך בתקופה הקרובה, זאת בהינתן הפעימה הנוספת של העלאת 

השינוי מעבר לתרומה של הגידול בהכנסה ו. נציין כי 2017שכר המינימום שנערכה בדצמבר 

כי עקב הגידול  עריךלהניתן בביקושים, מחירי המזון )יוצג בהמשך( התומכים המתון ב

הפרטים לצרוך מוצרים איכותיים יותר, להם מחירים  יםברובשכר הריאלי הממוצע ע

גבוהים יותר, ולפיכך למגמה זו תרומה מסוימת לגידול בהוצאה הריאלית על מזון 

, המנתחת 1עדות תומכת לכך ניתן למצוא בפרסומי חברת המחקר "סטורנקסט" .ומשקאות

את הרכישות בשוק הקמעונאי המבורקד, שמציגים עלייה במכירות פלח השוק של מוצרי 

 ה"פרימיום". 

 צריכת מזון ומשקאות התחזקות בקצב השינוי שלאינדיקטורים נוספים מעידים אף הם על 

כך, מדד הרכישות בכרטיסי אשראי של מזון ומשקאות, כולל שירותי אוכל  .הנוכחי ברביע

מול רביע מקביל  2017 3בשנה האחרונה )רביע עלה ה עונתיות, במחירים קבועים( )מנוכ

מדד ערך המכירות ברשתות שיווק מזון )מנוכה עונתיות, במחירים ו. 5%-אשתקד( בכ

 .לנפש ריכהבמונחי צנותר ללא שינוי  באותה התקופה, כלומר 2%-קבועים( עלה בכ

קצב השינוי של ההוצאה הריאלית לצריכה פרטית  2013-2016מעניין לראות כי בשנים 

מדד ערך המכירות ברשתות שיווק מזון. מקצב השינוי של על מזון ומשקאות היה גבוה 

קצבי הצמיחה של השניים די  2017ועד לרביע השלישי של  2016כאשר מתום שנת 

נעוץ בכך  בתקופה זו ין שני אינדיקטורים אלוייתכן וההבדל בין שיעורי השינוי בזהים. 

חנויות ") שהגידול בצריכה חל במידה רבה יותר בחנויות שאינן נמנות על רשתות

, ולכן שיעור הצמיחה הכללי גבוה מאשר שיעור הצמיחה של המכירות ("מתמחות

 היה ברשתות השיווק. לחלופין, ייתכן כי שיעור הגידול של המכירות ברשתות השיווק

נמוך משיעור הגידול בצריכה הכללית עקב ירידה במכירת מוצרים שאינם מזון ומשקאות 

, אולי עקב מעבר דומהמוצרי טואלטיקה, ניקיון ותחזוקת הבית וכ -ברשתות השיווק, כגון

                                                           
 כנס הקמעונאות. -2017סיכום  1
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 .אלו בקמעונאיות פארם מוצרים לרכישה של

 

 2017מסתמן כי הירידה במדד מחירי המזון תיבלם בשנת 

 2.5%ירד מדד מחירי המזון השנתי הממוצע בשיעור מצטבר של  2014-2016בשנים 

(, כאשר הירידה הייתה רוחבית וכללה ירידות בכל תתי הסעיפים, 2)ראה/י תרשים מס' 

אחד עשר החודשים ב(. 3להוציא תת הסעיף ארוחות מחוץ לבית )ראה/י תרשים מס' 

ון הממוצע ללא שינוי בהשוואה לתקופה נותר מדד מחירי המז 2017של שנת הראשונים 

 המקבילה אשתקד. 

בוחן את מחירי הממדד מחירי המזון את תת הסעיף ארוחות מחוץ לבית,  אם ננטרל

במידה רבה יותר את המגמה בענף השירותים  ףמשקולפיכך הארוחות במסעדות וכדומה, 

היה עומד על  2017ת שיעור השינוי של מדד מחירי המזון הממוצע בשנ, אזי ופחות בייצור

 שליליים יותר.היו שיעורי השינוי בשנים קודמות  באותו האופן, ו-0.4%
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ניתן לתלות במספר גורמים, ( 2013-2016)את הירידה במחירי המזון בשנים האחרונות 

 ובראשם: 

הוזילה את עלויות חומרי הגלם,  העולמיים משקאותהמזון והמחירי סחורות  תיריד .1

ולפיכך גם את מחירי המוצרים הסופיים המיובאים. זאת, כאשר הירידה הורגשה בעיקר 

, עת ירדו מחירי המזון )לפי מדד הבנק העולמי(, תחילה בקצב חד 2014-2015בשנים 

עלו במעט מחירי המזון,  2016ספרתי גבוה שלאחר מכן טיפס לקצב דו ספרתי. בשנת 

, בדומה למדד המחירים בישראל, נותרו ללא שינוי בהשוואה 2017תחילת שנת אך מ

לתקופה המקבילה אשתקד. המגמה במחירי סחורות המשקאות הייתה שונה במעט, 

הם מצויים בירידה. מתחילת  2015עלו מחירי סחורות אלו, אך מאז  2014כאשר בשנת 

 2017נובמבר -ינואר)ממוצע  9%-ירדו מחירי סחורות המשקאות בכ 2017שנת 

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד(. הירידה במחירי המזון והמשקאות בתקופות אלו 
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מוסברת בעיקר באמצעות הירידה במחירי סחורות האנרגיה, המהווים תשומה בהליך 

הייצור של סחורות המזון והמשקאות, וכן עלייה בהיצעים של המוצרים השונים, שנבעה 

 ות האלפיים המוקדמות.מהשקעות מוצלחות בשנ
, תרמה לירידה 2014-2016, שהורגשה ביתר שאת בשנים ירידה במחירי האנרגיהה .2

במחירי המזון, מעבר לאמור לעיל כתשומה בהליך הייצור, באמצעות הוזלה בעלויות 

התהפכה המגמה, ומתחילת השנה עלה  2017הובלה ואריזה )פלסטיק(. אולם, בשנת 

בהשוואה לתקופה המקבילה  24%-ע של הבנק העולמי בכמדד מחירי האנרגיה הממוצ

 אשתקד.
, דוגמת: חוק המזון, שנולד בעקבות ועדת קדמי לבחינת התחרותיות צעדים ממשלתיים .3

בענף המזון )שקיפות מחירים, תקנות לסידור מדפים, הסדרת יחסי הגומלין בין היצרן 

פתיחת שווקים מסוימים ו ;2015הורדת המע"מ בסוף שנת  ;לקמעונאי בגזרת התמחיר(

ליבוא על ידי הגדלת מכסות היבוא )חלקן פטורות ממכס( והפחתת המכס הקצוב, 

 כנעשה בשוק הבקר הטרי, הטונה הארוזה, הגבינה הצהובה ועוד.
שהגביר עוד יותר את ההוזלה במחירי סחורות המזון והמשקאות שתוארה  ייסוף השקל .4

 . לעיל במונחי שקלים, וכן הוזיל את מוצרי הצריכה המיובאים

במבט קדימה, נראה כי בשקלול המגמות הנוכחיות של כל הגורמים שהוצגו מעלה, שנת 

בהתמתנות מחד,  ,זאת, כאשר ישנם גורמים התומכים. לא תתאפיין בירידת מחירים 2018

 להתחזק להמשיך צפוי השקל, כךגורמים המעודדים העלאת מחירים. מאידך, ו ,המחירים

ובנוסף, צעדים  שקליים. במונחים הסחורות מחירי בירידת ולתמוך 2018 בשנת מול הדולר

מכסת העלאת -, כגון2018ממשלתיים שמטרתם הוזלת יוקר המחיה, ימשכו אף בשנת 

המכס הקצוב על בשר טרי. אך על אף  הורדת גבינה צהובה, וכןל שהיבוא הפטורה ממכס 

שלצעדים אלו תרומה ממתנת למחירים, אלו צעדים נקודתיים המיושמים בשווקים מסוימים 

 המהווים משקל מזערי מכלל ההוצאה על מזון.

בשנת  1.2%-מאידך, לפי תחזית הבנק העולמי, מדד מחירי סחורות המזון צפוי לעלות בכ

+( ומזון אחר 1.7%+(, שמנים )2%דגן ) -כתוצאה מעלייה רוחבית בכל רכיבי המדד ,2018

+(. תחזית זו מתבססת בעיקר על הירידה הצפויה בהיצע )מלאי קיים + ייצור( 0.1%)

בהשוואה לשנה קודם לכן, על רקע הירידה  2018המצרפי של מוצרי הדגן השונים בשנת 

באותה התקופה,  0.7%-משקאות צפוי לעלות בכבהיקף השטחים הזרועים. ומדד מחירי ה

. כמו 2017תיקון לירידה החדה שחלה במחיר הסחורה בשנת  -בשל עלייה במחירי הקקאו

תכביד על  2017כן, הפעימה הנוספת במסגרת העלאת שכר המינימום, שחלה בדצמבר 

)שהם אלו הקובעים את המחיר לצרכן(, כך שסביר כי אלו ידרשו להעלות  קמעונאי המזון

 מחירים בשביל לשמור על רווחיותם הנמוכה גם כך.

שיעור יבוא מוצרי מזון מסך הצריכה נמוך בהשוואה לקטגוריות צריכה אחרות, אך הוא 

 מצוי בעלייה

המזון והמשקאות הסתכם השיעור של יבוא  2015על פי הנתונים שפרסמה הלמ"ס, בשנת 

. שיעור היבוא מסך 13%-הלא אלכוהוליים מסך הצריכה של אלו, במחירים קבועים, בכ

נסוב  2008-2015הצריכה בקטגוריה זו היה מצוי במגמת עלייה מתונה, כאשר בין השנים 

. בהשוואה לקטגוריות צריכה אחרות, נראה כי שיעור זה די 11%-13%שיעור היבוא בין 

שיעור היבוא של מוצרי ריהוט, גופי תאורה וחיפויי רצפה מסך  2015 נמוך. כך, בשנת

, ואותו השיעור במוצרי הלבשה והנעלה עמד על 38%הצריכה, במחירים קבועים, עמד על 

. הסיבה לשיעור הנמוך של יבוא מוצרי מזון מסך הצריכה 85%ובכלי בית חשמליים על  86%

ם על מוצרי מזון ומשקאות, המגבילים את נעוצה בעיקר במכסים ובמכסות היבוא הקיימי
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היקף היבוא ומקטינים את כדאיות היבוא. לפיכך, בשנים האחרונות, מדד המחירים לצרכן 

(, מפני שרוב 4נגזר במידה רבה מהשינויים במדד המחירים ליצרן )ראה/י תרשים מס' 

הינה נמוכה. התוצרת הינה מקומית ומידת התחרות החיצונית )בין ייצור מקומי ליבוא(, 

במדד המחירים ליצרן די זהות למגמות שחלו במדד  2013-2017המגמות שנרשמו בשנים 

ירד מדד המחירים הממוצע של יצרני  2017המחירים לצרכן, כאשר מתחילת שנת 

בהשוואה לתקופה מקבילה(  2017)ממוצע אחד עשר חודשים של  0.2%-המשקאות בכ

 . 0.1%-ן עלה בכומדד המחירים הממוצע של יצרני המזו

העלתה כי סך היבוא של מוצרים  2נוסף על האמור לעיל, בדיקה של הכלכלן הראשי באוצר

סופיים )אלו המשמשים את משקי הבית( מסך הצריכה של משקי הבית בישראל נמוך 

לעומת ממוצע  2014בשנת  10%-בהשוואה בינלאומית. כאשר בישראל עמד שיעור זה על כ

לשיעור היבוא הנמוך יחסית הינם: העיקריים . הגורמים 19%על  שעמד OECD-מדינות ה

המרחק הגיאוגרפי משותפות הסחר ונטל בירוקרטי ורגולטורי גבוה יחסית בהליך היבוא 

על ידי משקי  3)בדיקות, רישומים וכו'(. יתרה מכך, שיעור יבוא המזון לצריכה במחירי יבוא

ר לישראל שיעור היבוא מתוך הצריכה הנמוך הבית בהשוואה בינלאומית נמוך אף יותר, כאש

 אחרי טורקיה ומקסיקו. OECD-ביותר ממדינות ה

 

נראה כי שיעור היבוא מסך הצריכה של מוצרי מזון ומשקאות מצוי בעלייה יחד עם זאת, 

מסוימת בשנים האחרונות, בין היתר כתוצאה ממספר צעדים ממשלתיים שעסקו בנושא. 

לקבל מבחינת שיעור היבוא של מזון ומשקאות קלים במחירי יבוא מסך  אינדיקציה לכך ניתן

. נסייג ונדגיש כי מחיר במחירים שוטפים, ההוצאה לצריכה פרטית על מזון ומשקאות קלים

היבוא נמוך מהמחיר הסופי לצרכן בשיעור לא מבוטל, כמו כן, בחינת נתונים אלו במחירים 

של המוצרים השונים, כך שיש להשתמש בזהירות שוטפים אינה מתחשבת בשינויי המחירים 

 בפרשנות של אינדיקטור זה. 

                                                           
2 

 http://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_25122016.pdf
 
3 CIF ,דהיינו מחיר הסחורה כולל עלויות ביטוח והובלה בינלאומית, אך להוציא עלויות שיווק ,

 הובלה פנימית, מיסוי וקמעונאות

http://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_25122016.pdf
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מצוי שיעור היבוא במחירי יבוא מסך  2014, החל משנת 5כפי שניתן לראות בתרשים מס' 

הצריכה של מזון ומשקאות לא אלכוהוליים בעלייה, מה שעשוי להעיד על עלייה בשיעור 

 הצריכה. היבוא של מוצרי מזון לצריכה סופית מסך

 

מדדי המקרו מצביעים על קיפאון מסוים במכירות, כאשר הייצור ושעות העבודה למעשה 

 מצויים ברמה גבוהה היסטורית

בשנה האחרונה  0.9%-)מנוכה עונתיות( של ענף ייצור מזון ירד בכ מדד הייצור התעשייתי

מנוכה עונתיות( של ) הייצור התעשייתימול רביע מקביל אשתקד( ומדד  2017של  3)רביע 

(. בהתבוננות 6באותה התקופה )ראה/י תרשים מס'  0.8%-ענף ייצור משקאות וטבק ירד בכ

ארוכת טווח, ניתן לזהות כי שני מדדים אלו מצויים במגמת עלייה, שנבלמה בשנה האחרונה. 

דבר אשר תואם את המגמה של ההוצאה לצריכה פרטית על מזון ומשקאות שהוצגה לעיל, 

יותו של השוק מבוסס על תוצרת מקומית. יש לציין כי נתוני חודש אוקטובר מצביעים ואת ה

בשני  2017על התבססות ברמה מעט גבוהה יותר מזו שנרשמה ברביע השלישי של 

 המדדים.

בשנה  3.4%-במחירים שוטפים של ענף ייצור מזון משקאות וטבק ירד בכ מדד המכירות

ע מקביל אשתקד(, כאשר מדד המכירות של כל תת מול רבי 2017של  3האחרונה )רביע 

, כאשר עד 2014.  בבחינה ארוכת טווח, מצוי מדד זה ביציבות מאז שנת 3.4%-ענף ירד בכ

לשנה זו היה מצוי בעלייה. לאור המוצג לעיל, נראה כי הירידה במחירי התוצרת קיזזה את 

 נות.העלייה במכר הכמותי, כך שמדד זה מצוי ביציבות בשנים האחרו

)מנוכה עונתיות( של שני תתי הענפים מצויים בעלייה, כאשר  שעות עבודה למעשה מדדי

והמדד של תת הענף  2015המדד של תת הענף ייצור משקאות החל לעלות בתחילת שנת 

. זאת, בדומה למתרחש במדדי הייצור של שני תתי 2016ייצור מזון החל לעלות בשנת 

 הענפים באותן התקופות.

בשנה האחרונה  13%-)מנוכה עונתיות( עלה נומינלית בכ צרי מזון משקאות וטבקיצוא מו

מול רביע מקביל אשתקד( במונחים דולריים. זהו הרביע הרביעי ברציפות  2017של  3)רביע 

היה נמוך  2016בו נרשמת עלייה בהשוואה שנתית, אם כי זאת לאחר שערך הייצוא בשנת 
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חלה על רקע עלייה בו זמנית, במחירי היצוא ובמדד הנפח )מכר מאוד. העלייה בערך הייצוא 

נובמבר מצביעים על התמתנות בקצב הצמיחה -כמותי(. במבט קדימה, נתוני אוקטובר

 .  0.2%השנתי של הרביע הרביעי שעומד נכון לעתה על 

ת( במבט קדימה, הערך הדולרי של יבוא מוצרי מזון גולמיים במחירים שוטפים )מנוכה עונתיו

זהו הרביע השמיני  -בהשוואה לרביע המקביל אשתקד 2017של  3-ברביע ה 2.6%-עלה בכ

אולם, מדד הנפח של יבוא מוצרי מזון גולמיים, הבוחן את ברציפות בו עולה ערך היבוא. 

. דבר אשר עשוי להצביע על המשך המגמה החלשה 3.5%-השינוי הכמותי, ירד בכ

 ר מוצרי מזון ומשקאות.יחסית שנרשמה בשנה האחרונה בייצו
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 ניתוח הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בענף

החברות  המשתתפות: 

 

 

 

 

 

 

 

 הכנסות ורווחיות:

 3-ברביע ה ₪מיליארד  3.2-של החברות הציבוריות בענף ייצור מזון הסתכמו ב ההכנסות

ברביע המקביל  ₪מיליארד  3.1-ברביע הקודם ו ₪מיליארד  3-בהשוואה לכזאת , 2017של 

אשתקד. אולם, בנטרול הכנסותיה של פרוטרום, שמתרחבות בקצב גבוה בשנים האחרונות 

חברות(, ועל כן  10רכשה פרוטרום  2017בשנת ) עקב מיזוג ורכישת חברות, בעיקר זרות

חלק ניכר מפעילותה מרוכז בשווקים מחוץ לישראל, הסתכמו הכנסות החברות הציבוריות 

בהשוואה לרביע המקביל אשתקד  0.5%. סכום זה משקף ירידה של ₪מיליארד  2-בכ

המגמה  בהשוואה לרביע הקודם. בחינה פרטנית של ההכנסות מעלה כי 8.8%ועלייה של 

שטראוס )בדגש על מגזרי  -הייתה מעורבת, כך שלצד חברות שחוו עלייה בהכנסות כגון

הפעילות בישראל(, מעברות וזנלכל, היו חברות שחוו ירידה בהכנסות כגון שמן תעשיות 

 )ירידה בביקוש לשמנים ובמחיר המכירה של כוספה( וקרור. 

ברביע  ₪מיליארד  0.59-כמו בכשל החברות הציבוריות בענף המשקאות הסת ההכנסות

 ₪מיליארד  0.58-ברביע הקודם וכ ₪מיליארד  0.54-בהשוואה ל זאת ,2017השלישי של 

טמפו משקאות חוותה  -העלייה התרחשה בקרב שתי החברות ברביע המקביל אשתקד.

עלייה בכל מגזרי הפעילות )אלכוהוליים וקלים( וגן שמואל חוותה עלייה בין היתר עקב ביקוש 

 גובר מארה"ב בשל הרס שנגרם בפרדסים המקומיים.  

, 2017של  3-ברביע ה 38.1%המזון עמד על ייצור של חברות  רווחיות הגולמיתשיעור ה

נקודות האחוז  0.2וירידה של  ,נקודות האחוז בהשוואה לרביע הקודם 0.3ומשקף עלייה של 

שיעור הרווח הגולמי המצרפי בהשוואה לרביע המקביל אשתקד. בנטרול פרוטרום, הסתכם 

נקודת האחוז בהשוואה  0.5, נתון זה משקף ירידה של 2017של  3-ברביע ה 37.8%-בכ

)ראה/י  נקודת האחוז בהשוואה לרביע המקביל אשתקד 0.7לרביע הקודם וירידה של 

, זאת 2017של  3-ברביע ה 16.9%עמד על  הרווחיות התפעולית. שיעור (7תרשים מס' 

 ,ברביע המקביל. בנטרול פרוטרום ושמן תעשיות 14%-ברביע הקודם ו 13.1%-בהשוואה ל

 13.6%עמד שיעור הרווח התפעולי המצרפי על  ,שרשמה הכנסה חריגה בגין מחילת חובות

ברביע המקביל. גם ברווחיות נרשמה מגמה  %14.2-ברביע הקודם ו %11.6-בהשוואה ל

עליית  -הרווחיות נימנו גורמים ענפיים כגון בין הגורמים שהעיבו על שיעורי כאשרמעורבת, 

 שכר המינימום ומחירי חומ"ג, בחברות מסוימות.

  
 שם החברה

חלק יחסי 
מהמאזן 
 המצרפי

 מזון

 42.6% פרוטרום

 40.6% שטראוס גרופ

 6.0% מעברות

 5.9% קרור

 3.0% שמן תעשיות

 1.8% זנלכל

 משקאות
 68.2% טמפו משקאות

 31.8% גן שמואל
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ברביע השלישי של  35.1%של חברות ייצור המשקאות עמד על  הרווחיות הגולמיתשיעור 

ברביע המקביל אשתקד. שיעור  34.6-ברביע הקודם ו 34.1%-, בהשוואה ל2017שנת 

-ברביע הקודם ו 8.5%לעומת  2017של  3-ברביע ה 9.6%עמד על  הרווחיות התפעולית

ברביע המקביל אשתקד. הירידה ברווחיות התפעולית חלה על רקע גורמים שאינם  11.1%

למספר מוצרים של חברת גן שמואל ועלייה בהוצאות מכירה והנהלה  recallענפיים, דוגמת 

  בטמפו.

המזון גבוהה יותר באופן עקבי מהרווחיות מעניין לראות כי הרווחיות התפעולית של חברות 

 של חברות המשקאות )אם כי המדגם די קטן(.

 

 יחסי נזילות:

המצרפי של חברות ייצור המזון  )נכסים שוטפים חלקי התחייבויות שוטפות( יחס השוטףה

ברביע  1.6-ברביע הקודם ו 1.3-, זאת בהשוואה ל2017של  3-ברביע ה 1.5נקבע על 

ברביע  1.4ברביע הנוכחי לעומת  1.7עמד היחס על , בנטרול פרוטרוםהמקביל אשתקד. 

)נכסים שוטפים בניכוי מלאי חלקי  היחס המהירברביע המקביל אשתקד.  1.6-הקודם ו

ברביע  1.0לעומת  1.1של חברות ייצור המזון ברביע הנוכחי נקבע על  התחייבויות שוטפות(

תקד. להוציא פרוטרום, נקבע היחס המהיר הקודם וללא שינוי בהשוואה לרביע המקביל אש

בהסתכלות ארוכת  ברביע המקביל. 1.2-ברביע הקודם ו 1.1ברביע הנוכחי לעומת  1.3על 

טווח מצויים שני היחסים לעיל בירידה בשלוש השנים האחרונות. עובדה זו משקפת ירידה 

נכסים המסוימת ביכולת פירעון ההתחייבויות של החברות לשנה הקרובה על בסיס 

  . השוטפים

, זאת 2017של  3-ברביע ה 1.4המצרפי של חברות ייצור משקאות נקבע על  היחס השוטף

של חברות  היחס המהירברביע המקביל אשתקד.  1.5-ללא שינוי בהשוואה לרביע הקודם ו

ללא שינוי לעומת הרביע הקודם והרביע המקביל  0.8ייצור משקאות ברביע הנוכחי נקבע על 

 בהסתכלות ארוכת טווח מצויים היחסים הללו במגמת עלייה בשנים האחרונות. אשתקד.

 יחסי איתנות פיננסית:



 
11 

המצרפית של חברות ייצור המזון, המשתקפת מן היחס בין ההון העצמי למאזן,  רמת המינוף

מצויה ברמה גבוהה יחסית, היסטורית. בנטרול פרוטרום, יחס ההון העצמי למאזן הסתכם 

ברביע המקביל  46.9%ברביע הקודם,  41.7%, לעומת 2017של  3-ביע הבר 42.5%-בכ

עם זאת, נראה כי לאחר (. 8)ראה/י תרשים מס'  %44.6אשתקד וממוצע רב שנתי של 

הירידה החדה ביחס זה שחלה לפני שני רביעים, בשל רכישת מניות שביצעה שטראוס, 

ל לחזור לממוצע. כאשר שבגינה הכירה חשבונאית בקיטון בהון העצמי, יחס זה הח

מנטרלים גם את שטראוס, רמת המינוף המצרפית של יתר החברות נמוכה יותר ומצויה 

ירידה ברמת המינוף משמעותה ירידה בסיכון הנובע מאי עמידה בהתחייבויות  בירידה.

 חיצוניות, ובדרך כלל גם ירידה בעלויות המימון. 

מצויה בירידה בהתבוננות ארוכת טווח.  המצרפית של חברות ייצור המשקאות רמת המינוף

ברביע  46.4%-ברביע הנוכחי, זאת בהשוואה ל 45.9%יחס ההון העצמי למאזן עמד על 

 ברביע המקביל אשתקד. 44%-הקודם ו

-)הוצאות המימון נטו חלקי המכירות( של יצרניות המזון הציבוריות הסתכם ב נטל המימון

ברביע המקביל  2%-ברביע הקודם ו 2.3%ת , זאת לעומ2017של  3-ברביע ה 1.3%

-, בהשוואה ל2017של  3-ברביע ה 1.1%אשתקד. בנטרול פרוטרום, עמד נטל המימון על 

 ברביע המקביל אשתקד. 2.2%-ברביע הקודם ו 2.4%

 0.2%-, בהשוואה ל2017של  3-ברביע ה 0.9%עמד על  של יצרניות המשקאות נטל המימון

  המקביל אשתקד. ברביע 0.7%-ברביע הקודם ו

 

 


