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בתקופה האחרונה נקלעו לקשיים ואף קרסו מספר קמעונאיות הלבשה.
זאת ,ככל הנראה על רקע קשיים מבניים השוררים בענף ביחד עם
החורף המתון יחסית אשר העיבו על הפעילות של כלל החברות בענף,
והחריפו את המשבר בחברות שקרסו.
נתוני הלמ"ס מלמדים כי הצריכה של ישראלים בחו"ל והיבוא של
סחורות מחו"ל (בהתייחס לכלל מוצרי הצריכה ,כלומר לא רק של מוצרי
הלבשה) גדלים בקצב גבוה מאוד ,בפרט ביחס לגידול בצריכה הפרטית
של מוצרי הלבשה והנעלה .כך שניתן להסיק כי חלקם של יבוא מוצרי
הלבשה והנעלה מחו"ל ורכישה פיזית של מוצרים אלו בחו"ל מסך
הצריכה הפרטית של הלבשה והנעלה גדל על חשבון זו המקומית.
מדד ערך המכירות ברשתות השיווק ,במחירים קבועים ,של הלבשה
אמנם ירד בחדות בדצמבר  2017בהשוואה לדצמבר  ,2016אולם
במהלך כל השנה עלה המדד בשיעור גבוה בהשוואה לשנת .2016
אותה המסקנה מתקבלת מבחינת מדד הרכישות בכרטיסי אשראי של
מוצרי הלבשה ועור .מדד זה מצביע על ירידה נוספת גם בינואר 2018
בהשוואה לחודש המקביל אשתקד ,אם כי מתונה יותר.
מדד המחירים הממוצע של הלבשה ירד בשנת  2017בעוצמה הגבוהה
בשנים האחרונות ,דבר אשר עשוי להעיד על הלחצים החיצוניים
המופעלים על החברות בענף כמו גם על התחרות הגבוהה .מדד
המחירים הממוצע של הנעלה ירד אף הוא בעוצמה גבוהה ,אם כי
נראה כי להסרת המכסים שחלה באמצע השנה על יבוא מוצרי הנעלה
יש חלק בירידה זו .במבט קדימה ,נראה כי הסרת המכסים על מוצרי
טקסטיל והלבשה מתחילת  2018והימשכות הלחצים על החברות
בענף יתרגמו לירידת מחירים גם ב.2018-
עלויות השכר של החברות בענף קמעונאות ההלבשה מאמירות -קצב
הגידול של השכר הריאלי בענף מצוי בעלייה מאמצע שנת  ,2015בין
היתר על רקע העלאות שכר המינימום.
נתוני הדוחות הכספיים לרביע השלישי של  2017מצביעים על שיפור
במדדי רווחיות ,נזילות ואיתנות פיננסית בהשוואה לרביע המקביל
בשנת  .2016זאת ,בהתאם לנתוני המקרו (רכישות בכרטיסי אשראי
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והמכירות ברשתות השיווק) של רביע זה.
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מסחר בהלבשה
רקע
סך ההוצאה הפרטית על מוצרי הלבשה והנעלה במונחים נומינליים הסתכמה בכ18.4-
מיליארד  ₪בשנת  .2017מסקר הוצאות משקי הבית ( )2016עולה כי משק בית ממוצע
מוציא כ ₪ 518-בחודש על פריטי הלבשה והנעלה ,המהווים כ 3.2%-מסך ההוצאה
לתצרוכת החודשית.
ענף קמעונאות ההלבשה הינו ענף מאוד דינאמי המאופיין בשנים האחרונות בכניסה של
מותגים בינלאומיים רבים ,בדרך כלל באמצעות זיכיונות של מפעילים מקומיים .ממש
לאחרונה הצטרפה למגמה זו רשת אופנת הספורט הצרפתית ,Decatlon ,אם כי פעילותה
בארץ הינה ללא זכיין מקומי .מגמה נוספת המאפיינת את הענף היא היווצרותן של קבוצות
אופנה ענקיות ,דוגמת פוקס ,קסטרו וגוטקס מותגים ,החולשות על מספר מותגים כל אחת.
קבוצות אופנה אלו מגדילות את מצבת המותגים שלהן במטרה להשתלט על נתחי שוק
ולהגדיל מקורות הכנסה .תהליך זה מביא לעליה בריכוזיות הענפית.
על פי הלמ"ס בתום הרביע השלישי של  2017הועסקו כ 55.2-אלף עובדים במכירה
קמעונאית של ביגוד ,מוצרי עור ,הלבשה וטקסטיל ,בדיוק כפי שהועסקו בענף זה בתום שנת
 .2016מרבית הסחורה המשווקת בחנויות אינה מיוצרת בארץ הודות להסרת החסמים ליבוא
טקסטיל מחו"ל בתחילת שנות התשעים .כך שבשנת  2015כ 14%-בלבד מצריכת פריטי
ההלבשה וההנעלה מקורם היה בייצור מקומי ,לעומת כ 75%-מצריכת פריטי ההלבשה
והנעלה בשנת .1995
ענף קמעונאות ההלבשה  -מהן המגמות הצפויות בעתיד הקרוב?
בחודשים האחרונים אנו עדים "לקריאות מצוקה" מענף המסחר בהלבשה .ישנן עדויות על
חולשה משמעותית במכירות ,בדגש על החודשים דצמבר  2017וינואר ( 2018ייתכן
ובהשפעת החורף החם) .חולשה זו ככל הנראה ליבתה את המשבר בו שרו שתי חברות
הפועלות בתחום :הוניגמן ,שהפעילה כ 140-סניפים ,ויפו-תל אביב שהחזיקה בכ 13-סניפים,
אשר הגישו לאחרונה בקשה להקפאת הליכים .בנוסף ,עובדי חברת מיש מיש הגישו כנגד
החברה בקשה להקפאת הליכים בגין אי תשלום משכורתם ,וכן ישנם דיווחים כי חברת נעלי
מרקו סגרה את כל פעילויותיה לאלתר בחג הפורים ודיווחים כי רשת דיסקרט אינה מצליחה
לשלם שכירות למרכזים המסחריים .על כך יש להוסיף את היעדר החסינות של הרשתות
הבינלאומיות הגדולות ,דוגמת  H&Mשהודיעה על סגירת  170סניפים ברחבי העולם ,בין
היתר בהשפעת השלכות המסחר המקוון ,והוסיפה לסנטימנט השלילי.
חשוב להדגיש כי לפחות לחלק מהחברות המקומיות שהוזכרו לעיל כבר היו קשיים בעבר
שייתכן והחמירו בעקבות החודשים האחרונים .כך לדוגמא ,חברת נעלי מרקו הייתה
בהקפאת הליכים לפני כשנתיים וביצעה הסדר מול נושיה .חברת מיש מיש נרכשה לפני
כחמש שנים מידי כונס נכסים .ועל פי הדיווחים חברת הוניגמן הייתה בלתי רווחית וסיימה
את  2016עם הון חוזר שלילי (נכסים שוטפים הנמוכים מההתחייבויות שוטפות).
את החולשה בענף ניתן לתלות במספר גורמים ,ארעיים ומבניים .כך ,בין הגורמים המבניים
יש לציין ראשית את העלייה ברכישות באמצעים מקוונים מחו"ל .רכישות אלו זוכות להטבת
מס ביחס לרכישה בארץ מפני שבסכומי רכישה הנמוכים מ $75-הם פטורות ממע"מ .כמו כן,
בהזמנה מינימלית (משתנה מחברה לחברה) זוכה הצרכן למשלוח חינם ,מה שמקנה
למוצרים אלו מחיר אטרקטיבי על פני חלופה מקומית .שנית ,העלייה ברכישות הפיזיות של
ישראלים בחו"ל במסגרת טיול ,כאשר מספר הישראלים היוצאים לחו"ל גדל בקצב גבוה.
לבסוף ,הגורם הארעי שמעיב על המכירות בענף ההלבשה הוא עונת החורף הנוכחית,
שהינה שחונה וחמה יחסית לשנים עברו .החורף הנוכחי התאפיין בטמפרטורות גבוהות
יחסית ובעיכוב הגשמים ,הפחית את הצורך בבגדים מחממים ,הממלאים את הקולקציות
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בחנויות בתקופה האחרונה ,כמו גם השפיע לשלילה על הביקורים בקניונים המהווים בילוי
נוח כשבחוץ מזג האוויר אינו נוח.
שני נתונים שמפרסמת הלמ"ס ,הנמנים על רכיבי הצריכה הפרטית ,עשויים לשפוך אור על
הטיעונים בדבר הגורמים המבניים שמעיבים על הענף ,והם -צריכה של ישראלים בחו"ל
ויבוא טובין אישי .מדידת צריכת הישראלים בחו"ל מקבצת את כל ההוצאות של ישראלים
בחו"ל ,אם בעת נופש ואם במסגרת שליחות עסקית ,וביניהם :ביגוד ,מזון ,לינה וכו' ,נתון זה
מחושב באמצעות סקר שמבצעת הלמ"ס .יבוא טובין אישי משקף את היבוא של צרכנים
ישראלים מחו"ל בשלוש דרכים מרכזיות :הזמנה מהארץ באמצעים מקוונים/טלפונית; הזמנות
שבוצעו פיזית בחו"ל והחבילה נשלחה לארץ; וחבילות שנתפסו במכס עם חזרתם של
ישראלים מחו"ל .נתון זה מחושב משקלול נתוני אמת של חברות כרטיסי אשראי ושל רשות
המיסים .חשוב להדגיש כי על פי הלמ"ס אין חפיפה בין שני הנתונים לעיל.
כפי שניתן לראות בתרשים מס'  ,1שיעורי השינוי השנתיים (רביע מול רביע מקביל) של שני
המדדים לעיל (נתונים מקוריים) מצויים במגמת היחלשות ,במונחים ריאליים ,מאז הרביע
השלישי בשנת  ,2016אולם היחלשות זאת הינה מקצבי שינוי גבוהים מאוד .כך ,ברביע
הרביעי בשנת  2017עמד שיעור השינוי השנתי של צריכת ישראלים בחו"ל על כ15%-
ושיעור השינוי השנתי של יבוא טובין אישי על  ,28%זאת בהשוואה ל 9%-ו 22%-ברביע
הקודם .ואילו קצב הצמיחה של הצריכה הפרטית של הלבשה והנעלה שהתחזק מאז סוף
שנת  ,2016עמד על  13.1%ברביע הרביעי של  ,2017בהשוואה ל 1%-ברביע הקודם .אם
כי בהתבוננות ארוכת טווח הוא מצוי בירידה .חשוב להדגיש כי לכל אורך התקופה
המוצגת בתרשים קצבי הצמיחה של יבוא הטובין האישי וצריכת הישראלים בחו"ל
גבוהים מזה של הצריכה הפרטית של הלבשה והנעלה.
על אף שאין ברשותנו פילוח של יבוא הטובין ושל הוצאות הישראלים בחו"ל לתחומי הוצאה,
נדמה כי לאור הנתונים להלן ,ניתן לשער כי היבוא האישי של בגדים והוצאות הישראלים
בחו"ל על בגדים צומחים מהר יותר מההוצאה הכוללת לצריכת הלבשה והנעלה .כלומר,
תחת הנחה סבירה ,האומרת כי קצב הצמיחה של יבוא אישי של בגדים דומה לזה של סך
יבוא הטובין האישי ,ובאותו אופן קצב הצמיחה של הוצאות ישראלים בחו"ל על ביגוד דומה
לזה הכללי ,ניתן להגיע למסקנה זו .דהיינו ,רכישותיהם של ישראלים מחו"ל ,אם באמצעים
מקוונים ואם ברכישה פיזית מחנויות בחו"ל ,נוגסים במכירותיהן של חברות ההלבשה
וההנעלה המקומיות.
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הקצב השנתי (רביע מול רביע מקביל) של מדד ערך המכירות ברשתות השיווק של טקסטיל
והלבשה (מנוכה עונתיות) ,במחירים קבועים ,מצוי בעלייה מאז אמצע שנת ( 2016ראה/י
תרשים מס'  .)2מדד זה עלה ברביע הרביעי של  2017בכ 5%-בהשוואה לרביע המקביל
שנה קודם לכן ,לאחר עלייה של  8.9%ברביע השלישי .אמנם ברביע הרביעי של 2017
נחלש קצב העלייה של מדד ערך המכירות בהשוואה לקצבי הצמיחה שאפיינו אותו
מתחילת השנה ,אך עדיין מדובר בקצב צמיחה המשקף עלייה ריאלית במכירות לנפש
(הריבוי הטבעי בישראל סביב  .)2%בסיכומה של השנה ,עלה המדד בכ 6.7%-ריאלית
בהשוואה לשנת  ,2016זאת בהשוואה לכ 5.8%-בממוצע הארוך טווח.
מדד ערך המכירות ברשתות השיווק של הנעלה (מנוכה עונתיות) ,במחירים קבועים ,ירד בכ-
 5%ברביע הרביעי של  2017בהשוואה לרביע המקביל ב ,2016-זאת לאחר שהתחזק
ברביעים השני והשלישי של  .2017בסיכומה של השנה עלה מדד זה בכ 1.1%-בלבד
בהשוואה לשנת .2016
בחינת נתוני חודש דצמבר ( 2017נתונים מקוריים) לבדו מצביעה על ירידה חדה
במכירות ,בהתאם לטענות הקמעונאים .כך ,בהשוואה לחודש דצמבר  2016ירד ערך
המכירות ברשתות של טקסטיל והלבשה בכ 10%-ריאלית ,הירידה החדה שנרשמה בחודש
בודד מאז מרץ  .2011ירידה זו פוצתה על ידי חודשי אוקטובר ונובמבר חזקים יחסית ועל כן
אינה מורגשת בבחינת הנתונים ברמה הרבעונית .גם ערך המכירות של רשתות הנעלה ירד
בחדות בדצמבר האחרון ,בשיעור של  16%בהשוואה לדצמבר  .2016נראה כי ירידות
חדות אלו בהחלט עשויות להיות מוסברות על ידי חורף חלש המדיר את הלקוחות מן
החנויות.
מדד הרכישות בכרטיסי אשראי של מוצרי הלבשה ועור ,במחירים קבועים (מנוכה עונתיות),
המשקף רכישות בארץ בלבד ,עלה בכ 5%-גם כן ,ברביע הרביעי של  ,2017בהשוואה
שנתית .באותו אופן ,קצב הצמיחה ברביע הרביעי הינו הנמוך מבין שאר הרביעים בשנת
 ,2017אולם הוא עודנו משקף עלייה במונחי רכישות לנפש .מנגד ,שוב בולטת החולשה של
חודש דצמבר -המדד (נתונים מקוריים) של חודש זה ירד בכ 10%-בהשוואה לדצמבר שנה
קודם לכן .בסיכום השנה עלה המדד בכ 5.1%-בהשוואה לשנת  .2016בנוסף ,מפני שנתון
זה מקדים בחודש את הפרסום של המכירות ברשתות השיווק ניתן לבחון את נתוני
ינואר ,המשקף ירידה מתונה יותר בהשוואה לזו של דצמבר .כך ,מדד ינואר ירד בכ-
 2.4%בהשוואה לינואר .2017
יש לציין כי מקורות מידע נוספים מדווחים על הרעה חמורה בפעילות של החברות בענף.
מנתוני חברת ריס ,1המנתחת נתוני קופות של אלפי חנויות במרכזים מסחריים ,עולה כי
המכירות בחנויות האופנה וההנעלה ירדו בכ 18%-בדצמבר  2017בהשוואה לחודש
המקביל ,ב 8%-בינואר וב 8.2%-בפברואר.
לאור האמור לעיל ,ובהתבסס על נתוני הלמ"ס ,קשה לומר כי הגורמים המבניים
המעיבים על הפעילות של השחקניות המקומיות בענף ההלבשה הם שדחפו לפעילות כה
חלשה בחודש דצמבר ,זאת ,משום שלא חלה תמורה בגורמים אלו בחודש דצמבר אשר
יכלו להוביל לירידה כה חדה בנפח המכירות .על כן ,נראה כי הגורם הארעי ,קרי מזג
האוויר ,הינו הסיבה המובילה לירידה חדה שכזו בחודש בודד.
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עדות נוספת ללחצים המופעלים על קמעונאיות האופנה ניתן לקבל מהשוואת השינוי במדד
המחירים לצרכן של סעיפי ההלבשה וההנעלה לשינויים בשנים עברו .כך ,מדד המחירים
הממוצע של מוצרי הלבשה ירד בכ 3%-בשנת  2017בהשוואה ל( 2016-ראה/י תרשים מס'
 .)3זוהי הירידה החדה ביותר בשנים האחרונות ואפשר שהיא מדגישה את התחרות הקשה
בענף ,הן מצד המכירות בחו"ל (פיזיות ומקוונות) והן מצד ריבוי המותגים המקומיים הלוחצת
את מחירי המוצרים מטה במסגרת מבצעים וכד' .יש לציין כי גורמים נוספים תרמו לשינויים
במחירים בענף ,בכיוונים שונים .כך לדוגמא ייסוף השקל מול הדולר מוזיל את מחירי היבוא
של המוצרים בענף בשקלים ,ומנגד ,להעלאת שכר המינימום עשויה להיות תרומה לעליית
מחירי המוצרים .בחינת קטגוריות המשנה במדד מחירי ההלבשה מעלה כי כמעט בכל
הקטגוריות חלו ירידות מחירים ,אך תוך שונות בעוצמה בין הקטגוריות.
גם מדד המחירים הממוצע של מוצרי הנעלה ירד בשנת  ,2017בכ ,5.3%-הירידה הגבוהה
בשנים האחרונות .אולם חשוב לציין כי ככל הנראה להסרת המכסים על יבוא נעליים שחלה
במאי  ,2017במסגרת תכנית ההוזלות של משרד האוצר ,יש חלק משמעותי בשיעור הירידה
של מחירי הנעליים .כזכור המכס על יבוא נעליים עמד עד אותו החודש על  ,12%והוא בוטל
עד סוף שנת  .2018נדגיש כי הסרת המכסים מוזילה בפועל גם מוצרים שמיובאים ממדינות
להן אין הסכמי סחר חופשי עם מדינת ישראל .כאשר על פי ההערכות מדובר על כ50%-
מסך יבוא מוצרי ההלבשה וההנעלה.
במסגרת אותה תכנית הוזלות ,ביטל משרד האוצר גם את המכס בשיעור  6%על פריטי
הלבשה וטקסטיל בינואר  .2018כך שבמבט קדימה ,נראה כי לאור התחרות הגבוהה בענף
הורדת המכס תגולגל לצרכנים ותורגש במדד המחירים לצרכן במהלך השנה ,ככל הנראה
תוך כמה חודשים בודדים .זאת ,מפני שהמכס בגין המוצרים המצויים כעת בחנויות ואף אלו
שייכנסו לחנויות בחודשים כבר שולם ,משום שהם הגיעו לארץ לפני הסרת המכסים ,כחלק
מההיערכות של חברות האופנה לעונת הקיץ .לפיכך ,מסתמן כי ההוזלה תורגש עם כניסתה
של קולקציית האביב.
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מלבד האיומים על צד הביקוש ,חשוב לציין כי מגמות נוספות מצד העלויות מעיבות אף הן על
השחקניות בענף .הפעימה האחרונה בסבב הנוכחי של העלאת שכר המינימום שחלה
בדצמבר  2017צפויה להכביד על הוצאות השכר של החברות בענף בשל השיעור הרב של
עובדי המכירה המשתכרים בשכר מינימום ו/או כאלו העשויים לדרוש פיצוי בשכר בעקבות
ההעלאה .זאת לאחר שקצב הצמיחה של השכר הריאלי בענף מצוי בעלייה מאז שנת ,2015
ככל הנראה על רקע פעימות ההעלאה הקודמות (ראה/י תרשים מס'  .)4על פי נתוני הלמ"ס
עמד השכר הממוצע בענף מכירה קמעונית של ביגוד ,מוצרי עור ,טקסטיל והנעלה ברביע
הרביעי של  2017על  ,₪ 5,283קרי מתחת לשכר המינימום העדכני שעומד על ₪ 5,300
(זה אומר ששכר המינימום בממוצע רבעוני היה נמוך מהשכר בפועל) .
נוסף על כך ,על אף הבלימה שחלה בפתיחת הסניפים נטו בעת האחרונה בקרב החברות
בענף ,על רקע התייעלות וסגירת סניפים בלתי מוצלחים ,דמי השכירות במרכזי הקניות
מוסיפים לעלות ומכבידים על החברות בענף .בדגש על החברות הקטנות שאינן זוכות
לתנאים מועדפים כמו הרשתות הגדולות ,להן יתרונות לגודל.

לסיכום ,התקופה הקרובה צפויה להיוותר מאתגרת עבור השחקניות בענף קמעונאות
ההלבשה ,וזאת מפני שהגורמים המבניים (רכישות מחו"ל באמצעים מקוונים ורכישות פיזיות
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בחו"ל) המעיבים על הביקושים בערוצי הפצה המקומיים אינם צפויים לשכוך .אולם ,ההכבדה
על החברות בענף צפויה להיות הדרגתית.
במבט כולל על שנת  ,2017ניתן לומר כי סך המכירות הענפיות עלו בשנה זו וכי היא הייתה
מוצלחת מקודמתה .זאת ,בהסתמך על העלייה בנפח המכירות ברשתות השיווק שהסתכמה
בכ 7%-במקביל לירידה במדד המחירים הממוצע של סעיף ההלבשה בשיעור של כ,3%-
משמע עלייה של  4%בקירוב במכירות .בעוד שבשנת  2016עלה נפח המכירות ברשתות
השיווק ב 0.5%-בלבד בהשוואה לשנה קודמת ומדד המחירים נותר ללא שינוי.
יחד עם זאת ,הירידה החדה בהיקף המכירות בחודשי החורף החריפה את מצבן של חברות
פחות איתנות והובילה ,ואף עשויה להוביל ,לפגיעה בחברות אלה (הקטנות) בטווח הקצר.
בנוסף ,מאחר ובעת הקרובה לא צפויה הקלה בצד ההוצאות -שכירות ,שכר עובדים וכו' ,לא
מן הנמנע כי רווחיותן של החברות בענף קמעונאות ההלבשה תישחק.
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ייצור הלבשה
רקע
הענף הינו בינוני מצד היקף המפעלים הפועלים בו בהשוואה לענפי ייצור אחרים ,אולם מצד
ההכנסות נחשב הענף לקטן יחסית .כך ,היקף מפעלי ייצור הלבשה עמד על  925בשנת
 965( 2014ב ,)2013-שהם שווי ערך לכ 4.4%-מסך המפעלים בענפי הייצור בשנה זו.
במפעלים אלו הועסקו כ 7,400-עובדים .סך הפדיון הענפי עמד על  3.3מיליארד  ₪בשנת
 3.5( 2014מיליארד  ₪ב ,)2013-שהם כ 0.9%-מסך הפדיון של ענפי הייצור.
מרבית המפעלים בענף מניבים הכנסות בהיקף נמוך ,כאשר רק  18מפעלים הניבו הכנסות
הגבוהות מ 10-מיליון  ₪בשנת  .2014המכירות בענף התחלקו שווה בשווה בין השוק
המקומי והיצוא בשנת .2014
הענף הוסיף להפגין חולשה בשנת 2017
מכלול מדדי המקרו מצביעים על התכווצות בממדי הפעילות .מדד הייצור התעשייתי (מנוכה
עונתיות) ירד בכ 0.7%-בשנה האחרונה (רביע רביעי של  2017מול רביע מקביל) .זאת,
לאחר שבכל אחד משלושת הרביעים הראשונים של השנה עלה המדד ,כך שבסיכום השנה
( 2017בהשוואה ל )2016-עלה המדד בכ.1.6%-
יחד עם זאת ,מדד המכירות במחירים שוטפים (נתונים מקוריים) ירד בכ 2%-בשנה
האחרונה (רביע רביעי של  2017מול רביע מקביל) .זהו רביע שמיני ברציפות בו חלה ירידה
במכירות במחירים שוטפים בהשוואה שנתית ,אם כי קצב הירידה התמתן במהלך .2017
הוחלף התרשים (ראה/י תרשים מס'  .)5בסיכומה של שנת  2017ירד מדד המכירות בכ3%-
בהשוואה שנתית .לפיכך ,מפני שהנתונים הכמותיים מצביעים על עלייה בנפח הייצור
בשנה זו ,ניתן להסיק כי המחירים הם אלו שמשכו את ההכנסות כלפי מטה.
בחינת מדדי המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים (מדד מחירי היצרן)
מעלה כי מחירי התוצרת הענפית (מדד ממוצע) לשוק המקומי לא השתנו בשנת 2017
בהשוואה לשנה קודמת .לכן ,לאור האמור לעיל ,נראה כי מחירי התוצרת הענפית לשווקי
חו"ל ירדו ומשכו את ההכנסות הענפיות כלפי מטה .עדות תומכת לכך ניתן לקבל מן היצוא
הענפי במחירים שוטפים ,בדולרים ,שירד בכ 4%-בשנת  .2017זאת בעיקר על רקע ירידה
ביצוא של תתי הענפים הלבשה תחתונה ובגדים סרוגים ,שבעבר היו המרכיב העיקרי ביצוא
הענפי.
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ניתוח הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות
הניתוח שלהלן יתבסס על הדוחות הציבוריים של חברות ההלבשה והאופנה הן מתחום
הייצור והן מתחום המסחר .חשוב לציין כי לחלק מהחברות יש מגזרי פעילות נוספים כמו
מכירת מוצרי אופנת בית או מוצרי אווירה וטיפוח ,וכן לחלקן ישנה פעילות מכירה בחו"ל.
בנוסף ,החברות שלהלן מהוות רק חלק מועט מהחברות הקיימות בשוק ובנוסף אליהן
פועלות בשוק האופנה חברות פרטיות ,רשתות בינלאומיות וחנויות בוטיק אשר אינן מחויבות
בפרסום דוח כספי.
החברות המשתתפות בניתוח:
שם
החברה
דלתא
פוקס
קסטרו
גולף
בריל
תפרון

החלק היחסי
מהענף
49.6%
20.9%
13.1%
7.2%
5.7%
3.4%

הכנסות ורווחיות
סך ההכנסות של החברות הציבוריות בענף הסתכמו בכ 2.3-מיליארד  ₪ברביע השלישי של
 .2017סכום זה משקף צמיחה של  5.5%בהשוואה לרביע המקביל בשנה קודם לכן .אולם
העלייה בהכנסות לא הייתה מנת חלקן של כל החברות -הכנסותיהן של בריל וקסטרו ירדו
בתקופת ההשוואה .בנוסף ,ראוי לציין כי מכירותיה של דלתא בישראל נותרו זהות בתקופת
ההשוואה ורק הודות לגידול במכירותיה בחו"ל חלה עלייה בסך המכירות.
9

מבין החברות שדיווחו על המכר בחנויות זהות ,פוקס ,קסטרו ,בריל וגולף ,רק בקרב
האחרונה חלה עלייה במכירה בחנויות זהות .ואילו רק בקרב השתיים האחרונות חלה עלייה
בפדיון למ"ר בתקופת ההשוואה.
שיעור הרווח הגולמי המצרפי עמד על  45.2%ברביע השלישי של  ,2017זאת לעומת
 42.9%ברביע המקביל אשתקד (ראה/י תרשים מס'  .)6בכלל ,שולי הרווחיות הגולמית של
החברות הציבוריות בענף מצויים בעלייה ארוכת טווח -לשם ההשוואה ברביע השלישי של
 2007עמדו על  30.2%בלבד .עלייה זו מקורה ,בין היתר ,בייסוף של השקל מול הדולר ,שכן
מרבית מוצרי ההלבשה הנמכרים בארץ מיוצרים בחו"ל ,בעיקר בארצות המזרח ,ונרכשים
בדולרים .על כן התחזקות השקל מול הדולר מוזילה את עלות פריטי ההלבשה בשקלים.
שיעור הרווח התפעולי המצרפי עמד על  4.7%ברביע השלישי של  ,2017זאת לעומת
 4.5%ברביע המקביל אשתקד .יחד עם זאת ,יש לציין כי שלוש החברות הקטנות בענף
רשמו הפסדים תפעוליים ברביע זה .השיפור ברווחיות התפעולית מפתיע כאשר מתחשבים
בכך שהוצאות המכירה המצרפיות עלו בכ( 11.4%-פי  2מהעלייה בהכנסות) בתקופת
ההשוואה ,בעיקר נוכח העלאת שכר המינימום בינואר  .2017בהסתכלות ארוכת טווח
בולטת העלייה בהוצאות המכירה כשיעור מסך המכירות .עלייה זו מדגישה את הלחצים
המופעלים על החברות בענף :הוצאות השכר הגדלות בעקבות העדכונים התכופים של
שכר המינימום; עלייה בהוצאות השכירות; והוצאות הפרסום שגדלות עקב התחרות
הגואה .למעשה ,העלייה בהוצאות המכירה העיבה על היכולת של החברות בענף לתרגם
את השיפור ברווחיות הגולמית לשיפור מקביל ברווח הנקי.

יחסי נזילות
היחס השוטף (נכסים שוטפים חלקי התחייבויות שוטפות) המצרפי נקבע על  2.0ברביע
השלישי של  ,2017ומשקף עלייה של  0.2נקודות האחוז בהשוואה לרביע המקביל שנה
קודם לכן .חשוב להדגיש כי עלייה ביחס זה לעיתים אינה מבשרת טובות ,כגון בתרחיש בו
החברות בענף צוברות מלאים שאינן מצליחות למכור .היחס המהיר (נכסים שוטפים פחות
מלאי חלקי התחייבויות שוטפות) המצרפי שנקבע על  1.1ברביע השלישי של  ,2017ומשקף
עלייה של  0.3נקודות האחוז בהשוואה לתקופה המקבילה ,מיישב זאת ומעיד כי העלייה
בנזילות לא חלה עקב צבירת מלאים .עלייה זו מקורה בגידול יחסי של סעיף המזומנים
וירידה בחלויות השוטפות .יחד עם זאת ,עקב הירידה החדה שנרשמה במכירות דצמבר
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 2017ייתכן כי החברות צברו מלאים עודפים במהלך הרביע הרביעי של  2017מהם
יאלצו להיפטר במחירי הפסד.
יש לציין כי יחסי הנזילות הנוכחיים הינם נאותים ,כמו כן ,הם מצויים במגמת עלייה מאז
הרביע השלישי של  ,2016אז הגיעו לשפל .יחד עם זאת ,הם עודם נמוכים ,כל אחד ,בכ0.1-
נקודות האחוז מהממוצע ארוך הטווח.
איתנות פיננסית
יחס ההון העצמי למאזן המצרפי ,המשקף את רמת המינוף של החברות הציבוריות,
הסתכם בכ 44.5%-ברביע השלישי של  ,2017לעומת כ 43.6%-ברביע המקביל שנה קודם
לכן .הירידה ברמת המינוף בתקופת ההשוואה התרחשה על רקע הקטנת החלויות השוטפות
והעלייה בהון העצמי כתוצאה מצבירת רווחים וגם גיוסים .על אף שיחס ההון עצמי למאזן
מצוי בעלייה בשנה האחרונה ,הרמה הנוכחית נמוכה מאוד בהשוואה לממוצע ארוך הטווח
שעומד על .50%
נטל המימון (הוצאות ריבית ביחס למכירות) עמד על  0.7%ברביע השלישי של  .2017יחס
זה משקף ירידה של  0.5נקודת האחוז בהשוואה לרביע המקביל שנה קודם לכן .זאת ככל
הנראה כתוצאה מהירידה בחלויות השוטפות ,שהייתה גבוהה מהעלייה המקבילה בהלוואות
לטווח ארוך.
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