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ייצור מזון ומשקאות 

תקציר 

- נתוני הצריכה הפרטית של מזון ומשקאות התחזקו במהלך המחצית הראשונה של 
2018, זאת הודות לנתוני שוק עבודה תומכים. בחינה של הצריכה הפרטית של מזון 
ומשקאות לפי קטגוריות מעלה כי קטגוריות המזון הבולטות לחיוב בעשור האחרון 
)2008-2017( הן משקאות אלכוהוליים ובשר ומוצריו, אשר צמחו בקצב הגבוה מקצב 
הצמיחה הממוצע עבור מזון ומשקאות סה"כ. לעומת זאת, הקטגוריות חלב ומוצריו, 

ירקות טריים ופירות טריים, בלטו לשלילה.  

- מחירי המזון מצויים במגמת עלייה, הצפויה להתגבר לאחר חגי תשרי. מספר יצרניות 
מזון בולטות העלו לאחרונה או מתכוונות להעלות את מחירי מוצריהם לאחר החגים. 
הסיבות לכך מגוונות- עלייה במחירי חומרי הגלם; שינויים רגולטוריים בענף הבקר; 

ותכנון ענפי בענף הפטם.   

- מדד מחירי היבוא של מוצרי מזון גולמיים החל לעלות כבר מתום שנת 2016, אך 
מאמצע 2017 ועד מרץ 2018 החל קצב העלייה להיחלש. נתוני יבוא סחורות המזון 
מלמדים כי היבוא של חומרי גלם לתעשיית המזון מרוכז בקטגוריות: בע"ח, דגנים וזרעי 
שמנים. חלק ממחירי הסחורות הנכללות בקטגוריות אלו עלו מתחילת 2018, מה שעשוי 
לתמוך בהעלאות נוספות של מחירים. בפרט מדובר במוצרים המופקים משעורה, חיטה, 

סוכר ופולי סויה.  

- מדד הייצור התעשייתי של מזון, משקאות וטבק הפגין חולשה במהלך המחצית 
הראשונה של 2018, בעיקר על רקע חולשה של תת הענף מזון. זאת, ככל הנראה בצל 

ירידה בביקושים שאינם ממשקי הבית והתחזקות היבוא של מוצרי מזון. 

- נתוני החברות הציבוריות בענף ייצור מזון ומשקאות הפגינו ברבעון הראשון של השנה 
שיפור רוחבי במדדי הרווחיות, נזילות וכושר הפירעון. אולם נראה כי לעיתוי חג הפסח 

תפקיד מרכזי בשיפור זה. 

 



 

ניתוח מזווית מקרו כלכלית 

נתוני המחצית הראשונה של שנת 2018 מעידים כי הצריכה הפרטית של מזון ומשקאות התחזקה 
בתקופה זו )ראה/י תרשים מס' 1(. כך, הצריכה הפרטית של מזון, משקאות וטבק )מנוכה עונתיות( 
במחירים קבועים עלתה בכ-5% בהשוואה למחצית הראשונה בשנת 2017, כאשר במהלך 2017 כולה 

עלתה הצריכה הפרטית ב-3%. באותו אופן, ערך המכירות ברשתות השיווק )מנוכה עונתיות( במחירים 1
קבועים עלה בכ-4.3% במחצית הראשונה של 2018- מדובר בקצב הצמיחה הגבוה מתחילת העשור- 
לאחר שעלה בכ-2.2% בשנת 2017 כולה. גם הרכישות בכרטיסי אשראי של מזון ומשקאות )מנוכה 
עונתיות( במחירים קבועים, הכוללות שירותי אוכל )מסעדות וכד'( עלו ב-5.8% במחצית הראשונה של 

2018, מה שמשקף עלייה בקצב הצמיחה בהשוואה לשנת 2017. 

העלייה בקצבי הצמיחה במהלך המחצית הראשונה באה על רקע נתוני שוק עבודה תומכים, 
המתבטאים באבטלה בירידה, עלייה בשכר הממוצע )הין היתר הודות להעלאת שכר המינימום בתום 
2017( ובהיקף התעסוקה. יש לציין כי להעלאת שכר המינימום בפרט תרומה משמעותית לביקושים, 
מפני שבדרך כלל עובדים המשתכרים בשכר זה מפנים את התוספת לשכר להגדלת הצריכה, כולל 
זו של מוצרי מזון ומשקאות. בנוסף, ייתכן כי הירידה הגבוהה יחסית בשיעור האבטלה והעלייה הגבוהה 

יחסית בשיעור התעסוקה שחלו בקרב עובדים עם רמות השכלה נמוכות בתחילת 2017 תרמו אף הן 2
לעלייה בצריכת מוצרי מזון ומשקאות המתוארת לעיל. 

בחינה של הצריכה הפרטית של מזון ומשקאות לפי קטגוריות מעלה כי ישנה שונות גבוהה בין קצבי 
הצמיחה הללו במהלך העשור האחרון. כפי שניתן לראות בתרשים מס' 2, קטגוריות המזון הבולטות 
לחיוב בשנים 2008-2017 הן משקאות אלכוהוליים )שיעור צמיחה ריאלי ממוצע 5.9%( ובשר ומוצריו 
)4.4%( אשר צמחו בקצב הגבוה מקצב הצמיחה הממוצע עבור מזון ומשקאות סה"כ שעמד על 3.6%. 
הודות לכך, במהלך התקופה לעיל גדל נתח השוק של בשר ומוצריו )הקטגוריה הגדולה ביותר( ב-1.6 
נקודות האחוז לכ-22.3% מסך הצריכה הפרטית של מזון ומשקאות במונחים ריאליים, כמו כן, נתח 
השוק של משקאות אלכוהוליים עלה בכ-1.1 נקודות האחוז לכ-5.5% מסך הצריכה הפרטית של מזון 
ומשקאות. לעומת זאת, הקטגוריות חלב ומוצריו )שיעור צמיחה ריאלי ממוצע 2.0%(, שונות )2.6%(, 

ירקות טריים )2.8%( ופירות טריים )2.9%( בולטות לשלילה. 

כידוע, הגורמים שעשויים להסביר את ההבדלים בין קצבי הצמיחה של הקטגוריות הם: שינויי מחירים; 
שינוי בטעמים; שינויים בהכנסות; ושינויים במחירי מוצרים חלופיים או משלימים. לפיכך, נראה כי 
העלייה הגבוהה יחסית במחירי הפירות והירקות במהלך התקופה הנבחנת הובילה לצמיחה מתונה 
יחסית בקטגוריות אלו. מנגד, עלייה מתונה במחירי המשקאות האלכוהוליים בשנים הנבחנות, בפרט 
על רקע הירידה המשמעותית במחירי המשקאות האלכוהוליים בשנים 2015-2017 תרמו לעלייה 
הניכרת בצריכה הריאלית של קטגוריה זו. באשר לעלייה בצריכה של בשר ומוצריו, ייתכן וזו תוצאה 
של עלייה בהכנסה ורמת החיים המתבטאת בצריכה של מוצרי מזון יקרים יותר חלף מוצרים זולים 

יותר, אפשר שעל חשבון מוצרי החלב.   
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מחירי המזון מצויים במגמת עלייה הצפויה להתגבר לאחר חגי תשרי  

לאחרונה דיווחו מספר יצרניות מזון גדולות כי העלו את מחירי המכירה של מוצריהם עבור קמעונאיות 
המזון. יצרניות אחרות דיווחו כי יעלו מחירים לאחר החגים. חלק מקמעונאיות המזון, הקובעות את 
המחיר לצרכן, התבטאו בנושא, ישנן שדיווחו כי יעלו את המחירים היכן שהעליות יתפסו כהולמות 
וחלק הביעו כוונה להעלות את מחירי המכירה עבור הצרכנים רק לאחר החגים. בין היצרניות שדיווחו 

על העלאות מחירים ניתן למנות בין היתר את תנובה, טרה, מחלבות גד, סוגת, ויסוצקי ועוף טוב.  

העלאות המחירים הללו נעוצות בעיקר בעליית מחירי חומרי הגלם שהתרחשו על רקע עלייה במחירי 
סחורות המזון. כך לדוגמא, העלאת מחיר האורז על ידי סוגת מיוחסת לעלייה במחיר הסחורה ואילו 
העלייה במחירי מוצרי החלב מיוחסים לעליית מחיר המטרה של החלב )המחיר שבו מוכרים הרפתנים 
למחלבות את החלב הגולמי( שמבוססת בעיקר על עליית מחירי המספוא. סיבות נוספות עמדו 
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בבסיסן של העלאות המחירים, ובהן- שינויים רגולטוריים, כגון השינויים הנדרשים ממשחטות הבקר 
בנוגע להליך השחיטה, אלו גרמו ליבואני בשר להודיע כי תירשם התייקרות במוצרי הבשר; וכן תכנון 

ענפי בתחום הפטם, שמשמעו הורדה יזומה של היצע העופות הצפויה לתרום לעלייה במחירי העופות.   

מדד מחירי המזון עלה בחודשים יוני ויולי 2018 בקצב שינוי חודשי הגבוה מאלו שאפיינו את מדד זה 
בשנים האחרונות. עליות מחירים נרשמו בעיקר בקטגוריות: חלב ומוצריו; בשר, עופות ודגים; ולחם 
ודגנים. הודות לכך, עלה קצב השינוי של המדד ב-12 החודשים האחרונים לכ-1.1%, הקצב הגבוה 
ביותר מאז מרץ 2014 – תקופה שברובה היו ירידות מחירים )ראה/י תרשים מס' 3(. זאת כאשר אי 
העלייה במחירי המזון בשנים האחרונות נתמכה בין היתר בירידה במחירי סחורות המזון והאנרגיה. 
כאמור לעיל, מפני שקמעונאיות וחברות מסוימות ציינו כי יעלו מחירים רק לאחר החגים, וכן מפני 
שההעלאות של המחלבות נכנסו לפועל רק באוגוסט, צפויים מחירי המזון לעלות גם בחודשים 

הקרובים. לכן צפוי שיעור השינוי של מחירי המזון ב-12 החודשים האחרונים להמשיך לעלות. 

מדד מחירי היבוא של מוצרי מזון גולמיים, המשקף את מחירי הסחורות שמשמשות כחומרי גלם 
בתעשיית המזון וענף שירותי האוכל ומדד מחירי היצרן של מזון ומשקאות הפגינו מגמות זהות בשנים 
האחרונות )ראה/י תרשים מס' 4(. כך, מתחילת 2016 ועד אמצע 2017 נרשמה התחזקות בקצבי 
הצמיחה של שני המדדים לעיל. זאת כאשר, החל מדצמבר 2016 מחירי היבוא מצויים בעלייה 
)בהשוואה שנתית(, אם כי קצב הצמיחה נחלש החל מיוני 2017. כלומר, העלייה במחירי סחורות המזון 
תואמת את ההסברים של יצרני המזון, שהעלו את המחירים עבור הקמעונאים, והיא החלה כבר לפני 
כשנה וחצי. קצב הצמיחה של מדד מחירי היצרן של מוצרי מזון ומשקאות מצוי בירידה החל ממרץ 
2017, כאשר בחודשים יוני ויולי 2018 זינק קצב הצמיחה, זאת בדומה למתרחש במדד מחירי המזון 

לצרכן עבור חודשים אלו, כמתואר לעיל.  

בנוסף, ניתן לראות כי מדד מחירי היבוא הינו תנודתי יותר בהשוואה למדד מחירי היצרן. ככל הנראה 
ההסבר לכך הוא כי מחיר חומרי הגלם מהווה מרכיב בודד לצד מרכיבים אחרים במחיר היצרן, כגון- 
מע"מ, תשומות עבודה, חשמל וכו', כך שכאשר מחיר חומר הגלם  המיובא משתנה בשיעור מסוים, רק 

חלק ממנו מבוטא במחיר היצרן.  
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בחינת הרכב יבוא סחורות המזון לישראל בשנת 2017 עשויה לסייע בהבנת ההשפעה האפשרית של 
עליית מחירי סחורות מזון שונות על המחיר לצרכן, בהתאם לחשיבותן מסך היבוא ולייעודם הראשוני 
)משקי הבית; יצרנים(. לפי נתוני הלמ"ס המבוססים על סקר ייעודי היבוא, במסגרתו מדווח היבואן מהי 
מטרת הסחורה )חומר גלם/ צריכה/ השקעה(, עמד סך יבוא מוצרי המזון הגולמיים בשנת 2017 על 

2.5 $ מיליארד ואילו סך יבוא מוצרי מזון ומשקאות לצריכה עמד על 2.4 $ מיליארד.  

3 )Broad Economic Categories( BEC אפשרות חלופית, היא בחינה של סחורות המזון לפי הגדרות
של האו"ם, המסווגות סוגי סחורות לפי קבוצות )סחורות ביניים/ מוצרי צריכה/ ומוצרי הון(, מה 
שמאפשר לזהות האם יעודה של הסחורה הוא לצריכה של משקי הבית או שמא היא משמשת כחומר 
גלם בתעשיית המזון. לפי הגדרות אלו יבוא מוצרי המזון לצריכה של משקי הבית בשנת 2017 הייתה 
גבוהה יותר מהאמור בלמ"ס ועומדת על 3.4 $ מיליארד בעוד שיבוא חומרי הגלם לתעשיית המזון 

עמד על 1.4 $ מיליארד.  

כפי שניתן לראות בלוח 1, המציג את יבוא סחורות המזון ב-2017 לפי קטגוריות ולפי שימוש עיקרי 

)ע"פ הגדרות BEC(, ההשפעה הגבוהה ביותר על מחירי המוצרים המיוצרים בתעשיית המזון המקומית 
עשויה להיגרם על ידי שינויים במחירי בעלי חיים, דגנים וזרעי שמנים המהווים יחדיו כ-70% מסך יבוא 
סחורות המזון עבור התעשייה. בהסתכלות על סחורות בודדות ניתן לזהות כי הסחורות הבאות מהוות 
מרכיב מרכזי ביבוא התעשייתי: חיטה )25%(, פרות וכבשים )18%(, פולי סויה )13%(, שעורה )5%(, 
שומשום )5%(, קני סוכר )4%( וקפה )4%(. לפיכך סביר כי לסחורות אלו משקל גבוה במדד מחירי היבוא 
של חומרי הגלם שהוצג מעלה. באשר ליבוא מזון, בעיקר לצריכה של משקי הבית, ניתן לראות כי זה 

בעל פיזור נרחב יותר בין הקטגוריות, אך בכל זאת עם חשיבות מכרעת ליבוא הבשר והדגים. 
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לוח 1- יבוא סחורות מזון לפי קטגוריות ושימוש עיקרי, נתוני 2017, ב-% מסך השימוש העיקרי 

 

אם לשפוט על פי המגמות במחירי סחורות המזון מתחילת השנה ייתכן כי בקטגוריות מזון נוספות 
יתרחשו עליות מחירים. זאת מפני שעד כה, בחמשת החודשים הראשונים של 2018, מחירי סחורות 
מזון רבות עלו בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד )ראה/י תרשים מס' 5(. כך, מחיר השעורה שעלה 
משמעותית עשוי להוביל לייקור של משקאות הבירה. מחיר הקקאו שעלה משמעותית עשוי להוביל 
לייקור מוצרי השוקולד, אם כי עלייה זו מגיעה לאחר שנתיים בהן חלה ירידה לא מבוטלת במחיר 
הסחורה. העלייה במחיר הסוכר עשויה אף היא להוביל לייקור מוצרים ממותקים, כגון- משקאות 
וחטיפים. העלייה במחיר החיטה עשויה להוביל להתייקרות במחירי הלחמים שאינם מפוקחים 
ובמאפים. העלייה במחיר פולי הסויה עשויה להוביל לעלייה במחירי הבשר והחלב )עקב השימוש בהם 

כמספוא עבור הבקר( ובמחירי שמן הסויה )שכבר עלה מתחילת השנה(. 

לסיכום, לאחר שבשנים 2014-2017 ירד מדד מחירי המזון הממוצע, בעיקר על רקע ירידה במחירי 
סחורות מזון ואנרגיה, נראה כי בתום השנה הנוכחית יעלה מדד זה. בשבעת החודשים הראשונים של 
השנה עלה המדד הממוצע בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד בכ-0.2%. אולם ע"פ הערכתנו, 
העלאות מחירי מוצרי החלב שיורגשו בחודשים אוגוסט וספטמבר, ועליות מחירים נוספות המתוכננות 
לאחר חגי תשרי מגלמים עלייה של לפחות 0.8% במדד מחירי המזון הממוצע בשנת 2018. זאת, ללא 

שקלול העלאות אפשריות בקטגוריות מזון נוספות כפי שהוצגו לעיל, כגון- בירות, מאפים ושמן סויה.   
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בעיקר לצריכה של משקי הביתבעיקר לתעשייה

-19.2%בעלי חיים

15.7%-בשר ושאריות בשר

13.4%-דגים, סרטנים ורכיכות

0.3%8.2%פירות ואגוזים 

31.2%2.4%דגנים

-21.2%זרעי שמנים

4.2%3.3%שמנים ושומנים מבע"ח וצמחים

6.7%4.5%סוכר לסוגיו וממתקי סוכר

4.7%4.1%קקאו ומוצריו

1.7%7.5%מוצרים מדגנים, קמח ומאפים

8.0%-תכשירים מירקות, פירות ואגוזים

1.1%10.3%תכשירי מזון שונים

9.4%-משקאות כהלים לשתיה וחומץ

9.7%13.2%אחר

בעיקר לצריכה של משקי הבית בעיקר לתעשייה

- 19.2% בעלי חיים

15.7% - בשר ושאריות בשר

13.4% - דגים, סרטנים ורכיכות

8.2% 0.3% פירות ואגוזים 

2.4% 31.2% דגנים

- 21.2% זרעי שמנים

3.3% 4.2% שמנים ושומנים מבע"ח וצמחים

4.5% 6.7% סוכר לסוגיו וממתקי סוכר

4.1% 4.7% קקאו ומוצריו

7.5% 1.7% מוצרים מדגנים, קמח ומאפים

8.0% - תכשירים מירקות, פירות ואגוזים

10.3% 1.1% תכשירי מזון שונים

9.4% - משקאות כהלים לשתיה וחומץ

13.2% 9.7% אחר

Dummy TextDummy Text



 

העלייה בקצב הצמיחה של צריכת מזון ומשקאות לא מתורגמת לעלייה בייצור המקומי 

הייצור התעשייתי של מוצרי מזון, משקאות וטבק עלה במתינות מתחילת השנה, במונחים ריאליים, 
בשונה מהתחזקות שחלה בצריכה הפרטית של מזון ומשקאות )ראה/י תרשים מס' 6(. מדד הייצור 
התעשייתי )מנוכה עונתיות( עלה בכ-0.9% במחצית הראשונה של השנה בהשוואה לתקופה המקבילה 
אשתקד. קצב צמיחה זה, משקף היחלשות זו השנה השנייה ברציפות. ההיחלשות מקורה בייצור של 
מזון, שעלה בכ-0.3% לעומת עלייה של 1.4% בשנת 2017 כולה. מאידך, הייצור של משקאות וטבק 

עלה ב-4.0% מתחילת השנה לעומת 0.5% ב-2017 כולה.  

יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי את מכירותיהם מפנים היצרנים המקומיים לא רק למשקי הבית, אלא 
גם למוסדות ממשלתיים )דוגמת צה"ל( ולחברות המספקות שירותי מזון, כגון- מסעדות, קייטרינג, 

מלונות ואולמות אירועים, כך שמבט רק על משקי הבית אינו מספק בהכרח את התמונה המלאה. 

מדד המכירות במחירים שוטפים )נתונים מקוריים( של מזון, משקאות וטבק עלה ב-2.0% מתחילת 
השנה, זאת בהשוואה לירידה בשיעור של 0.4% במדד זה בשנת 2017. בהתחשב בצמיחה החלשה של 
הייצור, כפי הנראה העלייה במחירי היצרן סייעה להתחזקות קצב הצמיחה של מדד המכירות.  לעומת 
זאת, היבוא של מוצרי מזון ומשקאות לטובת צריכה )נתונים מקוריים(, הנמדד במחירי יבוא )כלומר 
לפני מע"מ, ומרווח קמעונאי( הסתכם בכ-1.3 $ מיליארד מתחילת השנה, סכום זה משקף עלייה של 
11% לעומת התקופה המקבילה אשתקד- דהיינו מוצרי המזון המוגמרים המיובאים מחו"ל לטובת 

שיווק בארץ מוסיפים להתחזק על חשבון הייצור המקומי.   
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ניתוח הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בענף 4

החברות המשתתפות בניתוח: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ) לוח 2- יחסים פיננסיים נבחרים של החברות הציבוריות בתחום המזון )ייצור/ מסחר

 

 

 

 

 

 

 

 

בחינה של היחסים הפיננסיים של חברות הייצור ברביע הראשון של 2018 מעלה כי בכל היחסים 
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שנבדקו חל שיפור ביחס לרביע המקביל ב-2017. כך, שולי הרווחיות הגולמית והתפעולית עלו בנקודת 
האחוז בתקופה זו. יחסי הנזילות )יחס שוטף ויחס מהיר(, המצביעים על יכולת החברות לפרוע את 
התחייבויותיהן מתוך מקורותיהן הקיימים, עלו משמעותית. ההון העצמי ביחס למאזן עלה, מה שמצביע 
על ירידה ברמת המינוף של החברות. ויחסי כושר הפירעון )כיסוי ריבית ותזרים מזומנים להוצאות מימון 
נטו(, המצביעים על יכולת החברות לעמוד בתשלומי הריבית השוטפים על ההלוואות, השתפרו אף 

הם. 

מדיווחי החברות עולה כי עיתוי חג הפסח, שהיה קרוב יותר לרביע הראשון השפיע לטובה על תוצאות 
חלק מהחברות, מה שעשוי להסביר את השיפור הכולל ביחסים הפיננסיים אל מול הרביע המקביל 
אשתקד. בנוסף, חלק מהחברות דיווחו כי הושפעו משינויים במחירי חומרי הגלם במהלך הרביע 
הראשון של 2018 בשילוב הפיחות שחל בשע"ח של השקל מול הדולר ברביע זה. כך, בשטראוס, 
הירידה במחיר העולמי של קפה ירוק תרמה לרווחיות החברה, ואילו עבור שמן תעשיות העלייה במחירי 
פולי הסויה העיבה על הרווחיות. כאמור לעיל, ברמה המצרפית חל שיפור ברווחיות הגולמית, אם כי זו 
עשויה להיות תוצאה של התייעלות ואינה מעידה בהכרח על ירידה בעלויות חומרי הגלם, וביניהם אלו 

המיובאים.  

מנגד, היחסים הפיננסיים של החברות הציבוריות בתחום המסחר במזון דווקא רשמו הרעה ברביע 
הראשון של 2018 ביחס לרביע המקביל. אמנם הרווחיות המצרפית נותרה יציבה, אך הנזילות נחלשה 

                                                           
 חשוב להדגיש כי החברות הציבוריות מהוות מדגם מזערי מסך החברות בענף, כך שהן איננן מייצגות בהכרח את הענף. 4

כמו כן, ייתכן והיחסים מוטים על ידי החברות הגדולות בכל תת ענף. 
 לנטו מלינדה ישנה גם פעילות ייצור מקומית. 5

חלקה היחסישם החברה

47%שטראוס גרופ

18%סודהסטרים

11%טמפו משקאות

7%קרור

5%מעברות

5%גן שמואל

4%שמן תעשיות

2%זנלכל

62%נטו מלינדה

25%וילי-פוד

13%חממה סחר

מזון 

ומשקאות

מסחר במזון 

ומשקאות

חלקה היחסי שם החברה

47% שטראוס גרופ

18% סודהסטרים

11% טמפו משקאות

7% קרור מזון 

5% מעברות ומשקאות

5% גן שמואל

4% שמן תעשיות

2% זנלכל

62% נטו מלינדה
מסחר במזון 

25% וילי-פוד
ומשקאות

13% חממה סחר

2014201520162017Q1 17Q1 182014201520162017Q1 17Q1 18

38%37%39%39%40%41%13%12%14%14%14%14%רווחיות גולמית

8%9%11%11%13%14%4%3%5%5%5%5%רווחיות תפעולית

1.81.81.71.91.31.92.52.93.33.33.43.0יחס שוטף

1.21.21.21.40.91.31.72.12.32.12.32.0יחס מהיר

7.88.38.59.710.216.912.3-48.914.9-16.512.5-10.5יחס כיסוי ריבית

תזרים מזומנים 

להוצאות מימון נטו
7.28.29.57.62.08.19.1-86.17.3-6.5-14.4-2.9

47%49%53%50%44%52%61%67%70%71%71%68%הון עצמי למאזן

מסחר במזון ומשקאותמסחר במזון ומשקאותייצור מזון ומשקאות ייצור מזון ומשקאות

Q1 18 Q1 17 2017 2016 2015 2014 Q1 18 Q1 17 2017 2016 2015 2014

14% 14% 14% 14% 12% 13% 41% 40% 39% 39% 37% 38% רווחיות גולמית

5% 5% 5% 5% 3% 4% 14% 13% 11% 11% 9% 8% רווחיות תפעולית

3.0 3.4 3.3 3.3 2.9 2.5 1.9 1.3 1.9 1.7 1.8 1.8 יחס שוטף

2.0 2.3 2.1 2.3 2.1 1.7 1.3 0.9 1.4 1.2 1.2 1.2 יחס מהיר

-10.5 12.5 -16.5 14.9 -48.9 12.3 16.9 10.2 9.7 8.5 8.3 7.8 יחס כיסוי ריבית

תזרים מזומנים 
-2.9 -14.4 -6.5 7.3 -86.1 9.1 8.1 2.0 7.6 9.5 8.2 7.2

להוצאות מימון נטו
68% 71% 71% 70% 67% 61% 52% 44% 50% 53% 49% 47% הון עצמי למאזן

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



 

ורמת המינוף עלתה במקצת. לעומת זאת חל שיפור ביחסי כושר הפירעון. עיתוי חג הפסח המוקדם 
השפיע לטובה גם על חברות אלו. 

בהתבוננות ארוכת טווח, בולט כי חל שיפור רוחבי ביחסים הפיננסיים של שני סוגי החברות הפועלות 
בענף המזון, יצרניות וסוחרות. אפשר שהפעילות בשני הענפים הללו יצאה נשכרת מהמאפיינים של 
שוק המזון בשנים המתוארות לעיל- ייסוף שע"ח מול הדולר )במרבית התקופה(, ירידה במחירי סחורות 

המזון ומחירי האנרגיה )במרבית התקופה( וביקושים איתנים מהשוק הפרטי. 

בין שני מקטעי הפעילות מתקיימים הבדלים מהותיים  

הרווחיות הגולמית של יצרני המזון גבוהה בעשרות אחוזים מזו של סוחרי המזון- הסבר אפשרי לכך 
הוא הריכוזיות המאפיינת את ענף המזון )כזכור חלק מהחברות הגדולות אינן ציבוריות ולכן אינן 
נכללות בניתוח( והחשיפה הנמוכה ליבוא במרבית הקטגוריות, מה שכמובן מיטיב עם היצרניות. 
בהמשך לכך, מעניין לציין כי הוצאות התפעול בקרב החברות היצרניות גבוהות מאוד בהשוואה לאלו 
הסוחרות, ייתכן וזאת משום שלחברות מתחום המסחר, מטה ניהולי ופעילות שיווק רזים בהשוואה 

לחברות היצרניות.  

רמת המינוף של חברות המסחר נמוכה ביחס לזו של היצרניות המקומיות, ואף באופן כללי. סביר 
להניח כי לחברות המסחר צורך נמוך יותר במימון חיצוני מפני שאין להן צורך במו"פ, השקעה במכונות 
וציוד, מפני שאינן מייצרות, ובכלל מבנה ההוצאות שלהן נמוך יותר )סך הוצאות חשמל נמוך, סך 
הוצאות שכר נמוך וכו'(. לפיכך, גם יחסי הנזילות של חברות המסחר עדיפים על פני אלו של יצרני 
המזון, מפני שיש להן התחייבויות נמוכות יותר )המכנה ביחסי הנזילות(. באותו אופן, יחסי כושר הפירעון 
של סוחרי המזון עדיפים מאלו של יצרני המזון, מפני שהוצאות המימון נטו שלהן נמוכות מאוד 

בהשוואה לאלו של יצרני המזון. 
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