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עלוהחברההכנסותכאשרטוביםדוחותפרסמהמ"בעאלקטרה

הפעילותבקצבעלייהניכרת.21%-בכטיפסהנקיוהרווח10%-ב
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כספיםליציאתהובילוהמשקיעיםחששות.פוליטיתוודאותאירקע
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27.5.18// סקירה שבועית 

מרווחפנימית' תמ"מחשנה.ת' תשבוע' תערךח חברות"מדדי אגשנה.ת' תשבוע' תערךח ממשלתי"מדדי אג-

60333.80.31%0.01%4.00.85%1.30%מדד תל בונד 277.70.01%0.02%מ"מדד מק

335.10.31%0.07%4.00.88%1.35%מדד תל בונד צמודות-432.30.18%0.78%שנים2-5ממשלתי קבוע 

3.92.26%2.74%-351.90.40%1.89%מדד תל בונד תשואות-627.60.56%1.43%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

3.92.92%2.07%-344.50.17%1.85%מדד תל בונד לא צמודות274.90.01%0.65%שנים5-2ממשלתי מדד 

2.12%4.13.10%2.17%-369.40.19%מדד תל בונד שקלי354.40.17%0.08%שנים10-5ממשלתי מדד 

3.74.88%4.06%-353.30.10%3.60%מדד תל בונד תשואות שקלי-351.20.21%0.56%ח כללי"אג

שנה.ת' תשבוע' תערךל"מדדי מניות בחושנה.ת' תשבוע' תערךמדדי מניות בישראל

351511.50.00%0.43%S&P 5002727.80.31%1.78%א "מדד ת

Nasdaq 1006949.71.38%8.83%-1251359.2-0.01%0.12%א "מדד ת

Eurostoxx 600390.50.91%-0.49%-901058.20.09%2.93%א "מדד ת

DAX 4012855.11.07%-0.16%-1220.4-0.58%7.03%א צמיחה"מדד ת

MSCI World 513.50.43%-0.08%-528.40.60%6.26%ן"א נדל"מדד ת

-5.63%MSCI Emerging Markets1136.60.10%-1.88%-52088.70.19%-א בנקים"מדד ת
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2014בין היתר ניתן לציין את המחאה החברתית שפרצה בשנת , קמעונאיות המזון עברו מספר טלטלות בשנים האחרונות

.וסימנה נקודת מפנה בהתנהלות השחקנים בענף 2016אשר התרחשה במהלך שנת "  מגה"וקריסת רשת 

נבחן את הדרך בה התמודדה כל חברה עם השינויים ונסקור את , בזרקור זה נסקור את תנאי הרקע שיצרו את השינוי בענף

.התפתחויות החזויות בשנה הקרובה לכל חברה

תנאי הרקע שיצרו את השינוי בענף

.  טרם קריסת מגה היצרנים והקמעונאים הושפעו מהלך הרוח של המחאה החברתית שהתמקדה בנושא  יוקר המחיה במדינה

על נתח השוק ולוותה במדיניות  תמחור מוצרים אגרסיבית ומאמצי שיווק  " מלחמה"מחאה זו גרמה לקמעונאים לפתוח ב

שולי הרווח במגה הלכו והצטמצמו בעוד הוצאות השכירות של הסניפים . דיסקאונטמאסיביים שהסיטו קונים רבים לרשתות 

התוצאה לא אחרה לבוא ורשת מגה  (. עובדי מגה מאוגדים בהסתדרות)נותרו גבוהות כמו גם עלויות כוח אדם יקרות וקשיחות 

.הגיע לכדי חדלות פירעון והועמדה למכירה באמצעות כונס נכסים

.  לשחקנית השנייה בענף" כמעט חינם"רכשה את רשת  2013י יינות ביתן הפכה את יינות ביתן שרק בשנת  "רכישת מגה ע

המחייבת את הרשת הממוזגת לשמור על רמת מחירים בענף שכן עליה לשמור על מרווחי  , נעשתה במינוף"  מגה"רכישת 

בענף לה יש יתרון לגודל  השניהכך נוצר מצב שלמעשה השחקנית . הפעלה שיאפשרו החזרים נאותים לגורמים המממנים

משמעותי והיא בין הבודדות שיכולות לחולל תחרות אינה עושה זאת ולמעשה מנסה לשמור על סטאטוס קוו ברמת הרווחיות  

.והתחרות הענפית כדי לעמוד בתנאי הרכישה

יצרו קרקע פורייה לשיפור המרווחים בענף ולסביבת תחרות מתונה יותר  " מגה"זהות הרוכשת ואופן הרכישה של 

.המיטיבה עם השחקנים שנותרו

הסתגלות לסביבה החדשה ומבט קדימה

רשות ההגבלים העסקיים לא אפשרה לשופרסל להיות חלק פעיל בהתמחרות על סניפי מגה ולכן הרשת לא לקחה  –שופרסל

שופרסל התמקדה בשיפור הפנימי ברשת וייעול תהליכים תפעוליים במסגרת  . חלק אקטיבי ברכישת סניפים כיתר השחקנים

במהלך התקופה שופרסל פיתחה באינטנסיביות את המותג הפרטי  . 2014תוכנית הרה ארגון שהוכרזה ברבעון השני של 

הרוויחה שופרסל  2017מהלכים אלו נשאו פרי ובשנת . כאמצעי לייצר נאמנות לקוחות ועל מנת להגדיל את הרווחיות הגולמית

האתגר המרכזי העומד לפתחה  בשנה הקרובה. ח ושחזרה את רמות הרווחיות שאפיינו את הרשת טרום המשברים"מש275

הרשת צפויה להיאבק על שיעורי הרווחיות שלה שכן ניו פארם היא רשת  , "ניו פארם"של הרשת היא הסינרגיה ברכישת 

המשך גידול במכירות אונליין  , עם זאת. מפסידה ולכן צפויה להעיק על תוצאות הפעילות המסורתית בשופרסל בטווח הקצר

המשך צמיחת המותג  . מרכישות הרשת צפוי להמשיך ולהביא לגידול בשיעורי הרווחיות11.5%-אשר מהווה לעת עתה כ

פעילות קטנה אך  . הינה מגמה אשר צפויה להיטיב עם שיעורי הרווחיות, ממכירות החברה גם כן21%-הפרטי המהווה כבר כ

ב של מוצרי נון פוד שהחלה כבר כפיילוט "מעניינת צפויה לקרום עור וגידים בשנה הקרובה בתחום היבוא האינטרנטי מארה

ן בבעלות שופרסל כדרך להציף שווי כדוגמת שיתוף הפעולה  "מעניין יהיה לראות את פיתוח פעילות הנדל. בקרב העובדים

.שהוכרז לאחרונה עם גב ים

רשתות קמעונאות המזון בישראל// זרקור 



www.oceanp.com| 072.2793193מוקד ליועצים  | info@oceanp.com

פעלה בשנים האחרונות במדיניות תמחור אגרסיבית וזאת כדי למצב את עצמה כזולה דיסקאונטההארדחברת –רמי לוי

סניפי מגה שלא  6רשת רמי לוי רכשה . בדרך זו החברה הפכה לשחקן השלישי בגודלו בענף. ביותר בכל אזור בו היא פועלת

.                                                      סניפים בהפעלה ישירה45-החנויות שברשותו ל' י יינות ביתן ובכך העלה את מס"נרכשו ע

אם כי שיעור הרווח התפעולי  2014בדרך זו השכילה החברה לצמוח בשנים האחרונות בשיעור דו ספרתי כל שנה למעט שנת 

עדיין נמוך ביחס למקובל בענף ורשת רמי לוי מתקשה לשחזר את שיעורי הרווחיות שאפיינו אותה טרם  ( 2.6%)הנוכחי 

הרשת צפויה להתחיל את מהלך  בשנה הקרובה(. 6.5%-4.5%-כ)ההתרחבות המוצאת שאפיינה את השנים האחרונות 

הרשת צפויה להרחיב את שירותי המשלוחים שלה  , "פארםגוד"וכניסה לנישת הטואלטיקה דרך " קופיקס"הכניסה לערים דרך 

האתגר שיעמוד בפני רמי לוי בשנה הקרובה הוא שמירה על רמות המרווחים  . א עם הרחבת שירותי האונליין"לאזור ת

הפעילות  . התפעוליים כפי שהם משתקפים מתוצאות הרבעון הראשון תוך  צמיחה בסניפים קיימים ובסגמנטים חדשים

בסגמנטים המתגמלים יותר של טואלטיקה וקמעונאות במרכזי הערים צפויים לשפר בעתיד את רמת הרווחיות הכוללת 

.בחברה

את שטחי  50%-הרשת הגדילה ביותר מ–ביותר מבין כל הקמעונאיות האופרטוניסטיעשתה את המהלך ויקטורירשת 

1.6סניפים שמייצרים מחזור מכירות שנתי העולה על 45סניפי מגה כך שכיום היא מפעילה  17י רכישת "המסחר שלה ע

הרשת החלה בתהליכי , במקביל. 2015ח בסוף שנת "מיליארד ש1-ח וזאת בהשוואה למחזור מכירות הנמוך מ"מיליארד ש

הציגה  ויקטוריגם רשת , בדומה לרמי לוי. יבוא מקביל של מוצרים כחלק מאמצעי לחץ על הספקים כדי לשפר את תנאי הסחר

.  3%-עם זאת שיעורי הרווחיות נותרו נמוכים ומתקשים לחצות את רף ה. בשנים האחרונות שיעורי צמיחה דו ספרתיים גבוהים

ביטול הטבות חברי מועדון  . סניפים נוספים ובכך להמשיך את התרחבותה המהירה4צפויה הרשת לפתוח 2018בשנת 

ויקטוריהמבחן של . שפגעו במרווח הגולמי בנוסף לפתיחת סניפים נוספים צפוי לתמוך מעט ברווחיות ביחס לשנה החולפת

הרשת פועלת מול אוכלוסיות שונות על  . בשנה הקרובה הוא נושא איזון פעילות האונליין שאינו מצליח להרוויח תפעולית עד כה

מנת להגביר את נאמנות הלקוחות וכן שיפרה את תנאיה מול ישראכרט ולכן נצפה לראות שנה בה עסקי החברה עולים מדרגה  

.  נוספת מעלה תוך שיפור רמת הרווחיות

החברה עובדת בכל שרשרת הערך כך  . ובכך פנתה לקהל יעד חדש" עדן טבע מרקט"את סניפי 2015רכשה בסוף טיב טעם

כפלפורמהוסנפיר ים  מייבאת ומשווקת באמצעות החברה הסקוטית וישרקו ומשמשת " מזרע"שהיא מייצרת באמצעות מעדני 

3Q2016שהוכרזה ב" רה ארגון"תוכנית ה. עדן טבע מרקט ודומו,החנויות של המותגים טיב טעם 45קמעונאית באמצעות 

פעילות ייצור ייבוא ושיווק המזון צומחת  . וצפויה להמשיך להשפיע לטובה2017של השניההחלה לשאת פירות במחצית 

.  ומשתפרת בהמשך לשינוי בתמהיל המוצרים וצמצום הפחת והפעילות הקמעונאית השתפרה עם הורדת העלויות התפעוליות

קיים סיכון רגולטורי לפעילות בחברה על  . פעילות עדן טבע מרקט עדיין מעט מפריעה לפעילות המסורתית ונצפה לראות שיפור

2017צמיחת הרשת בשנים האחרונות נעצרה בשנת . כיוון שחלק ניכר מפעילות החברה מתקיים בשבת" חוק המרכולים"רקע 

התרחבות הרשת לא תורגמה  . ונראה כי מודעת הצרכנים ורגישות למחיר אשר נמצאת במגמת עליה עשויה לפגוע ברשת

.לגידול בשיעורי הרווחיות

המשך// זרקור 
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:אתגרים והזדמנויות המשותפים לכלל הרשתות

.מעיב על שיעורי הרווחיות העתידיים. 2017ח בדצמבר "ש5,300-עליית שכר מינימום ל•

.שיפור יכולת המיקוח של כלל הרשתות מול הספקים•

.שיפור התנאים העסקיים עם חתימת הסכמים פעילות מחודשים מול חברות האשראי•

.המשך התייעלות פנימית והעלאת הפרודוקטיביות לאחר הצמיחה המואצת•

.ביחס לנכסים שנרכשו להפחתת שיעור ההוצאות התפעוליותהסינרגיותהגברת •

.תחומי התמחות חדשים/ המשך גיבוש נאמנות לקוחות ובידול באמצעות מותג פרטי•

.אשראי זול והמשך צמיחה בצריכה הפרטית במשק•

אנו מעריכים כי לאור השינויים שחלו בסביבה התחרותית ולאחר החלפת הבעלות במגה תוך העצמת חלק  , לסיכום

פעילות חיובי בו אנו עתידים לראות תוצאות טובות יותר של החברות הפועלות  לסייקלענף הקמעונאות נכנס , מהמתחרים

.  בענף בהיבטים של מכירות גבוהות יותר ובשיעורי רווחיות שצפויים להמשיך ולהשתפר

יחסי תמחור

פרמטרים תפעוליים

המניהתשואת

המשך// זרקור 

EVEBITDAחוב פיננסי נטושווי חברהשם נייר
EV / 

EBITDA
מכפיל הוןמכפיל רווח

תשואת 

דיבידנד

8.9417.722.742.1         64,221     573,829          9,544     564,285ויקטורי

7.1012.761.870         64,093     455,310     185,257     270,053טיב טעם

8.6519.345.424.03      205,125  1,774,351    541,943-  2,316,294רמי לוי

9.0818.92.873.18      770,000  6,993,937  1,710,000  5,283,937שופרסל

שם נייר
מכירות 4 

רבעונים
שיעור רווח גולמי

שיעור רווח 

תפעולי
הון/מאזןשיעור רווח נקי

24.072.822.0232.95  1,600,333ויקטורי

30.471.941.4822.82  1,429,644טיב טעם

21.912.962.3325.86  5,135,063רמי לוי

11,852,00025.814.042.3225.1שופרסל

תשואה השנהשם נייר
תשואה 12 

חודשים

תשואה שנה 

קודמת
תשואה 5 שנים

7.7-4.46.2167.9-ויקטורי

5.7-22.0-20.817.1טיב טעם

6.2-4.122.712.8-רמי לוי

0.320.567.092.6שופרסל
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יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// עדכון חודשי 
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3.5%עלה35א"תמדד)שעריםעליותמציגותהמניותמדדי

הקרנות,זאתלמרות(2.6%-בטיפס125א"תומדד

מיליון361-כשלכבדיםפדיונותמציגותבישראל1המנייתיות

-כוהגמישותבקרנות₪מיליון353-כשלגיוסיםמולאל,₪

.ל"בחומניותבקרנות₪מיליון460

חשיפהעםמעורבותקרנותעלבדגש,כלליח"אגקרנות

פדיונותהחודשמתחילתרשמו',וכו10/90קרנות,1מנייתית

.₪מיליארד1.4-כשל

שלמהתנודתיותמושפעותלהיותממשיכותל"חוח"אגקרנות

שהביאודולר/שקלבצמדוהתנודתיותב"ארהממשלתח"אג

בשבועכיאם,מאיחודשמתחילת₪מיליון26-כשללפדיונות

.חיוביגיוסרשמול"חוח"אגוקרנותהשתנתההמגמההאחרון

כשלשליליתתשואההחודשרשםשקליממשלתיח"אגמדד-

זרםאתהגבירוהשקליותהקרנות,זאתבעקבות.0.1%

.₪מיליון300-במאיחודשמתחילתשהסתכמוהפדיונות

ח ממשלתי כללי רשם החודש תשואה שלילית של  "מדד אג

ממשיכות לבלוט  ח מדינה"אגקרנות , למרות זאת, 0.3%

בראש טבלת הקרנות המגייסות עם זרימת כספים חיובית של  

.החודש₪ מיליון 411-כ

 37-רשמו מתחילת החודש פדיון של כח חברות "אגקרנות

בקרנות  ₪ מיליון 98-גיוסים של כ, כאשר מחד,₪מיליון 

מיליון  136-פדיונות של כ, ח חברות ומנגד"מחקות על מדדי אג

.ח חברות מנוהלות"בקרנות אג₪ 

₪ הנתונים מוצגים במיליוני 

-מנהלות כ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל242.4-כ24.05.18-תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל
.₪מיליארד 16.5-שמנהלות כהכספיות והקרנותמיליארד שקל226.9

מתחילת חודש מאי₪ מיליון 592-תעשיית קרנות הנאמנות רושמת פדיונות של כ
.₪מיליון 370-הקרנות הכספיות מציגות מתחילת החודש גיוסים של כ

ח  "ל ואג"בדגש על קרנות מניות בחו₪ מיליון 332-הקרנות המחקות בניגוד למגמה רושמות מתחילת החודש גיוסים נאים של כ

.  קונצרני
.ח"מיליארד ש1.3-הקרנות המנוהלות מציגות מתחילת החודש פדיונות כבדים המסתכמים בכ

ע או נכסים "למכור ני/ להחזיק / או שידול לקנות , הצעה, מ ואין באמור כאן משום המלצה"בעפרטנרססקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד ומייצגת את דעותיהם של עובדי אושן 

הסקירה אינה מתיימרת להיות ניתוח מלא של כלל הנושאים  . הסקירה מבוססת על מידע אשר החברה סבורה כי הוא מהימן אך אינה יכולה לערוב לכך. פיננסיים כלשהם

שיווק להשקעות ואינה תחליף   / אין  הסקירה מהווה ייעוץ . המפורטים בה והדעות המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה והן עשויות להשתנות מעת לעת ללא הודעה נוספת

נכסים / או אחזקות בניירות ערך /או לצדדים קשורים עניין ו/או ללקוחותינו ו/יובהר כי עשוי להיות לנו ו. לייעוץ אישי ללקוחות בהתחשב נתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא

לשדר או לפרסם ברבים הן במישרין והן בעקיפין את  , להפיץ, לשכפל, לצלם, אין להעתיק, מ"בעפרטנרסהסקירה הינה רכושה של חברת אושן . פיננסים המפורטים בסקירה

.או חלקים ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש מטעם החברה/הסקירה ו

קרנות מנוהלותקרנות מחקותסה"כ גיוסים פדיונותסיווג קרנות

353353גמישות

1-1-חו"ל כללי

361-65-296-מניות בארץ

460299161מניות בחו"ל

18-18-ממונפות ואסטרטגיות

300-33-267-אג"ח בארץ- שקליות

41158352אג"ח בארץ- מדינה

33אג"ח בארץ-מט"ח

אג"ח בארץ - חברות 

והמרה
-3798-136

1439-19-1419-אג"ח בארץ - כללי

26-7-19-אג"ח בחו"ל

3-3-לתושבי חוץ בלבד

8-8-אגד קרנות

967332-1298-סה"כ הכל

התפלגות גיוסים/פדיונות לפי קרנות מחקות/מנוהלות מתחילת החודש


