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ח"אפיק האג
ח"האגושוקהמאקרוסביבת

0.5%שלירידהרשםינוארלחודשלצרכןהמחיריםמדד.

בסעיףנרשמהינוארמדדעלביותרהניכרתההשפעה

למדדשליליתתרומה0.22%-כאו8.8%-בשירדההלבשה

נוספתעדותהיאההלבשהבמחירישנרשמההירידה.הכולל

העליהעקבבפרטההלבשהובענףהקמעונאותבענףלקשיים

.המקווןהמסחרבהיקפי

שלבשיעורירדחדשותלדירותהביקושכימפרסמתס"הלמ

לחץלייצרמתחילהבביקושיםההאטה.2017בשנת17.3%

2017דצמבר–נובמברעסקאותבסיכום.המכירהמחיריעל

ירידהנרשמה2017נובמבר–אוקטוברלעסקאותביחס

ירידהנרשמתבוהשלישיהחודשכברזה.0.7%שלחודשית

.מחירים

תוך3.5עדשלקצרתיקמ"מחעלוממליציםממשיכיםאנו

.העולמיתהתשואותלעלייתדגשמתן

קונצרניח"אג

עדשלשעריםעליותעםחיובישבועסיימוח"האגשווקי

בתחילתשנרשמוהירידותאתבמעטתיקנוובכך0.1%

אידיביבקבוצתבעיקרנרשמוחדיםחיובייםתיקונים.החודש

.בזקלרכישתמצידםמ"המוהפסקתרקעעלש"ודסק

ספציפייםחים"לאגחשיפהלצמצםוממליציםחוזריםאנו

.הלווהסיכוןאתנאותהבצורהמתמחריםשאינם

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

המוקדמותהציפיותעללעלותמוסיפהב"בארההאינפלציה

הנדרשתהגבוהותהתשואותלרמתנוספתתמיכהנותנתובכך

בינוארעלתההאינפלציהליבת.הממשלתיותהחובבאגרות

אתהעלתהבכך0.2%שלבשיעורלעליהצפימול0.35%ב

.100%-לכבמרץהפדריביתלעלייתההסתברות

בנטרול)הקמעונאיותהמכירותבליבתנרשםמאכזבנתון

ללאשנותרב"בארה(בניהומוצרימזון,דלקים,רכבסעיפי

הקמעונאיותהמכירות.0.4%שלבשיעורלעליהצפימולשינוי

.0.2%שללעליהצפימול-0.3%שלירידהרשמוהכלליות

אפיק המניות
ישראל

עלו90א"ות125א"תמדד.חיוביתבמגמהננעלהמסחרשבוע

,סודהסטריםמניותלחיובבלטו.בהתאמה1.53%-ו0.97%-ב

לשלילהבלטו.בהתאמה9.6%-ו11%,11.4%שעלוונובהטבע

.9.1%-ו20.3%שירדוצריכהואלקטרהסאפיינסמניות

מגזרהתאוששותכאשרמהצפיגבוהותתוצאותפרסמהל"כי

יותרטובותלתוצאותהובילוהנהלההוצאותוצמצוםהאשלג

בכמויותבגידולנתמךהתפעוליהרווח.המוקדמותמההערכות

.האשלגמחירשלמתונהובעליה

מחירלפיוי.אןבבראק(41.04%)השליטהאתמוכרשגיאטדי

1.4שלכוללתובתמורה12.3%שלפרמיה,למניהשקל440של

.מיליארד3.4שלחברהשווימשקףזהמחיר.שקלמיליארד

ב"ארה

ינוארמאזביותרבטובבשבוע,4%-בכהשבועזינקוב"ארהמדדי

S&P-המדד.2013 מהתחתית6%-ככהעדהחזיר500

.לפברואר9-בשנקבעההאחרונה

הקלינטקחברת,SolarEdge (SEDG),בתגובה24%-בכזינקה

-בכהראשוןלרבעוןהמכירותתחזיותוהעלאתחזקיםלדוחות

.להומחוצהב"בארהשוקנתחילקחתממשיכההחברה.30%

שלצמיחהעלהמלמדותתחזיותיואתעדכןהאנליסטיםקונצנזוס

.2018לשנתלמניהברווח48%-ובהכנסות23%

Orbotech (ORBK)והעלתההקונצנזוסציפיותאתעקפה

לאורחיוביבמומנטוםנמצאתהחברה.הבאלרבעוןתחזיות

שהיאוהחדשנות2019שנתעדשהציגההגבוהההשקיפות

.מפגינה

אירופה

עלה600האירוסטוקסכאשרחיובישבועסיכמואירופהמדדי

משאביהםהבולטיםהסקטורים.2.85%-בוהדאקס3.25%-בכ

חסרתשואת.4.5%-בכשעלווהתעשייה7.1%-בשטיפסוהטבע

.בלבד1.4%-בשעלהוהגזהנפטסקטוררשםבולטת

המטוסיםיצרניתAirbus (AIR),דוחותלאחר14.4%-בעלתה

.הפרמטריםבכל2017-לההנהלהציפיותעלשעלו

בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

18.02.18// סקירה שבועית 

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

0.51%4.040.66%1.19%-60332.30.00%מדד תל בונד 277.70.00%0.00%מ"מדד מק

0.53%4.000.70%1.22%-333.30.02%מדד תל בונד צמודות0.78%-432.5-0.30%שנים2-5ממשלתי קבוע 

0.94%3.841.50%2.08%-355.80.10%מדד תל בונד תשואות1.89%-626.1-0.57%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

0.98%3.892.21%1.50%-347.90.13%מדד תל בונד לא צמודות0.08%-272.90.06%שנים5-2ממשלתי מדד 

1.13%4.032.36%1.56%-373.70.12%מדד תל בונד שקלי1.04%-350.8-0.12%שנים10-5ממשלתי מדד 

0.76%3.623.39%2.71%-364.30.45%מדד תל בונד תשואות שקלי0.71%-351.0-0.12%ח כללי"אג

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

1.30%S&P 5002731.24.30%2.19%-351490.20.79%א "מדד ת

0.70%Nasdaq 1006794.95.58%5.85%-1251354.90.97%א "מדד ת

901097.71.53%0.74%Eurostoxxא "מדד ת 600376.53.26%-2.20%

1299.31.29%1.29%DAX 4012346.22.85%-3.60%א צמיחה"מדד ת

548.51.14%1.14%MSCI World 522.64.33%1.87%ן"א נדל"מדד ת

2.26%MSCI Emerging Markets1199.74.98%3.56%-51915.1-1.79%-א בנקים"מדד ת
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מכירה מקוון  מודלעם המעבר להשינוי שחל בהתנהגות הצרכנים

את מהפכת  במהירות בחנויות פיזיות מקדמת ממודל של מכירה 

ב "מהמשרות בארה47%-כ. האוטומציה והמחסנים האוטומטיים

נמצאות בסכנה לנוכח החלפתן במיכון אוטומטי בעשורים  

מדובר בשיעור דומה גם במדינות  , על פי הערכות. הקרובים

עדיין בתחילת  האוטומציה שמהפכת המשמעות היא . אחרות

.  דרכה

ציין כי הוא צופה  , אליבאבאמייסד , ק מה'ג, 2017מאפריל בראיון 

לאור התרחבות השימושים שאנו עושים  " עשורים של כאב"

.באמצעות האינטרנט

הצמיחה במכירות אונליין היא הזרז המרכזי בצורך הגובר  

של  90-70-שנולד בשנות ה, דור המילניום. במחסנים אוטומטיים

להגביר  צפוי שימוש נרחב באינטרנט עושה אשר , המאה העשרים

.במקביל לגידול בהכנסה הפנויהאת המעבר לצריכה באינטרנט 

במהלך העשור האחרון בשיעור  מכירות האונליין הגלובליות צמחו 

חדירת האונליין עלה ואילו שיעור 20%-שנתי ממוצע של כ

,  כיום מסך כל המכירות הקמעונאיות8%-ל2%-בתקופה זו מ

עדיין שיעורי חדירה נמוכים אשר מלמדים על המשך צמיחה 

.גבוהה גם בעשור הנוכחי

רבות במספר תתי סקטורים אשר  השקעה קיימות הזדמנויות 

המעבר לקניות  מצמיחה גבוהה בשל מגמת להינותצפויים 

:באינטרנט

תעשייה

מיליון עובדים למשימות ניהול מלאי  2ב מעסיקות "חברות בארה

על ידי ליקוט  מהעבודה נעשית 90%-והכנת ההזמנות ויותר מכ

2-3המעבר למחסנים אוטומטיים יוביל לשיפור של פי . אנושי

בהשוואה לליקוט אנושי באמצעות מסועים  , בפריון העבודה

בפריון מליקוט ושינוע בעזרת מלגזנים  5-6ושיפור של פי 

.  אנושיים

Kion Group (KGX) ,  חברה תעשייתית הנסחרת בגרמניה צפויה

החברה מייצרת מלגזות רגילות ואוטומטיות  . ליהנות ממגמות אלו

החברה . וכן מספקת פתרונות מלאים של מחסנים אוטומטיים

המספקת פתרונות האוטומטיים  2016-בDematicרכשה את 

.  באירופה3ב ומספר "בנתח שוק בארה1והיא מספר 

חברות יפניות רבות עוסקות בתחום זה שכן באסיה ישנו יתרון  

יצרניות המיכון  מבין . תחרותי לאור עלויות עבודה נמוכות יותר

-וToyota Industries, Fanucהאוטומטי ניתן למנות את 

Daifuku.

חברות תחבורה ולוגיסטיקה

24עד )משלוחי אקספרסבדגש על , למשלוחים מהיריםהדרישה

.  מגבירה את הצורך באוטומציה של חברות הלוגיסטיקה( שעות

ב ואירופה ניתן ליהנות מרכישה  "בחלקים מסוימים בארה

זאת . באינטרנט ומשלוח שיגיע אליך עד שעה ממועד הקנייה

,  אם כן. ימים9-אשר בה אורך משלוח בממוצע כלעומת ברזיל 

חברות השילוח הגדולות נאלצות להתאים עצמן למציאות החדשה  

,  חברת השילוח הגדולה בעולם. ולעמוד בזמני משלוח קצרים יותר

Deutsche Post (DPW) , שמוכרת יותר בשםDHL , מספקת

15%-החברה מציינת שכ. שירותים אלו כמעט בכל רחבי העולם

כלומר ממדינה אחת , מהמכירות באינטרנט הן חוצות גבולות

שנים  5בעוד 25%-למדינה אחרת ושיעורים אלו צפויים להגיע לכ

התלות הגבוהה של חברות קמעונאיות בלוגיסטיקה על . מהיום

מנת לשפר את הערך ללקוח צפויה להמשיך ולהיטיב עם חברות  

.ודומותיהDHLכגון 

ברווח התפעולי עד 8%החברה צופה צמיחה שנתית ממוצעת של 

.  2018לשנת 15ונסחרת במכפיל רווח חזוי של 2020שנת 

Fedexהן גלובליות נוספות חברות שילוח  (FDX)ו-UPS.

ענף הלוגיסטיקה בישראל עשוי להיתפס כתחום אפור ולא מעניין  

הפעלת מסופי  , במיוחד וכולל חברות הפועלות בתחומי השילוח

אך זהו אחד מהענפים  -ניהול מחסנים ומרכזיים לוגיסטיים , מטענים

הענף עלה בשנים האחרונות על מסלול  . הצומחים והפעילים בישראל

צמיחה מואץ בעקבות הזינוק בפעילות המכירות באינטרנט והצורך  

החברות המקומיות כוללות את גולד  .  במרכזי אחסון ושינוע ללקוחות

אוברסיז, שעוסקת בהפעלת מסוף מטענים ומחסנים באשדוד, בונד

שמפעילה מסוף מטענים בחיפה ואשדוד וכן מחסנים אחוריים  

ממן שמפעילה  . שמטפלים בסחורה ומשלחים אותה ללקוחות הקצה

שפועלות  , ופרידנזוןאוריין , מסוף מטענים בנמל התעופה בן גוריון

.בתחום השילוח הבינלאומי והשירותים הלוגיסטיים

ן"נדל

,  התחרות מתמקדת כעת במשלוח יעיל ומהיר ללקוח הקצה ועל כן

קמעונאיות האונליין נדרשות לא רק להתקדם לפתרונות אוטומטיים  

אלא גם לחפש מיקום הנמצא בסמיכות  , בתוך המרכזים הלוגיסטיים

המודל העסקי של רכישות באינטרנט  . כלומר בערים, ללקוח הקצה

ישנה  , כתוצאה מכך. מקמעונאי מסורתי3דורש שטח אחסון גדול פי 

שכן על המיקומים בערים מתמודדים  , ן"השפעה על שוק הנדל

ן משרדים ומגורים וכי הביקוש גדול  "בנוסף לנדל, שחקנים רבים יותר

.  על משאבי הקרקע הזמינים

ן עם התמקדות בבניית מחסנים לוגיסטיים מקבלים רוח  "חברות נדל

שיעורי  . ן מגה אור מתמחה בהקמת מחסנים כאלו"חברת הנדל. גבית

37%הצמיחה בהכנסות החברה בשלוש השנים האחרונות עמדו על 

ואילו הצמיחה ברווח במיוחס לבעלי המניות עלתה בשיעור שנתי  

.שיעורי צמיחה גבוהים, 26%ממוצע של 

Citi: מקור

מחסן לוגיסטי אוטומטי
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אוטומציה ומכירות אונליין// זרקור 


