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ביצועי חברות המזון הבורסאיות ברבע השני של
1
3122
חברות התעשייה הבורסאיות בענף המזון אחראיות לכ 8% -מכלל מכירותיהן של
חברות התעשייה הבורסאיות ,אך חלקן ברווח התפעולי עומד על כ 5% -וחלקן ברווח
הנקי (לפני מס) נמוך עוד יותר –  4%בלבד.
עלייה במכירות אך גידול מהיר יותר בעלות המכר
לפי הדוחות הכספיים של  26חברות המזון הנסחרות בבורסה ,נרשם גידול של כ-
 8%במכירות ברבע השני של  1322בהשוואה לרבע המקביל אשתקד .לעומת
זאת ,עלות המכר של חברות המזון זינקה באותה התקופה בשיעור חד של
( 21.9%עלייה חדה גם בהשוואה לסך התעשייה = גידול של .)5.5%
ירידה ברווחיות הגולמית
הרווחיות הגולמית ירדה במהלך שנה זו ב 1.0 -נקודות האחוז ,מ 07.6% -ברבע
השני של  ,1323ל 05.0% -ברבע השני של .1322
עלייה גם בהוצאות המכירה ,ההנהלה והכלליות

2

עלייה של  5.8%נרשמה ברבע השני של  1322בהוצאות אלו לעומת תקופה
מקבילה אשתקד (מדובר בעלייה חדה לעומת גידול של  0.1%בסך חברות
התעשייה הבורסאיות).
ירידה ברווחיות התפעולית
הרווחיות התפעולית של חברות המזון הבורסאיות ירדה ברבע השני של 3122
ל ,1.2% -לעומת  7.0%ברבע השני של  .1323שחיקה זו ברווחיות חלה על רקע
ההתייקרות החדה של עלויות הייצור בענף המזון ,לצד העלייה בהוצאות ההנהלה
וכלליות ,שיווק ומכירה.
נדגיש כי שיעור רווחיות זה הינו נמוך ביחס לרווחיות התפעולית המצרפית של
סך חברות התעשייה הבורסאיות ברבע השני של .21.1% - 3122

 1על בסיס הדו" חות הכספיים של חברות התעשייה הבורסאיות.
 2כשני שליש מהוצאות אלו הינן הוצאות מכירה ושיווק.
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רווח תפעולי כאחוז ממכירות
ענף המזון
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ה שחיקה ברווחיות התפעולית אפיינה גם את סך חברות התעשייה הבורסאיות,
כאשר שיעור הרווח התפעולי מהמכירות ירד במהלך השנה החולפת ב0.4 -
נקודות האחוז :מ 20.8% -ברבע השני של  1323ל 23.4% -ברבע השני השנה.

ירידה ברווחיות הנקייה לפני מס
גם שיעור הרווח הנקי (לפני מס) ביחס לסך המכירות של חברות המזון
הבורסאיות ירד ברבע השני של  3122ל ,1.1% -לעומת  7.1%בתקופה
המקבילה אשתקד – ירידה של  1.6נקודות האחוז ברווחיות.
רווח נקי זה הינו נמוך בהשוואה לסך חברות התעשייה הבורסאיות ,המציגות
רווח נקי של  9.4%ברבע השני של השנה.

רווח נקי לפני מס כאחוז ממכירות
ענף המזון
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זה המקום להזכיר כי דוחות הרבע השני של חברות המזון טרם מגלמים שתי
התפתחויות מהותיות שאירעו במהלך הרבע השלישי ואשר צפויות להשפיע
לשלילה ולהביא לשחיקה נוספת ברווחיות החברות בענף .2 :בחודש יולי עודכן
שכר המינימום ביותר מ ,5% -ל ₪ 4,233 -לחודש .1 .בחודש יולי החל גל
המחאה ,אשר אילץ את חברות המזון לצאת בגל של הורדות מחירים.
השילוב של הורדות מחירים לצד התייקרות עלויות השכר ,אשר מהוות מרכיב
מרכזי בעלויות מפעלי המזון ,צפוי להביא לשחיקה נוספת ברווחיות חברות
המזון ,אשר תבוא לידי ביטוי כבר בביצועי הרבעון השלישי של השנה.
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