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הבהרה משפטית
מצגת זו אינה מהווה ואין לפרשה כהצעה או הזמנה לרכישת ו/או הקצאת ניירות ערך של החברה .המצגת
הינה לשם תמצית ונוחות בלבד ולא נועדה להחליף את הצורך לעיין בדיווחי החברה ו/או בדוחותיה הכספיים.

במצגת זו יתכן ונכלל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968 -מידע כאמור ,עלול
לכלול בין היתר ,תחזיות ,מטרות ,הערכות ו/או אומדנים וכן מידע אחר המתייחס או שעלול להתייחס לאירועים
או עניינים עתידיים ,שהתממשותם אינה ודאית והמושפעים מגורמים שאינם בשליטת החברה ואשר אין
ביכולתה להעריכם מראש.
מידע צופה פני עתיד ככל שנכלל במצגת זו מתבסס על הערכות החברה שנעשו על בסיס המידע והנתונים
שהיו בידי הנהלת החברה במועד עריכת מצגת זו .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או
להתממש באופן שונה מהותי מכפי שנצפה.
האמור חל גם ביחס לתחזיות וההערכות הנכללות במצגת והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את
התחזיות ו/או הערכות כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת.
התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד ,כולו או חלקו ,או התממשותו באופן שונה מזה
שנצפה ע"י החברה עלול להיות מושפע בין היתר ,מקשיים במימוש פעילות השיווק ו/או המכירה שינקטו על
ידי החברה ו/או בשל שינוי במבנה השווקים או התחרות בהם פועלת החברה וכן מגורמי הסיכון המאפיינים
את פעילות החברה לרבות התפתחויות בסביבה המאקרו כלכלית וגורמי חיצוניים המשפיעים על פעילות
החברה.
מצגת זו יתכן וכוללת נתונים ומידע שאינם כלולים בדוחות הכספיים ו/או המיידים של החברה כפי שפורסמו
לציבור או שאופן הצגתם במסגרת מצגת זו שונה מהאופן שבו נכללו בדוחות שפורסמו על ידי החברה לציבור.
במקרה של סתירה בין דיווחים שפורסמו לציבור לבין הנתונים במצגת זו ,יש להתייחס אך ורק לנתונים כפי
שפורסמו ע"י החברה בדיווחים אותם פרסמה החברה לציבור מכוח דרישות הדין.
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על סדר היום
תמצית התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת  2020ומגמות שוק עדכנית
תיאור החברה ופעילותה

מכונה 8
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תמצית התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי
ולשנת  2020ומגמות שוק
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רבעון רביעי – תמונה כללית
רבעון טוב יותר מהרבעון המקביל אשתקד חרף אתגרי מגפת הקורונה .גם שנת
 2020כולה טובה יותר מהשנה שקדמה לה
עיקר השיפור לאורך שנת  2020כולה ,ובכלל זה ברבעון הרביעי ,הוא תפעולי.
שיפור שהוא פרי פעילות ניהולית בת מספר שנים ,שהבשילה כעת ,ומתבטאת
בגידול בתפוקת הייצור וביעילותו .אומנם ,השנה השפעת הגידול בתפוקות לא
באה לידי ביטוי בגידול משמעותי ברווח עקב ירידת מחירי מכירה ,אך יעילות
גבוהה זו מהווה מנוף לשיפור התוצאות הכספיות בשנים הבאות
שלושת מגזרי שרשרת הערך הוכיחו את יציבותם לאורך כל השנה וברבעון
הרביעי הביקוש למוצריהם אף גדל
פעילות ניהולית נמרצת בשני המגזרים שנפגעו מהשלכות משבר הקורונה,
ניירות כתיבה והדפסה וגרפיטי ,התאימה את היקף הפעילות וההוצאות להיקף
הביקוש וההכנסות שירדו ,באופן שמנע פגיעה ברווח
במהלך הרבעון הרביעי חל שינוי במגמות השוק בעולם והביקוש העולמי לגלילי
נייר לקרטון צמח בחדות
להערכתנו ,אנחנו נמצאים כעת ב"נקודת פיתול" .לנוכח הגידול בביקוש,
לראשונה מזה כשנתיים ,מחירי המכירה החלו לעלות ובחדות .שינוי המגמה,
ככל שתמשך ,עשוי להשפיע לחיוב על תוצאות החברה ברבעונים הבאים
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אמניר

הפחתת עלויות ,התייעלות ושולי רווח גבוהים יותר

אמניר עבדה ברציפות במהלך השנה כולה ,גם בימי סגר כללי וסיפקה את מלוא כמות
חומר הגלם הדרושה למפעל הנייר
ההכנסות קטנו בהתאם למגמה העולמית של ירידת מחירי המכירה (בהשוואה לשנת
 .)2019הרווחיות נשמרה הודות להתייעלות והפחתת עלויות .סך ה EBITDA -נותר
ללא שינוי ושיעורו מההכנסות צמח והשתפר ,בעיקר הודות ל:


הפחתת עלויות איסוף פסולת הקרטון והנייר



הגדלת האיסוף העצמי



הגדלת ההכנסות משירותים

אמניר  EBITDA -רבעון רביעי
(מיליוני שקלים)

15
13
EBITDA
Margin

EBITDA
Margin

24%

22%

2019

2020

אמניר  EBITDA -שנתי
(מיליוני שקלים)

בעולם ,מחירי ה (Old Corrugated Containers) OCC -היו תנודתיים מאוד לאורך שנת
 ,2020בעיקר בשל הסגרים החוזרים .מגמת ירידת המחירים שאפיינה את השנים
 ,2017-2019התהפכה במהלך שנת 2020

56

56

EBITDA
Margin

EBITDA
Margin

23%

21%

2020

2019
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אמניר

השוק העולמי הפך תנודתי,
אך באמניר מרבית העלויות הן אורגניות

מחירי ה OCC -בעולם היו תנודתיים מאוד לאורך שנת  ,2020בעיקר
בשל הסגרים החוזרים .מגמת ירידה המחירים שאפיינה את השנים
 ,2017-2019התהפכה
אינטגרטיביות – כחברה אינטגרטיבית מרבית עלות ה ,OCC -חומר
הגלם של מפעל הנייר לייצור גלילי נייר ממוחזרים לקרטון ,היא עלות
אורגנית באמניר (כח אדם ,רכב וכו') ובהתאם היא תנודתית פחות
פעילות אמניר מתמקדת בהגדלת כמות ה"איסוף עצמי" ,חלף רכישת
פסולת ובנוסף ,בהפחתת עלות האיסוף

מחיר ה OCC -באירופה
אירו/טון
180
160

140
120
100
80

60
40
מקורFastmarkets RISI :

20
-

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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גלילי נייר לקרטון

תפוקת שיא במכונה 8

תפוקות הייצור של מכונה  8בשנת  2020היו הגבוהות ביותר מיום הפעלתה לפני
כעשר שנים וחצו את רף ה 220,000 -טון .להערכת החברה ,מכונה  8מסוגלת
לייצר גם  230,000טון בשנה
השיפור הוא פרי מאמץ ניהולי מתמשך והושג הודות ל :הקטנת מספר התקלות,
צמצום משך הזמן הנדרש לטיפול בהן ולהעלאת "מהירות הריצה" הממוצעת.
כתוצאה ,גדלה התפוקה הממוצעת לשעת ויום עבודה
הודות לגידול בתפוקה ,גדלה רווחיות המגזר ,חרף הירידה במחירי המכירה

החל מחודש ספטמבר  2020ניכר שינוי חיובי במגמת השוק .הביקוש גדל בחדות
ומחירי המכירה בעולם עלו בהתאם .עליית המחיר המצטברת עד כה ,מוערכת
בכ 90 -אירו לטון
בשבועות האחרונים הודיעו יצרנים רבים בעולם על עליות מחירים נוספות
לחודשים מרץ ואפריל 2021
להערכת החברה ,עליית המחירים ברבעון הרביעי של שנת  ,2020מונעת מגידול
משמעותי בביקוש ,בין היתר ,עקב האצה משמעותית בפעילות המסחר המקוון
ועליה בשיעור ניצול אמצעי הייצור ()Operating Rate
ברבעון הראשון של שנת  ,2021ניכרת עליה חדה גם של מחיר התאית ,שהוא
בעל רמת מתאם מובהקת וארוכת שנים למחירי גלילי הנייר לקרטון

גלילי נייר לקרטון  EBITDA -רבעון רביעי
(מיליוני שקלים)

18

8
EBITDA
Margin

EBITDA
Margin

16%

8%

2020

2019

גלילי נייר לקרטון  EBITDA -שנתי
(מיליוני שקלים)

56
53
EBITDA
Margin

EBITDA
Margin

12%

12%

2020

2019
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גלילי נייר לקרטון

השוק שינה כיוון .אנו ב"נקודת פיתול"

גידול בביקוש


חידוש הצמיחה בפעילות התעשייתית בעולם כולו (בסין בפרט)



מצוקת חומר גלם ( )OCCבסין הובילה לייבוא כמויות גדלות
והולכות של גלילי נייר לקרטון מאירופה וארה"ב חלף ,OCC
שהכנסתו לסין נאסרה



גידול בצריכה הפרטית של מוצרים ,חלף שירותים (כלי בית
במקום חופשה)



קפיצת מדרגה בהיקף המסחר המקוון



הגידול בכושר הייצור העולמי איטי ביחס לתחזיות קודמות

מחירי* גלילי נייר לקרטון והתאית באירופה בשנתיים האחרונות
אירו/טון
1,000
900
800

תאית
Pulp

700

נייר בתולי
Kraftliner

600
500

נייר ממוחזר
Fluting

400
300

שיעור ניצול אמצעי הייצור ( )Operating Rateבארה"ב עלה לכ96% -

פבר21-

ספט20-

אפר20-

נוב19-

יונ19-

ינו19-

* מדד המחירים בעולם הנייר המתפרסם על ידי חברת  . RISIמחירי המכירה בפועל שונים מעסקה לעסקה ,אך למגמתם
תאימות גבוהה למדד

עליות מחירים תכופות החל מסתיו  2020אל תוך חורף/אביב 2021
תאית  -מתחילת  2021ניכרת עליית מחירים חדה במחירי התאית
בנקודות פיתול דומות בעבר ,נדרשו לפחות שני רבעונים עד ששינוי המגמה בשוק בא לכדי ביטוי במלואו בתוצאות החברה
לגידול הניכר בתפוקות מכונה  8עשויה להיות תרומה משמעותית לרווח ככל שמחירי המכירה ימשיכו לעלות
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קפיצת מדרגה בהיקף הe-commerce -
שיעור הגידול השנתי במכירות  e-commerceובמכירות
הפרונטליות בארה"ב

מכירות ה Retail -בארה"ב2010-2020 ,

שיעור צמיחה
שנתי

מכירות
במיליארד $

45%

4,500

40%

4,000

35%

3,500

30%

3,000

25%

2,500

20%

2,000

15%

1,500

10%

1,000

5%
0%

2020

2019

2018

2017

2016

סך מכירות הRetail -

2015

2014

2013

מכירות Online

מקורDigital Commerce 360 analysis of U.S. Department of Commerce data :

2012

2011

21%

16%

14%

13%

500
12%

11%

10%

9%

8%

7%

6%

-

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
מכירות In-store

מכירות Online

מקורDigital Commerce 360 analysis of U.S. Department of Commerce data :

ארה"ב  -גידול של כ 44% -במכירות ה e-commerce -בשנת 2020
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שוק גלילי הנייר לקרטון צומח בעקביות
גידול ניכר בביקוש ובהיקפי הייצור
בחודשים האחרונים ,הביקוש גבוה גם בהשוואה לשנת 2018
היקפי הייצור הם הגבוהים ביותר שידע השוק בשנים האחרונות ובכלל

היקף הייצור העולמי  -גלילי נייר לקרטון

ביקוש עולמי  -גלילי נייר לקרטון
אלפי טונות

אלפי טונות
15,000

15,000
2020

14,000

14,000
2019
2018

13,000

13,000

מקורNumera Analytics :

מקורNumera Analytics :

12,000

12,000
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כרמל

צמיחה כמותית הודות להשקעות שבוצעו

מחירי המכירה נשחקו לאורך השנה

כרמל  EBITDA -רבעון רביעי
(מיליוני שקלים)

גידול בביקוש ובתפוקת הייצור מיתנו את
השפעת שחיקת מחיר המכירה על הרווח

23
20

לכרמל כושר הייצור הגדול ביותר בשוק.
בבעלותה  2מקרגלים וכושר ייצור של כ-
 120,000טון קרטון גלי
חדשנות  -ייצור אריזות קרטון בעיצוב אישי
בעזרת מדפסת דיגיטלית מהראשונות
ומהמתקדמות בעולם ,המדפיסה ישירות ע"ג
לוח קרטון גלי

היקף פעילות ה e-commerce -בעולם עשה
בשנת  2020קפיצת מדרגה

EBITDA
Margin

EBITDA
Margin

14%

18%

2020

2019

כרמל  EBITDA -שנתי
(מיליוני שקלים)

85

89

EBITDA
Margin

EBITDA
Margin

16%

17%

2020

2019
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כרמל

השוק בישראל גדל

צמיחת המסחר המקוון בישראל ,נמוכה משמעותית מהקצב העולמי
זמינות גלילי הנייר לקרטון בשוק העולמי ,בחודשים האחרונים ,נמוכה
ועלות חומר הגלם עולה בהתאם
אינטגרטיביות  -כרמל ממשיכה להגדיל את היקף השימוש בנייר
ממוחזר ,מתוצרת נייר חדרה ,חלף נייר בתולי מיובא




ירוק יותר
כלכלי יותר
בעל תרומה גבוהה יותר לשרשרת הערך

חדשנות – ביקוש גדל והולך למוצרי אריזה עם הדפסה דיגיטלית
איכותית

כמות קרטון גלי מיוצרת בכרמל

(טונות)

110,000

2020

2019

2018

2017

2016

2015
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כתיבה והדפסה

ההפסד צומצם ,ההסבה נמשכת

צניחה של כ 16% -בממוצע שנתי ,בביקוש העולמי בעקבות משבר הקורונה

ניירות כתיבה והדפסה  EBITDA -רבעון רביעי
(מיליוני שקלים)

היקפי הפעילות והייצור הותאמו לרמת הביקוש ,עד לכדי עצירת המכונה לפרקים.
תגובה ניהולית נמרצת שמנעה את הגידול בהפסד

2019

2020

פעילות הסבת מכונה  4לייצור משולב (היברידי) של נייר "חום" ונייר "לבן" נמשכת,
אך הקצב הואט עקב משבר הקורונה

)(8
להערכת החברה ,לקראת תום  2021צפויה להיות לחברה יכולת היברידית שתאפשר
לה ייצור כמות מסוימת ,לא גדולה ,של גלילי נייר לקרטון על חשבון ניירות כתיבה
והדפסה .מהלך ההסבה ימשך אל תוך 2022

)(8

ניירות כתיבה והדפסה  EBITDA -שנתי
(מיליוני שקלים)

ההשקעה הכספית ב"הסבה" ,בשנת  ,2020הסתכמה בכ 10 -מיליון שקלים בלבד

2020

2019

)(20
)(26
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כתיבה והדפסה

צניחה בביקוש העולמי

הביקוש לניירות כתיבה והדפסה ,שבשנים האחרונות ,קטן מידי
שנה ,נפגע משמעותית בשנת 2020
מחצית השנה השנייה מצביעה על התאוששות ,אם כי הביקוש
נותר נמוך משמעותית מהתקופה טרום הקורונה

ביקוש עולמי  -ניירות כתיבה והדפסה
אלפי טונות
2019

7,000

6,000

2020
5,000

מקורNumera Analytics :

4,000
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גרפיטי

השפעת משבר הקורונה ניכרת .הואץ מיזוג גליל-און
גרפיטי  EBITDA -רבעון רביעי
(מיליוני שקלים)

הסגר הכללי ,סגירת מוסדות החינוך וההשכלה ונטישת המשרדים התבטאו בירידה ניכרת
בביקוש לצורכי משרד ולפגיעה בהכנסות גרפיטי
גרפיטי הפחיתה עלויות והתאימה את היקף הפעילות .בין היתר ,האיצה את המיזוג הלוגיסטי
עם פעילות גליל-און .אתר קיסריה נסגר והפעילות רוכזה למרלו"ג גרפיטי במודיעין

2

2

2020

2019

גרפיטי  EBITDA -שנתי
(מיליוני שקלים)

9
8

2020

2019
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רווח והפסד מאוחד רבעון 4

השיפור התפעולי מתבטא בסך ה EBITDA -ובשיעורו מההכנסות
מכירות

הכנסות

(מיליוני שקלים)

הירידה בהכנסות מקורה במגזר ניירות כתיבה
והדפסה ,כ 27 -מיליון שקלים.
הכנסות שלושת מגזרי שרשרת הערך צמחו
ברבעון ,בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד

373
363

2020
EBITDA
עיקר השיפור ברווח ברבעון הרביעי הוא במגזר
גלילי נייר לקרטון ,בו ה EBITDA -צמח לכ18 -
מיליון שקלים בהשוואה לכ 8 -ברבעון המקביל
אשתקד

שיעור ה EBITDA -מסך ההכנסות השתפר והגיע
לכ ,14% -הודות לשיפור ביעלות התפעולית

2019

EBITDA
(מיליוני שקלים)

49
40

EBITDA
Margin

EBITDA
Margin

14%

11%

2020

2019
17

השקעות ותזרים מזומנים
 211מיליון שקלים תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
 72מיליון שקלים הושקעו בשנת  .2020היקף ההשקעה הנדרש לטובת
השמירה על הקיים מוערך בכ 50-60 -מיליון שקלים בשנה
 283מיליון שקלים הם סך החוב הפיננסי נטו של החברה ליום .31.12.20
החוב ירד בכ 40 -מיליון שקלים גם במהלך "שנת הקורונה"

השקעות הוניות לפי סוג ההשקעה

צמיחה

(מיליוני שקלים)

התייעלות
וחסכון

124

126
102

שמירה על
הקיים

72

62

רמת מינוף נמוכה ,כדרך חיים
2020

2019

2018

2017

2016
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סיכום
שנת הקורונה הוכיחה את יציבות השוק בו פועלת הקבוצה ויציבותה של נייר חדרה
תהליכים ארוכים הבשילו השנה לכדי שיפור תפעולי ניכר המתבטא בגידול בהיקף הייצור וביעילותו
רבעון רביעי טוב!
נקודת פיתול במצב השוק ,שינוי מגמה לטובה
השיפור התפעולי ומצב השוק מהווים נקודת פתיחה טובה לשנת 2021
הפעילות להסבת מכונה  4ממשיכה וצפויה להימשך גם בשנת 2022

מכונה 8

19

תיאור החברה ופעילותה

20

חברת אריזה ,מיחזור ונייר
כלכלה מעגלית ירוקה בעולם המיחזור

כלכלה מעגלית

שוק צומח בהתמדה לאורך עשרות שנים
אינטגרציה אנכית בין מגזרי שרשרת הערך
חסמי כניסה בדמות השקעות הוניות משמעותיות

אינטגרציה אנכית בשרשרת הערך ,שתחילתה וסופה הם הצרכן הפרטי

21

חברת אריזה ,מיחזור ונייר
את מרבית הכנסותיה ואת מלוא הרווח מפיקה החברה מתחום
האריזה ,נייר והמיחזור .בשנת :2020
כ 65% -מההכנסות נבעו משלושת מגזרי הערך
כ 100% -מהEBITDA -

כלכלה מעגלית

השקעות בהרחבת כושר הייצור וביצירת חדשנות – בחמש
השנים האחרונות הושקעו כ 500 -מיליון שקלים .מהם ,כ400 -
מיליון במגזרי שרשרת הערך

החל מהלך השקעה להסבת כושר ייצור מניירות כתיבה והדפסה
"לבנים" לגלילי נייר לקרטון ממוחזרים "חומים"

אינטגרציה אנכית בשרשרת הערך ,שתחילתה וסופה הם הצרכן הפרטי

22

כור היתוך ארץ ישראלי
קליטת עלייה
שנות החמישים  -קליטה והעסקה מאות עולים חדשים באזורי הפריפריה
שנות התשעים – קליטת עשרות מהנדסים מבני העלייה הרוסית

שילוב חברתי
כתף אל כתף 365 ,24/7 ,ימים בשנה ,כ 1,500 -עובדים בני כל הדתות והעדות

יהודים
66%

מוסלמים
32%

אחר
2%
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 70שנה של תעשייה ישראלית
פעילות יחידה במינה בכלכלה הישראלית
מפעלים בקיסריה ,חדרה ומודיעין על פני כ 500 -דונם
כושר ייצור מצטבר של כ 900 -אלפי טון
ייצוא בהיקף כספי של כ 300 -מיליון שקלים בשנה
ייבוא בהיקף כספי של כ 300 -מיליון שקלים בשנה

אמניר

ייצור שנתי
מאפייני שוק

 310,000טון
שוק עולמי

כרמל

כתיבה והדפסה

גלילי נייר לקרטון
מכונה 8

מכונה 2

 2מקרגלים

מכונה 4

 240,000טון

 80,000טון

 120,000טון

 130,000טון

שוק מקומי

שוק עולמי

שוק עולמי
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הנייר מקיים כלכלה
מעגלית בת קיימא
העולם מגדיל בהתמדה את השימוש בנייר כתחליף לפלסטיק
השינוי מגיע מלמטה ,צרכנים דוחפים להחליף פלסטיק בקרטון ומלמעלה,
רגולציה מעודדת קיימת ,בו זמנית

מגמת שיעור מיחזור האריזות בארצות הברית
אריזות נייר
וקרטון

81%

שימוש בשקיות פלסטיק באירופה

מיליארד
יחידות

אריזות מתכת

60%

56%
אריזות זכוכית

51%

31%
25%
אריזות פלסטיק

13%
2018
מקורJefferies :

10%
2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

מקורEurostat.com :

קרטון ונייר הם חומרים ירוקים ,ידידותיים לסביבה ובעלי
שיעור המיחזור הגבוה ביותר
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נתוני המיחזור בישראל מגלמים פוטנציאל
לפי פרסומי המשרד להגנת הסביבה:

בעולם הבינו כי מיחזור הוא כורח קיומי

נכון להיום ,כל אדם בישראל מייצר כ 1.8 -ק"ג פסולת ביום
הרכב הפסולת העירונית המוצקה:

שיעור מיחזור נייר וקרטון בעולם
72%

68%
63%

 43%שאריות מזון

49%

 20%נייר וקרטון
 19%פלסטיק

31%

 18%אחר
כ 80% -מהפסולת מוטמנת לעומת כ 20% -באירופה
ב 10 -השנים הקרובות צפוי גידול של כ 25% -בסך הפסולת בישראל
רק כ 14% -מסך הפסולת מועברת למיחזור לעומת כ 46% -באירופה

שיעור מיחזור הנייר והקרטון בארץ נמוך משמעותית בהשוואה לעולם

יעדי המשרד לשנת 2030

אירופה

ארה"ב

אוסטרליה

סין

ישראל

מקורות :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהEurostat.com, AF&PA’s, APCO, Statista.com ,

נתוני המיחזור בישראל נמוכים משמעותית בהשוואה לעולם
המערבי וטומנים פוטנציאל גידול שטרם מומש

 20%הטמנה
 54%העברה למיחזור
26

חברה ירוקה
אמניר  -פתרונות איסוף ומיחזור פסולת
איסוף ועיבוד כ 350,000 -טון פסולת קרטון ,נייר ,עיתון
ופלסטיק בשנה
כ 1,000,000 -פינויי פסולת בשנה
פריסה של מעל ל 30,000 -מתקני וכלובי איסוף נייר

גלילי נייר לקרטון – מפעל תעשייתי ירוק
מפעל ההופך פסולת לחומר גלם תעשייתי בר שימוש
אנרגיה נקיה – גז טבעי
שימוש חוזר – שפכי הייצור מטוהרים ומושבים חזרה לתהליך

כרמל  -אריזות ידידותיות לסביבה
המובילה בארץ בשימוש בגלילי נייר ממוחזרים כחו"ג
מייצרת אריזות הניתנות לשימוש חוזר
מפתחת ומציעה פתרונות מחליפי פלסטיק
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שוק גלילי הנייר לקרטון צומח בעקביות
הביקוש העולמי לגלילי נייר לקרטון 30 ,שנה

צמיחה עקבית וביקוש קשיח הודות ל:

אלפי
טונות

גידול אוכלוסיית העולם
עלייה ברמת החיים

180,000

COVID-19

160,000
מלחמת

צמיחת הe-commerce -

הסחר '19

משבר כלכלי

עולמי '08

המודעות למיחזור ומגמת המעבר מפלסטיק לנייר

140,000

120,000

משבר דוט
קום  '00משבר פיננסי

חסמי כניסה בדמות השקעה הונית גבוהה

באסיה '97

100,000

80,000

צמיחה עקבית לאורך שנים ( 2-3%בשנה)

60,000
מקורNumera Analytics :

40,000
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
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שוק גלילי נייר לקרטון  -מחירים
מחירי המכירה בשוק מושפעים משלושה גורמים
מרכזיים:

מחירי תאית וגלילי נייר לקרטון באירופה ב 20 -שנים האחרונות
דולר/טון

1,000

מחירי התאית (חומר הגלם לגלילי נייר בתולי)

900
800

 - Operating Rateשיעור ניצול אמצעי הייצור
(הפער בין הביקוש להיצע)

700
600

והגורם השלישי בחשיבותו ,מחירי פסולת קרטון ()OCC

500
400
300
200
100
מקורNumera Analytics :

2002 2003 2004 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2018 2019 2020
מדד תאית

גלילי נייר בתוליים לקרטון Kraftliner

גלילי נייר ממוחזרים לקרטון Fluting

לאורך השנים קיימת מחזוריות ,לצד מגמה עקבית של עליית מחירים
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צמיחת היקפי הe-commerce -
מגדילה עוד יותר את הביקוש
מכירות ה Retail -בארה"ב2010-2020 ,
מכירות
במיליארד $

4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
21%

16%

14%

13%

500
12%

11%

10%

9%

8%

7%

6%

-

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
מכירות In-store

מכירות Online

מקורDigital Commerce 360 analysis of U.S. Department of Commerce data :

גידול של כ 44% -במכירות ה e-commerce -בשנת 2020
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שוק אריזות הקרטון
אריזות הקרטון (קרטון גלי) מיוצרות בעולם כולו בסמיכות
גאוגרפית למקום בו מיוצרים המוצרים אותם יש לארוז .מאפייני
האריזות ,בעיקר היחס בין נפחן למשקלן ,כרוך בעלות הובלה
משמעותית ,ובהתאם קיים יתרון לייצור מקומי על פני יבוא
הביקוש לאריזות קרטון ומחירן מושפע בעיקר מ:
מחיר חומר הגלם (גלילי הנייר לקרטון)
כושר הייצור המקומי
ביקוש

3131

מוצרי אריזה – מגמות שוק
ביקוש לגלילי נייר לקרטון באירופה ,לפי סוג נייר
אלפי טונות

מעבר לממוחזר  -גידול בשיעור השימוש בגלילי נייר
לקרטון ממוחזרים ,על חשבון בתוליים

בתולי
ממוחזר

כדאיות כלכלית

35,000
30,000
25,000

קיימות  -הגדלת שיעור השימוש בנייר ממוחזר

20,000

דיגיטציה  -מתן דגש הולך וגדל לאיכות ההדפסה,
מעצם היות האריזה חלק מאופן הצגת המוצר/מותג

15,000
10,000

פרסונליזציה  -אריזות מותאמות לקוח
5,000

מעבר לסדרות ייצור קטנות

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014
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מוצרי אריזה  -כרמל
ידידותית לסביבה  -מובילת שוק בשימוש בנייר ממוחזר
מובילת שוק בחדשנות  -בעלת יכולות הדפסה דיגיטליות להדפסה ישירה על קרטון גלי
פרסונליזציה  One Stop Shop -למשלחי הe-commerce -

אריזות חזקות ואמידות

אריזות בעיצוב אישי

פתרונות לחקלאות הישראלית

פתרונות לשוק הTake Away -
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הסבת מכונה  4לייצור גלילי נייר
ממוחזרים לקרטון
לאחר הסבתה מכונה  4תהיה "היברידית" ותאפשר ייצור ניירות כתיבה והדפסה (נייר "לבן")
וייצור גלילי נייר ממוחזר לקרטון (נייר "חום") ,לפי דרישות וביקוש השוק

מאוקיינוס אדום לכחול  -מעבר משוק מתכווץ המבוסס על חומר גלם מיובא למוצר מבוסס חומר
גלם מקומי מאיסוף/ייצור עצמי בשוק הצומח בעקביות לאורך עשרות שנים
אמניר צפויה אף היא להנות מפוטנציאל הצמיחה הגלום עבודה הודות לביקוש גבוה יותר
לפסולת הנאספת על ידה
מיקוד פעילות מפעל הנייר בתחום ייצור גלילי הנייר לקרטון ,יאפשר גמישות תפעולית והפעלה
יעילה יותר של מכונות  8ו2 -
הסבת המכונה אמנם תקטין את ייצור גלילי נייר כתיבה והדפסה ,אך תאפשר הרחבת הפעילות
המסחרית הרווחית בתחום זה
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איתנות פיננסית
מדיניות החברה בנושא איתנות פיננסית:

מבנה בעלות
שמירה על מינוף נמוך
שמירה על קצב השקעות נאות לטובת המשך צמיחה ,פיתוח ושיפור הרווחיות
חלוקת דיבידנד נקודתית ,ללא מדיניות קבועה ,בהתאם לסדר העדיפות הפיננסי
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סיכום
כלכלה מעגלית בת קיימא בעולם האריזה המיחזור והנייר
הביקוש העולמי לגלילי נייר לקרטון 30 ,שנה

שוק צומח לאורך שנים

אלפי
טונות

אינטגרציה אנכית
ליבת הפעילות היא  3מגזרי שרשרת הערך :אמניר ,מפעל גלילי הנייר לקרטון וכרמל
האינטגרציה האנכית בין המגזרים מקנה עוצמה ,יציבות ופוטנציאל לצמיחה ברווחיות
בשנים האחרונות בוצעו השקעות ניכרות שהשביחו את אמצעי ייצור של החברה

180,000
COVID19
מלחמת
הסחר
'19

160,000
משבר
כלכלי
עולמי '08

140,000

משבר
דוט קום
'00

120,000
משבר
פיננסי
באסיה '97

100,000
80,000

כושר ייצור
יעילות
חדשנות

60,000
40,000
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
מקורNumera Analytics :
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תודה
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