מצגת לשוק ההון
מאי 2021
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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
סקירת תוצאות מגזרי הפעילות ומגמות שוק עדכניות
תמצית התוצאות הכספיות

מכונה 8
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סקירת תוצאות מגזרי הפעילות
ומגמות שוק עדכניות

4

רבעון ראשון

– תמונה כללית

רבעון טוב ,המציג שיפור בכל מדדי הרווחיות
עיקר הגידול ברווח הגיע ממגזר גלילי נייר לקרטון

שלושת מגזרי שרשרת הערך ממשיכים להוכיח את פוטנציאל הצמיחה שלהם
במהלך הרבעון (וגם בחודש אפריל) נמשכה בעוצמה המגמה החיובית של גידול
ניכר בביקוש העולמי לגלילי נייר לקרטון ומחירי המכירה עולים בהתאם

רמת היעילות התפעולית ותפוקות הייצור הגבוהות ,אליהן הגענו במהלך השנה
שעברה ,נשמרו גם ברבעון הראשון
השוואה לרבעון המקביל אשתקד צריכה לקחת בחשבון ,בין היתר ,את
העובדה כי רבעון ראשון  2020היה" ,טרום" קורונה ,ואילו את הרבעון הראשון
השנה ,ליווה סגר כללי ו"גל שלישי" של תחלואה
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אמניר
רווחיות אמניר קרובה לתקופה המקבילה אשתקד ,למרות הגידול בעלות הOCC -
) (Old Corrugated Containersשאינו נאסף עצמאית על ידי אמניר אלא נרכש
מצדדים שלישיים

אמניר  EBITDA -רבעון ראשון
(מיליוני שקלים)

השמירה על הרווח הושגה בעיקר הודות ל:


הפחתת עלויות איסוף פסולת הקרטון והנייר



הגדלת ההכנסות משירותים

בעולם ,מחירי ה OCC -היו תנודתיים מאוד לאורך שנת  ,2020בעיקר בשל הסגרים
החוזרים ונשנים .מגמת ירידת המחירים ,שאפיינה את השנים הקודמות,2017-2019 ,
התהפכה במהלך שנת  .2020כיום ,מחיר ה OCC -בעולם נמצא ברמתו הגבוהה מזה
שנים

12

13

EBITDA
Margin

EBITDA
Margin

19%

20%

2021

2020

מחיר ה OCC -באירופה
אירו/טון
200

אינטגרטיביות  -כחברה אינטגרטיבית מרבית עלות ה ,OCC -חומר הגלם של מפעל
הנייר לייצור גלילי נייר ממוחזרים לקרטון ,הינה עלות אורגנית באמניר (כח אדם ,רכב
וכו') ובהתאם ,תנודתית פחות בהשוואה למחירי ה OCC -בשוק

160
120

פעילות אמניר מתמקדת בהגדלת כמות ה"איסוף עצמי" ,חלף רכישת פסולת ובנוסף,
בהפחתת עלות האיסוף

80
40
מקורFastmarkets RISI :

-
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גלילי נייר לקרטון

הגדלת תפוקות ושולי רווח גבוהים יותר

תפוקת הייצור של מכונה  8ממשיכה לשבור שיאים ,וברבעון הראשון הייתה הגבוהה
ביותר מיום הפעלתה לפני כעשר שנים

גלילי נייר לקרטון  EBITDA -רבעון ראשון
החל מחודש ספטמבר  2020ניכר שינוי חיובי במגמת השוק .הביקוש גדל בחדות
ומחירי המכירה בעולם עלו בהתאם .עליית המחיר המצטברת עד כה ,באירופה,
מוערכת בכ 160 -אירו לטון

23

יצרני גלילי נייר לקרטון בעולם ממשיכים להודיע על עליות מחירים נוספות לחודשים
מאי ויוני 2021
רווחיות המגזר גדלה הודות לגידול בתפוקה ולשיפור במחירי המכירה
מחירי המכירה לייצוא עולים מהר יותר ובצורה חדה יותר .מחירי המכירה לשוק המקומי
ברבעון הראשון משקפים את מחירי השוק שהיו ידועים ברבעון הרביעי של השנה
שחלפה

(מיליוני שקלים)
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EBITDA
Margin

EBITDA
Margin

18%

9%

2021

2020

לגידול הניכר בתפוקות מכונה  8עשויה להיות תרומה משמעותית לרווח ככל שמחירי
המכירה ימשיכו לעלות
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גלילי נייר לקרטון

השוק גואה.
כל  3הווקטורים התומכים במחיר המכירה במגמת עלייה

גידול בביקוש ועלייה בשיעור ניצול אמצעי הייצור )(Operating Rate


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 על חשבון שירותים



קפיצת מדרגה בהיקף ה e-commerce

תאית  -מתחילת  2021ניכרת עליית מחירים חדה ,של למעלה מ200 -
דולר לטון ,במחירי התאית
 - OCCאומנם גורם משני בחשיבותו ,אך גם הוא בעליה
יתרון ספק מקומי ועלויות לוגיסטיקה  -שרשרת האספקה העולמית
בכלל ונמלי ישראל בפרט ,בכאוס לוגיסטי .עלויות ההובלה זינקו
וזמינות ירדה

מחירי* גלילי נייר לקרטון והתאית באירופה בשנתיים האחרונות
אירו/טון

Q1

Q4

1,000
900

תאית
Pulp
נייר בתולי
Kraftliner
נייר ממוחזר
Fluting

800
700
600
500
400
300

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

בנקודות פיתול דומות בעבר ,נדרשו לפחות שני רבעונים עד ששינוי
המגמה בשוק בא לכדי ביטוי במלואו בתוצאות החברה
לגידול הניכר בתפוקות מכונה  8תרומה משמעותית
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קפיצת מדרגה בפעילות הe-commerce -
יצרני גלילי הנייר לקרטון ואריזות הקרטון הם הנהנים
העיקריים מהגידול בהיקף המסחר המקוון
הקורונה ,יצרה שינוי בהרגלי הצריכה והאיצה את שיעור
חדירת המסחר המקוון בחדות ובאופן שספק אם ילך
אחורנית

 %מהוצאות משקי הבית שבוצעו  ,On-lineלפני ולאחר
פרוץ מגפת הקורונה

40.9%
34.4%
מאז הקורונה

טרום קורונה

מקורJefferies :

גידול של כ 19% -בשימוש במסחר מקוון של משקי הבית בעולם
9

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
לאורך זמן הביקוש קשיח ושיעור הצמיחה ארוך הטווח ( 30שנה) הינו כ3% -

היקף הייצור העולמי  -גלילי נייר לקרטון

ביקוש עולמי  -גלילי נייר לקרטון
אלפי טונות

אלפי טונות

15,000

15,000

14,500

14,500

2020

ינו21-
14,000

14,000

2019
13,500

13,500

2018
13,000

13,000

12,500

12,500
מקורNumera Analytics :

מקורNumera Analytics :

12,000

12,000
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כרמל

צמיחה כמותית הודות
להשקעות שבוצעו
הירידה ברווח היא תוצאה של מחירי מכירה
נמוכים יותר בהשוואה לרבעון המקביל .מחירי
המכירה נשחקו לאורך שנת 2020
העלייה ניכרת בעלות חומר הגלם (גלילי הנייר
לקרטון) עצרה ,ולהערכתנו הפכה את מגמת
מחירי המכירה .יצרני אריזות בעולם ובארץ
מודיעים על עליות מחיר
נמשך הגידול בביקוש ובתפוקת הייצור .הצמיחה
מיתנה את השפעת שחיקת מחיר המכירה על
הרווח

לכרמל כושר הייצור הגדול ביותר בשוק .בבעלותה
 2מקרגלים וכושר ייצור של כ 120,000 -טון

כרמל  EBITDA -רבעון ראשון
(מיליוני שקלים)

26
22
EBITDA
Margin

EBITDA
Margin

15%

18%

2021

2020

חדשנות  -ייצור אריזות קרטון בעיצוב אישי בעזרת
מדפסת דיגיטלית מהראשונות ומהמתקדמות
בעולם ,המדפיסה ישירות ע"ג לוח קרטון גלי
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כתיבה והדפסה

ירידה בביקוש העולמי ,ההסבה נמשכת
ניירות כתיבה והדפסה  EBITDA -רבעון ראשון
(מיליוני שקלים)

צניחה של כ 11% -ברבעון הראשון ,בביקוש העולמי בעקבות משבר הקורונה
(מכירות הרבעון המקביל אשתקד טרם הושפעו לרעה מהמשבר)

2021

מכונה  4הופעלה ברציפות לכל אורך הרבעון הראשון ללא צורך לעצירה מחמת
היעדר ביקוש

העלייה במחירי התאית מובילה לעלייה גם במחירי המכירה ,על אף הביקוש
הנמוך

)(5

2020

)(4

ביקוש עולמי  -ניירות כתיבה והדפסה
אלפי טונות
7,000

2019

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

6,500
6,000
5,500

2020
2021

5,000
4,500

מקורNumera Analytics :

4,000
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גרפיטי

השפעת משבר הקורונה ניכרת

הסגר הכללי ,סגירת מוסדות החינוך וההשכלה ונטישת המשרדים התבטאו בירידה ניכרת
בביקוש לצורכי משרד ולפגיעה בהכנסות גרפיטי (מכירות הרבעון המקביל אשתקד טרם הושפעו
לרעה מהמשבר)
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

גרפיטי  EBITDA -רבעון ראשון
(מיליוני שקלים)

3

1

2021

2020

13

תמצית התוצאות הכספיות לרבעון הראשון
וסיכום

14

רווח והפסד מאוחד רבעון 1
שיפור בכלל מדדי הרווחיות

EBITDA

רווח גולמי

מכירות

(מיליוני שקלים)

(מיליוני שקלים)

(מיליוני שקלים)

65
64
Margin

Margin

17%

15%

2021

2020

שיעור הרווח הגולמי השתפר כתוצאה
מיעילות ייצור משופרת

8

425
383

2021

50

2020

הירידה היא בפעילות ניירות כתיבה והדפסה
ובגרפיטי

רווח נקי

רווח תפעולי*

(מיליוני שקלים)

(מיליוני שקלים)

EBITDA
Margin

EBITDA
Margin

14.4%

11.8%

2021

2020

19

11
2
2021

55

2020

Margin

Margin

5%

3%

2021

2020

* לפני הוצאות אחרות

הגידול ברווח התפעולי גבוה מהשיפור
ברווח הגולמי – צומצמו עלויות מכירה והנהלה

EBITDA

עיקר השיפור ב EBITDA -הוא במגזר גלילי נייר לקרטון ,בו ה-
 EBITDAצמח לכ 23 -מיליוני שקלים בהשוואה לכ 10 -ברבעון
המקביל אשתקד
שיעור ה EBITDA -מסך ההכנסות השתפר והגיע לכ,14% -
הודות לשיפור ביעלות התפעולית
15

איתנות פיננסית גבוהה
השקעות וחוב

מבנה בעלות

השקעות ברבעון ראשון כ 17 -מיליוני שקלים
חוב פיננסי נטו כ 281 -מיליוני שקלים

מדיניות החברה בנושא איתנות פיננסית
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
במהלך הרבעון הראשון החברה חילקה 10
מיליוני שקלים דיבידנד
החברה הכריזה על דיבידנד נוסף של  10מיליוני
שקלים

16

סיכום
רבעון ראשון טוב ומומנטום חיובי
תהליכים ארוכים שהבשילו מתבטאים בשיפור כל מדדי הרווחיות
השוק במגמה חיובית והגידול ביקוש מעניק רוח גב ומעצים את תרומת השיפור התפעולי
הפעילות להסבת מכונה  4ממשיכה וצפויה להימשך גם בשנת 2022
החברה איתנה וממשיכה להשקיע ,לחלק דיבידנד ולהישאר ברמת המינוף הנמוכה

מכונה 8

17

תודה
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