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• הפעילות בזירה דורשת מיומנות ,ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם;
• פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אבדן מלוא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר;
• החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך ,ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא
הקונה כשאתה מוכר";
• למידע נוסף אודות ניגודי עניינים ראו פרק  – 6מדיניות ניגוד העניינים  -בתקנון המסחר של
החברה ,המופיע בכתובת:
תקנון מסחר קולמקס
• אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים
הפיננסיים הנסחרים בזירה ,או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ".
• תשומת לבכם בדבר פסקת הגילוי הנאות בסוף מסמך זה.

עיקרי הדברים
•
•
•
•

רשתות המזון ככלל הציגו דוחות רבעון נהדרים .יוחננוף הציגה שיעור צמיחת רווח הנקי
בולטת במיוחד ,מבין החברות הסחירות בתחום בישראל.
ישנה התייקרות במחירי הסחורות והמזון בעולם ובישראל .אם התייקרות זאת תמשך,
היא תגולגל ברובה לצרכן .דבר שעשוי להשפיע על ההכנסות העתידיות והרווחיות.
נראה ,כי בפוקוס של החברה יישאר הרצון להגדיל את הרווח התפעולי.
טכנית ,לשבוע הקרוב המניה נסחרת במגמה חיובית חזקה.

הזווית הטכנית לשבוע הקרוב

המקורTradingView :

שם החברה\ני"ע

Ticker

מחיר

המלצה

תמיכה

התנגדות

מ .יוחננוף ובניו בע"מ

יוחננוף

20,950

קניה

20,876

20,986

טכנית המניה נמצאת לשבוע הקרוב במגמה חיובית חזקה כאשר האינדיקטורים תומכים
בעליה במחירה ונותנים דירוג  .Buyגם אינדיקטור המומנטום למניה הינו .Buy
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תיאור החברה
יוחננוף ,הינה רשת מרכולי ענק המונה
כיום  32סניפי "סופרשוק" בפריסה
ארצית בבעלות משפחת יוחננוף .רשת
המרכולים כוללת בסניפיה עולם עשיר
ומגוון של מוצרי צריכה ,ובכל אחד
מסניפי הרשת עומד לרשות הלקוחות
היצע מרשים של מחלקות שירות
מובילות בתחומן .הרשת החלה את
דרכה כחברה סיטונאית בשנות השבעים
ויוסדה על ידי אילנה ומרדכי יוחננוף.
בשנת  1992נכנסה החברה לפעילות
קמעונאית מורחבת ,מנוהלת על ידי
משפחת יוחננוף ושומרת על צביון
המקורGoogle :
משפחתי בהובלת המנכ"ל איתן יוחננוף.
finance
סניפי הרשת מטבריה ועד נתיבות,
ממוקמים במרכזי הערים ובאזורי תעשייה ומסחר ובצמוד לכל אחד מהם עומדים לרשות קהל
הלקוחות חניוני ענק .הצוות המקצועי של הרשת מיומן ובעל תודעת שירות ברמה .בשנת 2020
הונפקה החברה לציבור בבורסה הישראלית והיא חלק ממדד ת"א .90
רשת המרכולים ,מתאפיינת בין היתר בסניפי ענק הכוללים בתוכם עולם עשיר ומגוון של מוצרי
צריכה ,ובכל אחד מסניפי הרשת הקיימים והעתידיים ,עומד לרשות הלקוחות ,היצע מרשים
של מחלקות שירות מובילות בתחומן.
בשנה האחרונה ,מניות החברה עלו בכ ,49%-כיום החברה נסחרת לפי שווי שוק של 3.03
מיליארד שקל עם מכפיל רווח היסטורי של  15.88ותשואת דיבידנד של .2.33%
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תוצאות כספיות

ברבעון הראשון של שנת  ,2021הכנסות החברה עמדו על  817מיליון שקל ,עליה של 7%
ביחס לרבעון המקביל .רק טיב טעם מבין רשתות המזון המובילות הסחירות הצליחה לייצר
גידול גבוה יותר בהכנסות מיוחננוף (כ .)11%-הרווח הגולמי והרווח התפעולי עמדו על 214
מיליון ו 69-מיליון שקל בהתאמה ,צמיחה של  9%ו 40%-בהתאמה.
בשורת הרווח הנקי ,נרשם המספר  66מיליון שקל ,כ 152%-טוב יותר מהרבעון המקביל
אשתקד .סביבת הפעילות החיובית ,שתמכה בפעילות הרשתות ברבעון הראשון ,באה לידי
ביטוי בשיפור הרווח הגולמי והתפעולי של רשתות המזון ,ובשיפור שיעוריהם מהמכירות,
בזכות שיפור תנאי הסחר ושינוי בתמהיל המוצרים הנמכרים .חלק מהעלייה במכירות
שהחברה הציגה מיוחסת בין היתר לפתיחת סניפים חדשים למרות ירידה בביקושים ביחס
לחודש מרץ של השנה שעברה.

מה צופן העתיד לחברה
בהתבוננות לעתיד ניתן לראות כי רשתות הקמעונאות ככלל נמצאות בפריחה מאז פרוץ מגפת
הקורונה .לצד יציבות יחסית בשורת המכירות ,הציגו  6רשתות המזון הציבוריות ברבעון
הראשון קפיצה משמעותית ברווח המצרפי לכ 300-מיליון שקל (על פי ווליו בייס) .מדובר
בשיפור יוצא דופן של  50%כמעט לעומת הרבעון המקביל .לצד זה ייתכן מאוד שאם לא
תשתנה תמונת התחרות בענף ,התייקרות מחירי המזון על ידי היצרנים צפויה להתגלגל אל
הצרכן דבר שעלול להקטין את הביקושים למוצרים עם ביקוש גמיש ובמידה גם לפגוע ברווחיות.
התייקרות מוצרי המזון בישראל היא כנראה רק עניין של זמן ,אם להאמין לפרסומים מהתקופה
האחרונה ,אולם עוד לפני כן ,דוחות הרבעון הראשון של השנה שפרסמו רשתות קמעונאות
המזון הסחירות מלמדים על המשך הפריחה חסרת התקדים בעסקיהן ,שנמשכת מאז פרוץ
משבר הקורונה .לצד ההתייקרות חשוב לזכור כי אוכלוסיית ישראל צומחת ביחס לעולם בקצב
מסחרר והדבר מרחיב תמידית את הביקוש למזון ולמוצרי צריכה במדינה.
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נתונים כספיים ופיננסים

המקורInvesting :
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פרטי מכין עבודת הניתוח:
שם :רון אייכל ,ת.ז 029027703
כתובת :יגאל אלון  ,94ת"א.
בעל רישיון משווק השקעות מספר 6910
השכלה :ד"ר מנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית.
תואר ראשון ושני בכלכלה מהטכניון
ניסיון תעסוקתי  20 -שנה
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין עבודת הניתוח:
טי.ג'י.אל קולמקס שוקי הון בע"מ .בעלת רישיון משווק השקעות מספר.804 :
מרחוב יגאל אלון  ,94מגדל אלון  ,2תל אביב .טלפון .073-7903784 :פקס.073-2580058 :
גילוי נאות מטעם מכין עבודת הניתוח :למכין עבודת הניתוח לא ידוע על ניגוד עניינים במועד
פרסום עבודת הניתוח.
גילוי נאות מכח תקנות זירות סוחר:
• עיסוקה המרכזי של החברה הוא ניהול זירת סוחר ,וכי מחד ,היא מפרסמת עבודת ניתוח זו,
אשר ניתן לבסס עליהן החלטה בדבר כדאיות השקעה ,החזקה ,קניה או מכירה של מכשיר
פיננסי הנסחר בזירה ושוויו מושפע מערך נכס הבסיס ומנגד היא משמשת כצד הנגדי
לעסקאות מול הלקוח .בהתאם לכך ,לחברה ניגוד עניינים במספר היבטים:
• בשלב הפתיחה והסגירה של העסקה ,החברה היא הקונה כשהלוקח מוכר ולהפך .לפיכך,
אינטרס החברה בשער המכשיר הפיננסי ,אשר ערכו נגזר מנכס הבסיס נשוא העבודה,
מנוגד לאינטרס הלקוח ,הן בשלב פתיחת העסקה והן בשלב סגירתה.
• החברה אינה מתחייבת להתכסות בגין כל עסקה של לקוח ולכן היא עשויה להיות מצויה
בפוזיציה המנוגדת לזו של הלקוח ,כל עוד העסקה מול הלקוח פתוחה .לפיכך ,מרוויחה
החברה כאשר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח.
• כאשר החברה מתכסה ,היא עשויה לבצע התכסות זאת מול תאגיד קשור .בהתאם לכך,
המקורYahoo Finance :

ייתכן כי קבוצת החברה תהיה מצויה בפוזיציה המנוגדת לזו של הלקוח ,כל עוד העסקה מול

הלקוח פתוחה .במקרה זה ,מרוויחה הקבוצה כאשר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח
מרוויח.
• החברה נוקטת באמצעים לצמצום ניגודי העניינים ,אך אין באמצעים אלה כדי למנעם
לחלוטין .למידע נוסף ראו פרק  – 6מדיניות ניגוד העניינים  -בתקנון המסחר של החברה:
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תקנון מסחר קולמקס
• השירותים

בזירה

כרוכים

בעמלות

שונות.

לפירוט

בדבר

עמלות

אלה

ראו:

/https://www.colmex.co.il/assets-and-comissions
גילוי נאות מטעם טי.ג'י.אל קולמקס שוקי הון בע"מ מכח הוראת האנליזות:
• עבודת הניתוח הועברה לחברה מידי עורך עבודת הניתוח בתאריך  .23/06/2021עבודת
הניתוח פורסמה בתאריך .23/06/2021
• החברה לא ביצעה במהלך החודש שקדם למועד פרסום עבודת ניתוח זו ,עסקאות ו/או
החזיקה בעסקאות פתוחות במכשיר פיננסי שערכו נגזר מנכס הבסיס נשוא עבודת ניתוח
זו ,מכוח היותה זירת סוחר ,כמפורט לעיל.
• לחברה אין עסקאות פתוחות במכשיר פיננסי שערכו נגזר מנכס הבסיס נשוא עבודת ניתוח
זו ,מכוח היותה זירת סוחר ,במועד פרסום האנליזה.
• החברה ו/או תאגיד קשור לה לא ניהלו הנפקה פרטית או הצעה של ניירות ערך של התאגיד
הנסקר במהלך  12החודשים שקדמו למועד פרסום עבודת הניתוח.
• החברה ו/או תאגיד קשור לה לא קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה בגין מתן שירותים במהלך
 12החודשים שקדמו למועד הפרסום של עבודת הניתוח.
• החברה ו/או תאגיד קשור לה לא צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר
לאחר פרסום עבודת הניתוח.
• החברה ו/או תאגיד קשור לה אינם משמשים כעושה שוק בניירות הערך של התאגיד הנסקר.
• במועד פרסום עבודת הניתוח ובמהלך  30הימים שקדמו למועד הפרסום ,החברה ו/או
תאגיד קשור לה ,לא החזיקו בחשבונות הנוסטרו שלהם ,או בחשבונות המנוהלים על ידם,
החזקה מהותית בנייר ערך נשוא עבודת ניתוח זו ,או בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד
הנסקר.
במועד פרסום עבודת האנליזה ,לא החזיק בעל השליטה בחברה ,החזקה מהותית בנייר
הערך נשוא עבודת הניתוח או בסוג מסוים של ניירות
כללי
• עבודת ניתוח זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד ,ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת ,
הצעה ,המלצה או יעוץ או שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים
הפיננסיים המתוארים בה .המידע ,הפרטים ,הדעות ומסקנות עורך עבודת הניתוח ,כפי
שאלה מפורטים בעבודת ניתוח זו ,עשויים להשתנות ללא מתן הודעה מראש או בכלל.
עבודת ניתוח זו היא על דעת עורך עבודת הניתוח בלבד ומשקפת את הבנתו ליום
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כתיבתה .עבודת ניתוח זו אינה מהווה תחליף ,בשום צורה שהיא ,לייעוץ או שיווק
השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם .החברה וחברות קשורות
לחברה ,בעלי מניותיה ,עובדיה ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים ,בכל צורה שהיא ,לכל נזק
ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בעבודת ניתוח זו ,ככל שייגרם .החברה אינה מתחייבת
ואין בעבודת ניתוח זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה
מאמור בעבודת ניתוח זו .עבודת ניתוח זו הינה רכושה הבלעדי של טי.ג'י.אל קולמקס שוקי
הון בע"מ ,ואין להעבירה לצד ג' ,להעתיק ,לשכפל ,לצטט ,לפרסם או לצלם ,באופן מלא או
חלקי מבלי לקבל אישור מראש ובכתב מהחברה.
• אני רון אייכל ,בעל רישיון מס'  ,6910מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת ניתוח זו
משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק
ניירות ערך אלה.

רון אייכל
________________________________________

כתובת :יגאל אלון  ,94בנין אלון  ,2קומה  ,24תל-אביב.
טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ
מיילinfo@colmex.co.il :
פקס073-2580088 :
טלפון073-2580000 :
*** שימו לב לפסקת הגילוי הנאות בסיום המסמך ***

