
 

 
1 

 

 3102 אוקטובר 32, ט"וון תשעחשב ד"י

 ן המניב דרך משקפת המאקרו"הנדל
 

 הענף. גבוהים תשואה שיעורי על ושומר התומכת כלכלית המאקרו מהסביבה ליהנות ממשיך המניב ן"הנדל •

 שיעורי, וכמובן, עולה פרטית צריכה, נמוך אבטלה שיעור, המקומית הכלכלה של היציבה מהצמיחה נהנה

 בין גדלה שונות לצד אידיאליים רקע תנאי מהווים אלו כל. הממותנת והאינפלציה האפסית הריבית

 .השונים הסקטורים

-ההיי סקטור מצד איתנים לביקושים במקביל, חדשים פרויקטים מגוון עם לצמוח ממשיך המשרדים סקטור •

 עלייה נרשמת ףוא, גבוהים התפוסה שיעורי, בהיצע הגידול למרות. משותפים עבודה לחללי והביקוש  טק

 .  הביקוש באזורי השכירות במחירי

 המסחרי ן"הנדל סקטור על מכביד באינטרנט ברכישות המהיר והגידול הצרכנים של ההתנהגות בדפוס שינוי •

 למרכזיים עודף ביקוש עם, התעשייתי ן"הנדל לסקטור צמיחה מנוע מהווה אולם, ('וכו קניות מתחמי, קניונים)

 .לוגיסטיים

 

 עם מרשימים צמיחה שיעורי ורושם התומכת כלכלית המאקרו מהסביבה ליהנות ממשיך המניב ן"הנדלשוק 

, נמוך אבטלה שיעור, המקומית הכלכלה של היציבה מהצמיחה נהנה הענף.  7%..16 של שנתית תשואה

 רקע נאית מהווים אלו כל. מתונה ואינפלציה נמוכים מרווחים, נוחים מימון תנאי וכמובן עולה פרטית צריכה

 .השונים הסקורים בין גדלה שונות לצד, אידיאליים

 אביב תל של המרכזיים בצירים בנייה ותנופת חדשים משרדים של היצע עם המשרדים סקטור נמצא החיובי בצד

 מתחם, (עזריאלי) בחולון ומסחר משרדים של פרויקטים עם, השני ובמעגל, (אלון יגאל וציר בגין מנחם ציר, שרונה)

, רכישה קבוצות של" קטנים" בפרויקטים עלייה ניכרת, בנוסף. ועוד פיתוח הרצליה, (אמות) לציון בראשון 0111-ה

 טק-ההיי ענף של הצומחים בצרכנים נתמך הביקוש צד, במקביל. הקטנים המשרד שטחי היצע את מגדילים אשר

 ובאזורי, גבוהים התפוסה ישיעור, בהתאם(. 'וכו WeWork, BeAll) המשותפים העבודה חללי של" טרנד"וה

 .השנה מתחילת עלייה חלה אף הביקוש

 נכסים מאן מקור, משרד שטחי של התפוסה שיעור
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 המרוויחים והמפסידים -רכישות באינטרנט  

 

בשלב זה הנתונים . ן המסחרי"אנו מזהים חולשה הולכת וגדלה בסקטור הנדל, בעוד שסקטור המשרדים מאוזן ויציב

שיעורי התפוסה נותרו . המגמות בהחלט מעוררות מספר סימני שאלה, אולם, שבר מתקרבאינם מעידים על מ

( הוצאות לשיפורים במושכר) TI-יותר ויותר בעלי קניונים משתתפים בהוצאות ה, עם זאת, בשנה האחרונה, גבוהים

ומתחם  TLVקניון . ואף הוזלה במחירי השכירות, דחיית תשלומים, מעניקים הוזלות בדמי הניהול, של השוכרים

ידי הנהלת הקניון במטרה למשוך -אבל מעוד נפוץ לראות הפקות הממומנות על, שרונה הם מהדוגמאות הבולטות

הנתונים מעידים על לחץ כלפי מטה , למטר₪  041-091שם מחירי השכירות נעים בטווח של , במרכז. את הקהל

סביר להניח שעודף שטחי המסחר במרכז . בודדים בעוד שבפריפריה אף נרשמה עלייה של אחוזים, של המחירים

 .פוגעים מהותית בכדאיות הכלכלית של החנויות הפיזיות, והירידה במכירות

עם גידול מהיר ברכישות , אין ספק שהסקטור לומד תוך כדי תנועה את השינוי בדפוס ההתנהגות של הצרכנים

ונקודת הציון , השינוי צפוי להתעצם בעתיד, כתנולהער. חשבון חווית הקנייה בקניון או בסופר-באינטרנט על

ענקית הרכישות באינטרנט מהווה נקודת . לשוק המקומי Amazonהראשונה צפויה להיות הכניסה הרשמית של 

השינוי בדפוס ההתנהגות , בינתיים. מפנה קריטית מבחינת הרשתות הגדולות ומבחינת בעלי המרכזיים המסחריים

ואיחוד , בעיקר בתחום ההלבשה וההנעלה, ואנו רואים סגירת סניפים, יעלות הרשתותשל הצרכנים מאיץ את התי

רשת , גולף וספורט ורטהיימר סוגרות סניפים, בעוד שרשתות כמו קסטרו. של כמה מותגים תחת קורת גג אחת

 . מאחדת מותגים תחת קורת גג אחת( ועוד crocsיבואנית המותג ) Weshoesההנעלה 

ן "ור הנדלטהוא מגדיל את הביקוש בסק ,מנגד ,אולם ,צריכה פוגע בביקוש לחנויות פיזיותהשינוי בהרגלי ה

כל אותן רשתות שמאחדות סניפים וסוגרות חנויות  .ובמיוחד את הביקוש למרכזים לוגיסטיים ,התעשייתי

ה זו דורשת אסטרטגי. משקיעות את מירב המאמצים בפיתוח פלטפורמות למכירה באינטרנט ושילוח עד בית הלקוח

או מרכזי הפצה במרכזי , (במודיעין)כמו במקרה של רשת רמי לוי ושופרסל , מחסנים לוגיסטיים גדולים בפריפריה

-שיעורי התפוסה הממוצעים עדיין נמוכים מ(. בתל אביב) Bring Bring-פארם ו -כמו במקרה של סופר, הערים

, היזמים כבר זיהו את המגמה(. בשנה האחרונה 01%-כ)אולם ניכרת עלייה מהירה יחסית במחירי השכירות  ,91%

 .וסביר להניח שנראה עוד פרויקטים בעתיד הקרוב, מודיעין ולוד, ומתחמים לוגיסטיים גדולים מוקמים בקרית גת

העתיד , ן המניב כמכלול"ינת הנדלבעוד שתנאי הרקע והסביבה המאקרו כלכלית נותרו חיוביים מבח, לסיכום

העלאות הריבית צפויות . כאשר השונות בין הסקטורים צפויה לגדול כבר בתקופה הקרובה, דורש ניתוח פרטני

השינוי החד בהרגלי הצריכה צפוי רק להתעצם , עם זאת. להיות מתונות ולא יפגעו משמעותית ביכולת המימון

     .לוגיסטי/ וות מקור לפוטנציאל צמיחה בסקטור התעשייתי לה, ומנגד, ולהכביד על הסקטור המסחרי

 

 בנק דיסקונט , הסקירה הוכנה על ידי מחלקת מאקרו כלכלה

 .dbank.co.ilgvilyshay@אנליסט מאקרו ושווקים , שי גוילי: נכתב על ידי

 nira.shamir@discountbank.co.il, תכלכלנית ראשי, נירה שמיר: מנהלת המחלקה
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 :מ"בע לישראל דיסקונט בנק מטעם כלליות ואזהרות הערות

דים של כל לקוח או תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוח, הניתוח הכלול בסקירה זו הינו למטרת אינפורמציה בלבד ואין לראות בו המלצה

לייעץ ללקוחותיו "( הבנק: "להלן)מ "ע או נכסים פיננסיים או התחייבות של בנק דיסקונט לישראל בע"למכור ני/לקנות /הזמנה לייעוץ כאמור או הצעה להחזיק

, העשויים להיות חסרים, שנבדקו עצמאית על נתונים ומידע גלויים לציבור שהונחו כמהימנים מבלי, בין היתר, הניתוח מתפרסם בהתבסס. בהתאם לאמור בו

הדעות . בלתי מעודכנים ואינם מתיימרים להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה או להחליף את שיקול דעתו העצמאי של הקורא, בלתי מדויקים

עות האמורות נכונות ליום פרסומן לראשונה והן יכולות הד. המובאות בסקירה מייצגות את עמדת מחבריה והן אינן זהות בהכרח לעמדת יועצי ההשקעות בבנק

הוא מגיע אליך אישית באמצעות , וגם אם במסגרת תפוצה רחבה זו, הניתוח מופץ כחלק מתפוצה רחבה. להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה מוקדמת

לא מבחינת , לא מבחינת תוכן הניתוח, ך ולנתונים האישיים שלךאין לראות בו משום ניתוח או סקירה המותאמים לצרכי, ל או בכל דרך או מדיה אחרת"הדוא

הבנק וכל . או לבנק עניין אישי בנושא הסקירה/עשוי להיות למחברי הסקירה ו . ככל שיהיו ולא מכל בחינה אחרת, ע והנכסים הפיננסיים הנזכרים בו"סוגי הני

 לרבות ביחס לנתונים, שגיאה או כל פגם אחר בסקירה זו, טעמו אינם לא יהיו אחראים לכל אי דיוקאו מי מ/או עובדיו ו /או בעלי מניותיו ו /חברה קשורה אליו ו 

אין . ואינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט, כתוצאה מהסתמכות על סקירה זו, אם ייגרם, שייגרם, ישיר או עקיף, לכל נזק או/ו

ללא קבלת , העברת הסקירה ופרסומה במלואה או בחלקה. ל שימוש אחר בסקירה זו ללא אישור הבנק מראש ובכתבלפרסם או לעשות כ, להעתיק, להפיץ

מסחר בניירות , בין היתר בניהול תיקי השקעות, או החברות הקשורות עוסקות/או חברות הבנות שלו ו/הבנק ו . אישור הבנק כאמור לעיל הינה אסורה בהחלט

, או נכסים פיננסיים הנזכרים בסקירה זו/עסקאות בנייר הערך ו, בין היתר, או לבצע/ועשויים להחזיק ו , ה ובפעילות בנקאית לסוגיהביצוע עסקאות בבורס, ערך

למרות שהבנק נוקט באמצעים ' אי דיוקים וכו, טעויות, ניסוח, תיתכן אפשרות שבסקירה נפלו שיבושי הגהה. בהתאם או שלא בהתאם לאמור בה, ככל שנזכרים

השימוש באינטרנט חשוף לתקלות וסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות על אף שהבנק נוקט בכל האמצעים . ככל יכולתו למונעם

ה בקווי או הפסק/או תוצאה שנגרמה כתוצאה משיבוש ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/לפיכך לא ישא הבנק באחריות לנזק ו. כאמור, הסבירים למניעת תקלות וסיכונים

 .או בהעברת הנתונים ככל שאלו נגרמו מתקלות שאינן בשליטת הבנק ושהבנק לא יכול היה למונען במאמץ סביר/התקשורת ו

 


