
עתיד ענף החלב המקומי  

 בראיית קרן השקעות

 

 ריצי הנטר



 –שואלים אותי כל הזמן 
למה קרן השקעות  

 ?השקיעה בגד



 מביאים את הידע והמסורת המשפחתית
 מוצרים 20 -ומשווקים קו מצומצם של כ



מוצרים מובילים עם מיתוג מבודל והחזק 

 בקטגוריות הליבה שבה פועלת

4  





 חזון שאהבנו
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1 Both retail and professional markets, based on Gad data 

2 Retail market only, based on Storenext data  

7.0%1 

0.9%2 

-3.7%2 

3.9%2 

6.0%2 

 שוק החלב

אבל יש עוד סיבה אחד שבגללו השקענו 
 רבות צמיחה מאוצת שנים–בגד 
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Target  Country  Buyer  Year  

Mexican group of 

cheese companies  
2015 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2013 

2012 

SOURCE: Wall Street Journal, MergerMarket, Capital IQ, Press articles 

קרנות השקעה   –לא רק בעולם 
 משקיעיות בתחום בכל העולם



אז למה קרן השקעות  

 ?השקיעה בתחום החלב





 רוב קטגוריות המזון בירידה  
עולם החלב , חטיפים, שוקולד, גלידות, ביצים, ירקות

 וקפה  

 הקטגוריות היחידות שעלוהם 

 StoreNext, בישראלמוצרי הצריכה בשוק  2016סיכום שנת 



 המחירים בירידה שנה שלישית ברציפות

 2013 -השנה בהשוואה למדד המחירים הממוצע בהמחירים במדד  2.8%ירידה של כ 

 StoreNext, בישראלמוצרי הצריכה בשוק  2016סיכום שנת 



  –אך למרות שהשוק בירידה 
 ההוצאה על מזון גדלה בצורה עקבית

  105 -בכ 2016נאמד בשנת ( ואלכוהולמשקאות ללא )היקף ההוצאה לצריכה פרטית של מזון בישראל 

 לשנה 3.2%בשיעור ממוצע של מזון גדל בשנים האחרונות ההוצאה על צריכה פרטית של היקף ₪ מיליארד 

 BDO, 2017מגמות בענף המזון 



 השינוי משתקף במגמת השוק

19% 

7.5%- 

9% 9% 
5% 

גבינות 

מיוחדות 

 מדף

גבינות 

 שמנת
גבינות 

במרקם 

 שמנת

גבינות 

מיוחדות 

 מעדניה

גבינות 

רכות 

 מעדניה

 2017 1-9, כמותי, סטורנקסט: מקור

3.3%- 
1.6%- 1.5%- 

גבינות 

צהובות 

 במעדניה

יוגורט  

 בכד
 ניגרת

 -למעלה מ)הוא עדיין העולם החזק ביותר במקרר החלב  הבייסיקעולם 

 .סטגנציה ואינו מתפתח במגוון/ אבל הוא במגמת ירידה, (70%



 הצרכן הישראלי בשיאו של תהליך שינוי



והשינוי הזה בשנים האחרונות פוגש גם 

 את שוק הגבינות

 .שינוי בצריכת הגבינותועכשיו אנחנו בעיצומן של שנים של 

 מגיעות למדף< גבינות שעד לפני מספר שנים היו רק בשוק המקצועי 

 במקור, בשימושים, במבחר< בתחום הבנה מעמיקה הצרכנים מפתחים 



 פרימיומיזציה
 בהישג יד

חומרי הגלם 
 בפרונט

 כבר   זהטבעונות 

 מיינסטרים

 פחות ופחות
מטרנד למגמה 

 קבועה

Ready to 
cook 

  הדיגיטל
כמעורר 

 תאבון



הישראלים מקפידים על תזונה בריאה יותר 

  ...מבאירופה



אז למה קרן השקעות  

 ?השקיעה בתחום החלב
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Grazie mille 


