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של ( ??לכאורה)והמאבק סטריטבזמן שעיניי המשקיעים נשואות אל רעידת האדמה המתרחשת בוול 

,  הגדול בהיסטוריהShort Squeeze-המתבטא ב, במנהלי קרנות הגידורRetail/Redditמשקיעי 

.  מתגבש לו בענף ההובלה הימית צונאמי אדיר עם השלכות מהותיות על הכלכלה העולמית

Covid-המגיפת  תחילה עם סגירת המפעלים  , העולמיתהאספקה הביאה לשיבוש חריג בשרשרת 19

אמריקה ואוסטרליה עקב סגרים  , שיבוש בייצור לאורך שרשרת האספקה ביבשות אירופה, בסין

.  סגירה והשבתה של חברות וקווי תעופה, מגבלות על שינוע אנשים וסחורות, הנמשכים עד היום

מאחר וצד הביקושים נותר איתן לאורך כל תקופת המגפה ובכל הקשור למוצרי צריכה אף ראינו  

הצורך בשינוע מוצרים מהמזרח לשווקי היעד התבסס בעיקר על  , E-commerceהתחזקות במגמת ה

מחסור בהשקעות באוניות , ענף התובלה הימית אשר סובל מזה שנים מסביבת תעריפים נמוכה

מפעילי הנמלים  , כלל השחקנים בענף כגון חברות הספנות הגדולות. ומכולות חדשות ורווחיות נמוכה

.  וענקיות הלוגיסטיקה לא היו ערוכים לגידול המסיבי בביקושים והגיב בהרחבה איטית של השירותים

הפער הגדול בין הביקוש לקיבולת הענפית הביא לזינוק חד בתעריפי התובלה הימיים המשתקף 

Freightosבמדד 80%-בעליה של כ Baltic Index (FBX) בשנה  300%-וכמאז חודש נובמבר

ממשיכה בכל , 2020החוזקה בענף ההובלה אשר נמשכה לאורך החציון השני של שנת . האחרונה

של השחקנים בענף כי במהלך ראש השנה הסיני יצליחו הציפייה . 2021העוצמה גם אל תוך שנת 

.  להגדיל את הקיבולת הענפית התבדתה והביקושים נותרו גבוהים מאוד ביחס לנדרש
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של סחורות מהמזרח  " שערי הכניסה"-׳ ביץנמל לוס אנג׳לס ונמל לונג -ב "נמלי החוף המערבי בארה

,  עשרות אוניות מטען מחכות לתורן לפרוק את המכולות העמוסות. נמצאים בתפוסה מלאה, הרחוק

זמני ההמתנה  . מחסני האחסון של הנמלים ברדיוס של עשרות קילומטרים מלאים עד אפס מקום

היבואנים מדווחים על עיכובים של שבועיים עד  , עקב כך. ימים10-14לפריקת המטענים עומדים על 

.והצפי להקלה בעומס נראה רק לקראת הרבעון השלישי של השנהשלושה שבועות בקבלת הסחורות 

הקורונה והסגרים במדינות השונות בעולם העצימו את המגמה הצומחת של רכישות מקוונות      מגיפת 

לנתון        ביחס 27%-שזינק בחודש דצמבר האחרון ב, גם את נפחי המטען המיובא, וכתוצאה מכך

,  המגיפההזינוק בתעריפי התובלה משקף שינוי דרמטי בטעמי הצרכנים במהלך . המקביל אשתקד

בידור ופנאי לרכישות שיא של ציוד וריהוט  , את עיקר ההכנסה הפנויה מתיירותמנתבים אלו כאשר 

אותו שינוי הוצאות פתאומי וחסר  .ציוד נלווה וסחורות אחרות, הלבשה והנעלה, מחשבים, לבית

המפעלים  משער האספקה ויצר צווארי בקבוק בקווי , גרם לשיבוש דפוסי הסחר ארוכי השניםתקדים 

.ב"בית הצרכן בארהלפתח הסיניים ועד 

למלא  והתעשייה הריטיילחברות , ההתאוששות המהירה הצפויה בכלכלה מחייבת את היבואנים

מניסיון העבר ניתן  . בביקושיםמחדש את המלאים שנותרו מדולדלים בתקופות הסגרים כדי לעמוד 

תנותב בעיקר להגדלת הצריכה הפרטית  ביידןלהניח כי חבילת המענקים לכל אזרח שמתכנן ממשל 

.דבר אשר יגביר את הלחץ על שרשרת התובלה הימית, בקרב הצרכנים האמריקאים
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כללאורךהימיהשילוחתעריפימעליותשנהנותחברותמעטלאישנן,התופעהשלהנהנהבצד

,MAERSK,MSCכגוןהקוויםאתהמפעילותחברותהןאלוובראשונהבראש.הערךשרשרת

COSCO,Yang MingואףZIM1.7שלשווילפיב"בארהינוארבסוףשהונפקההישראלית

.הכסףאחרי$מיליארד

ציםכיעולהבתוצאותמעיון.2020לשנתהמקדמיותתוצאותיהאתציםפרסמהלהנפקהכהכנה

הרווח.אשתקדהמקבילברבעון$מיליון1.2לביחס$מיליון250-כבלבדהרביעיברבעוןהרוויחה

עלייתמגמתהמשך.2020שלהראשוניםהרבעונים3-בהרווחלסךערךשווההיההאחרוןברבעון

.הספנותחברותעםולהטיבלהמשיךצפויה2021של1-הברבעוןהשילוחמחירי

עומסים בנמלים ומחסור במכולות לוחצים כלפי מעלה את הוצאות , שיא בביקוש ליבוא סחורות

300%-זינקו בינואר בלוס אנג׳לס -ושנחאירוטרדם-שנחאיתעריפי השילוח בקו : הלוגיסטיקה

המחסור במכולות ריקות בסין הצית מלחמה בין היצואנים הסינים על קיבולת  .בהתאמה150%-וב

,  על פי אינדיקציות בקרב יבואנים אירופיים. מכולות וכל פיסת מקום פנויה באוניות התובלה

,  ציוד ספורט, ריהוט, עלויות השילוח הגבוהות כבר היום גורמות למחסור בסחורות לתעשייה

סקר כלכלנים ביבשת צופה לכך השפעה מהותית על האינפלציה בחודשים . צעצועים ומוצרי מזון

0.3%-גבוה בכ, 0.9%באינפלציה באירופה בשיעור שנתי של עלייה בחודש ינואר נרשמה . הקרובים

.  חודשים6מהציפיות המוקדמות ומדד חיובי ראשון מזה 
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Container-החברותהןהימיהשילוחשלהערךבשרשרתהאחרונההנהנותקבוצת Lease.

בדומה.למכולותהליסינגחברותלביןהספנותחברותביןבשווהשווהנחלקהעולמיהמכולותמלאי

לטווחיםחכירהבחוזיאותםמחכירותלמכולותהליסינגחברות,תובלהלאוניותהליסינגלחברות

.המקוריתמהעלותכמחציתעבוראחריםלשימושיםאולגריטהנמכרותהןהתקופהובסוף,שונים

בשווקיכבדיםשיבושים.אחוזיםבעשרותזינקוהחכירהתעריפי,במזרחבמכולותמחסורבעקבות

חזרהשסיןבזמןזאתכלבמערבריקותמכולותשלגבוההלהצטברותגרמואשרב"ובארהאירופה

.תעריפיםעלייתלהמשךמובילותיבואשלמכולהכלעלמכולות3ומייצאתמלאהלפעילות

Ship-החברותהינומהמגמההמרוויחנוסףענףתת Lease,תובלהאוניותשלבציהמחזיקות

3-כשלממוצעתבתקופהמתאפייניםהחכירהחוזי.הגדולותלמפעילותהמוחכרותשוניםבגדלים

.שוניםימייםהובלהלמדדיוהצמדה(רצפה)קבועתעריףשלמשקלולהמורכבומחירשנים

נמצא,מכולותלאוניותהליסינגבשוקהעולמיתהמחיריםהתפתחותאתהמשקףHARPEX-המדד

לעומת300%-בהגבוהיםבתעריפיםלסופםשהגיעוחוזיםחידושומשקףמעשוריותרשלבשיא

.ממושךלזמןיותרגבוהותהכנסותלקבעמאפשרולמעשה2020אפריל

:Harpex-מדד ה
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סימולחברה

מספקת שירותי שילוח מכולות  , יחד עם חברות הבת שלה, מ"חברת צים שירותי שילוח בע
שילוח  , פרויקטים, קרורמכולות , החברה מציעה שירותי מטענים יבשים. ושירותים נלווים

שירותי תחבורה  ; שילוח מכולות לחומרים מסוכנים ונפיצים, מכולות מיוחדות לציוד חריג
מ "חברת צים שירותי שילוח בע. יישום המספק מידע על מכולות-ZIMonitor-יבשתיים ו

.ישראל, ומשרדיה הראשיים נמצאים בחיפה1945הוקמה בשנת 

ZIM

Danaosאסיה, מחזיקה ומפעילה ספינות מכולה באוסטרליה, יחד עם חברות הבת שלה  ,
כגון השכרת ספינותיה  , החברה מציעה שירותי הובלה ימיים. אירופה וארצות הברית

ספינות מכולה עם נפח מצטבר  63היה לה צי של , 2020באוקטובר 12-נכון ל. לחברות קו
Danaosהחברה נודעה בעבר בשם . 385,769TEUשל  Holdings Limited  ושינתה את

Danaos. 2005באוקטובר Danaosשמה לתאגיד  Corporation 1972הוקמה בשנת
.יוון, וממוקמת בפיראוס

DAC

CAI International Incפועלת כחברת מימון ולוגיסטיקה של תחבורה בארצות הברית  ,
החברה פועלת באמצעות שני  . שאר אירופה, שאר אסיה, סינגפור, קוריאה, צרפת, שוויץ

לחברה צי מכולות המונה  , 2019בדצמבר 31נכון ליום . ליסינג מכולות ולוגיסטיקה, מגזרים
ומשרדיה הראשיים  1989נוסדה בשנת CAI International Inc. יחידות1,727,816

.קליפורניה, נמצאים בסן פרנסיסקו

CAI

Textainer Group Holdings  ,חכירה  , ניהול, עוסקת ברכישה, באמצעות חברות הבת שלה
ניהול  , בעלות על מכולות: היא פועלת בשלושה מגזרים. וסילוק של מכולות ברחבי העולם

החברה מחזיקה ומחכירה מכולות מטען יבש  . מכולות ומכירה חוזרת של מכולות
.  מיליון מכולות2.3-היא מפעילה צי של כ . מכולות קירור ומיוחדות אחרות, סטנדרטיות

.  כמו גם חברות שילוח מטען וצבא ארצות הברית, החברה משרתת בעיקר קווי ספנות
Textainer Group Holdings Limited ומשרדיה הראשיים נמצאים  1979הוקמה בשנת

.ברמודה, בהמילטון

TGH

:חשיפה לתחום 

.חשיפה טהורה לענףעם  ETFואין בנמצאהינה יחסית מצומצמת , החשיפה לתחום השילוח הימי

אנו מציינים מספר חברות הנמצאות במיקומים שונים על שרשרת הערך של סקטור    , כתוצאה מכך

.השילוח הימי ומושפעות ברמות שונות מעליית תעריפי השילוח


