אמריקה :הזדמנויות סיכונים ומגמות שביניהן
האמריקאים ,קניות וקטגוריות מובילות

!מספרים שאוהבים – והם יפים *
לאחרונה הכריז הנשיא טראמפ ,כי ברבעון השני של  2018התל"ג בארה"ב צמח במעל  ,4%המספר עצום
מהותי ובניגוד לכל התחזיות (הבנק העולמי ,ה  OECDוכד') שהעריכו גידול בין  .3%-2%חשוב להבין ,מדובר
בכלכלה עם היקף של כ  20טריליון דולר.

אף הקמעונאות האמריקאית חווה את היקף,
השגשוג ,וברבעון שני של  2018וולמארט דיווחה
על רבעון שיא עם מכירות של  $128מיליארד (!),
זה הרבעון הכי חזק של הרשת מזה עשור.
מה השתנה? המלחמה בין וולמארט ואמזון
מעמיקה ,ומערך ה  OMNICHANNELשל הרשת
שיפר את המכירות בסחר האלקטרוני ואיסוף
בחנות ב  .)!( 40%לוולמארט מעל  4,700חנויות
ביבשת ,כך ש ל  90%-מהצרכנים יש חנות
בטווח של פחות מ  10מייל ,ודמי המשלוח
נחסכים .בחנות קיימת נקודת איסוף ייעודית,
ועובד החנות יוצא אל הלקוח עם ההזמנה
ומעמיס לרכב  -שיא הנוחות.
אמזון אף היא מדווחת על מכירות שיא ב
 PRIMEDAYהאחרון שלה ,וסוגרת רבעון שני עם
מכירות של  $52.89מיליארד ,כאשר $31.9
מיליארד על מוצרים ו  $21מיליארד על שירותים.

המלחמה בין המעצמות אינה אקראית .הנשיא טראמפ מבין כי התל"ג בארצו מורכב מ 70%
קמעונאות והמפתח לאישוש הכלכלה וסגירת החוב טמונה באמון הצרכן ובביטחון שלו בכלכלת
המדינה – האמון המשפיע על רכישה ,ומייצר מקומות עבודה ,הכנסה פנויה ומעגל שגשוג כלכלי.

)Total Sales Q2.2018 (US Billions

הממשל בסין "שיחק לא יפה" בדרכים רבות ,וכתוצאה מכך גדל על חשבון שגשוג הכלכלה
האמריקאית ,עד לתחילת הכהונה של הנשיא טראמפ ,שהחליט לשנות את כללי המשחק (והסכם
הסחר בין מדינות נפט"א).
הסינים לא הגיבו בחיוב ,והנשיא טראמפ יצא למלחמה כלכלית נגד סין באמצעות הטלת מכסים.
הסינים הגיבו מצדם בהטלת מכסים ,אך היצוא הסיני לארה"ב ,גדול בהרבה מאשר היצוא
האמריקאי לסין.
בנושא מכסים אלו על סחורות מסין מקבל הנשיא טראמפ גיבוי מכל עבר.
ארה"ב מייצאת לסין בעיקר מוצרי מזון ,בשר ,דגנים וכד' .סין מנגד מייצאת לארה"ב מוצרי צריכה
רבים – הגדול שבהם ,מוצרי מחשבים ואלקטרוניקה (מעל  150$מיליארד).
כתוצאה מהמכסים הסיניים על יבוא מארה"ב ,מוצרי בשר בהיקפים של מיליארדים נאגרים
במחסנים בארה"ב ומשרד החקלאות רוכש את אלו לבנקי מזון ומגבה את החקלאים שלא הספיקו
להיערך עם סיוע כספי.
חשוב להבין  :סין זקוקה לארה"ב יותר ממה שארה"ב זקוקה לסין.

Home Depot
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Amazon
)(products
$31.9
WalMart
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הנשיא טראמפ לא מסתפק במהלכים אלו ,אלא מוריד מיסים בארה"ב (והמכסים מסייעים במימון
של צעד זה) ,מהלך שמחזק עסקים קטנים ובינוניים ,ומאפשר גם גידול בהכנסה פנויה.

את מכירות השיא של אירוע ה  PRIMEDAYהובילו קטגוריות מוצרי אלקטרוניקה וHome ...
 ,Improvementקרי תחרות ישירה בעיקר עם הום דיפו.
מנגד ,הום דיפו – הרשת הגדולה בעולם לתחום שיפוץ הבית ,דיווחה על מכירות של  $30.5מיליארד
דולר ,וליתר דיוק גידול של  8.4%לעומת הרבעון המקביל ב  .2017אך הנתון המרשים של הרשת הוא
הגידול ב ( COMP SALESדלתא של גידול במכירות חנות קיימת תקופה נוכחית לעומת תקופה
מקבילה אשתקד) ,שעמד על  8.1%ובכדי להבין את גודל האירוע ,וולמארט דיווחה על גידול של
נתוניבלבד.
4.5%
המכירות כפי שפורסמו בדוחות הכספיים של הרשתות
*

הסיכונים וההזדמנויות ליצרנים  /יצואנים  /יזמים (דוגמאות):

האמריקאים ,קניות וקטגוריות מובילות
הפדרל ריזרב ולשכת הסטטיסטיקה המרכזית בארה"ב בוחנים בקפידה את המידע – בחזקת מודיעין
לפני שמעצבים אסטרטגיה עסקית ובכללה העלאת הריבית בארה"ב .השוואה בין מכירות יולי 2017
ויולי  2018בקטגוריות מובילות מעלה תמונה מעניינת .באופן גורף קיים גידול בסך של ,7.2%
הקטגוריה היחידה שירדה ב  5%הינה ספרים ומוזיקה ,כל יתר הקטגוריות גדלות.
אך כדי לנתח מגמות יש לחבר בין הנקודות ,.סכימת הוצאות על מזון (מסעדות  $61.57מיליארד
ולבית  $62.26מיליארד) מעלה כי האמריקאים מוציאים  31%על סגמנט זה ,הבית והגינה אף הם
עומדים במרכז ההוצאות – בשים לב כי הגרף מתייחס לקניות בלבד ולא לוקח בחשבון הוצאות על
משכנתא ,חשבונות אחזקה וכד' – כך שסכימת הרכישות על בית וגן ,רהיטים ומוצרי אלקטרוניקה
וחשמל ,מעלה כי האמור בסגמנט הנאמד בכמעט  $51מיליארד  -ומתחיל להסביר את הגידול
העצום של הום דיפו ,כשם שההוצאה על מזון מסבירה את רבעון השיא של וולמארט.
כ  $5טריליון מסכום חוב זה מצוי בבעלות סין.

Make America Great Again
ומלחמת המעצמות

בין סגמנטים אלו ,מזון ובית ,סך ההוצאה של הצרכן אמריקאי עומדת על  )!( 43%מסל הרכישות
שנבחן.
נתון זה אינו אקראי ,ומעיד על צרכן פוסט טראומטי החוזר לשורשים המעניקים ביטחון – מזון
ומחסה – לאחר משבר כלכלי שנמשך עשור ,ולמרות התאוששות כלכלית ,החוב הלאומי של ארה"ב
עומד על כ  $19טריליון דולר ,שמשמעו יתרת חוב של כל אמריקאי בכל גיל ,בסך של , $70,000
מלבד יתר החובות הסטנדרטיים (משכנתא ,הלוואות סטודנטים וכד').
כ  $5טריליון מסכום חוב זה מצוי בבעלות סין.

רוצה לייצא?

סיכונים:
• חשוב לקחת בחשבון שהמכסים על
מוצרים ח"ג וכד' בין המעצמות יביאו
יצרנים לאתר שווקים חדשים למוצריהם,
וזאת במחירים תחרותיים.
• התכנות כי עודפים במדינות המקור ימכרו
בשווקי ייצוא ומקומיים במחירים נמוכים –
כדי הצפה.
• התפתחות תעשיות חדשות בשל
המכסים ואלו עתידות להוות בבא העת
תחרות בשווקים בינ"ל.
• מהלכים שיבוצעו ע"י השוק האירופאי עם
סין.

הזדמנויות:
 oהטלת מכסים על מתכת ואלומיניום
מייקרות בארה"ב תשומות בניה ,מכוניות,
כלי עבודה ,כלי המכלה למזון (קופסאות
שימורים ופחיות שתיה) ,ופותחות פתח
לתעשיות עם חלופות.
 oסין מוכרת לארה"ב מוצרי אלקטרוניקה,
קוסמטיקה ,ביגוד בהיקפים של מיליארדי
דולרים – אלו יתייקרו.
 oהממשל בסין יעודד ייצור מקומי חלופי
ליבוא מארה"ב ,ולאלו העוסקים בחקלאות
 /מוצרי מזון ,קיימת הזדמנות פז לשיתופי
פעולה.

אלו דוגמאות בודדות שכדאי לקחת בחשבון ,השוק האמריקאי האירופאי והסיני עצומים,
וכל פיתוח שוק שכזה מהווה השקעה לא מבוטלת עבור כל עסק – ולא משנה גודלו.
מודיעין ומחקר הוא המפתח להצלחה.

