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 מנהלת תחום תקשורת ותעשיות קלות, תמר שטיין
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 המשך תחרות ומיתוג החברות הגדולות כקבוצות תקשורת- 2017
 

 

 .תחרות בין קבוצות תקשורת הפועלות במקביל במספר מגזרים של שוק התקשורת•

 .התמתנות בקצב הירידה בהכנסות של מרבית החברות –תחרות מתמשכת בסלולר •

 .כניסת מתחרים נוספים לתחום-התחרות עוברת לתחום הטלוויזיה •

 .י חברות התקשרות המובילות"ופתרונות חכמים ע IoTפעילות לפיתוח •

 .בין היתר כתוצאה מגידול בהשקעות, המזומנים הפנוי בתזריםשחיקה •

 .ירידה ברמות המינוף של פרטנר וסלקום לעומת עליה במינוף של בזק•

 .  בממשל התאגידישינוי  - בזק•
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 מניע גורם סיכון הזדמנות

עליה בהכנסות ברמת סלקום  
 ופרטנר

 קווי תחום IPTV-גידול ב , pay TVירידה בהכנסות 

עשוי להועיל   data -ב שימוש

 להתמתנות ירידה במחירים
 ,data-שימוש מתגבר ב

 קיטון במכירות ציוד קצה
 סלולארי תחום

 עלויות/השקעות בשדרוג רשת ובתוכן יקר השקעות בפריסת סיבים ובתוכן השקעות

  סטטוס, קיטון הדיבידנד ברמת בזק
 עבור שאר השחקנים קוו

 פיננסית מדיניות מצד בעלי המניות דרישה לדיבידנדים

 רגולציה המשך הפעלת השוק הסיטונאי ?הפרדה מבנית  ביטול

צפי , תחזית חיובית לישראל

 3%-לצמיחה ממוצעת של כ
 מקרו כלכלי פוליטי ועליית ריבית בנק ישראלגיאו

 ובעיקר בטלוויזיה, תחרות חזקה במרבית השווקים
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 סלולר

 תחרות מתמשכת    •

 המשך שחיקה בהכנסות    •

 ירידה בהכנסות ציוד קצה    •

 אחוז נטישה גבוה      •

 ARPU-צפי להתמתנות הירידה ב    •

 מבט קדימה – 2018
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 ARPU –   צפי להתמנות קצב הירידה בהכנסות מסלולר 
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 סך מנויים למפעיל
 

שומרת ניכר כי סלקום , אף השחיקה במספר המנויים של חברות הסלולר הוותיקותעל •

 בענףהשוק הגבוה על נתח 

 המובילות נשמרבין נתחי שוק החברות היחס •
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 שוק קווי ותשתית

 

 בהתאם למגמה העולמית, המשך שחיקה בהכנסות מטלפוניה ושיחות בינלאומית•

 

 לתמונה  הוט טרם נכנסה  -בזק הרפורמה הקווית על השחקניות ובעיקר על השפעת •

 

 בהשקעות הכבדות בפריסת סיביםפעולה בין סלקום ופרטנר צפי לשיתוף •

 

 מבט קדימה – 2018
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 שירותי טלוויזיה

 הקרובותהתחרות בשנתיים עיקר •

 בענף  שחקנים ריבוי •

 כתגובה לתחליפים זולים בענף   yes-על ידי הוט והשקת חבילות מתחרות •

 קיטון בהכנסות פר לקוח•

 מקור מסיביות בתוכן ורגולציה שמחייבת השקעה בהפקות השקעות •

 

 מבט קדימה – 2018



No content below the line No content below the line 

 רווחיות תפעולית בענף התקשורת  

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2014 2015 2016 2017

 )%(רווחיות תפעולית מתואמת 

Bezeq Cellcom Partner



No content below the line No content below the line 

 שחיקה מתמשכת בהכנסות המצרפיות
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Capex - צפי להמשך גידול בהשקעות 
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 עליה בשיעור השקעות מהכנסות  
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 תיוותר כך בטווח הבינוני, רמת הרווחיות של חברות הטלקום הישראליות ממוצעת ולהערכתנו•

 אנו מחשיבים את הרווחיות התפעולית של בזק כהולמת את הרווחיות של חברות דומות באירופה•

 המשך –רווחיות 
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 :אופטייםסיבים ו 5רשת דור 

 .בתקופה הקרובה 5לא צפוי שדרוג הרשת לדור •

  .5Gפריסת הסיבים היא שלב מתקדם לקראת •

 .החברות המובילות בשוק פועלות להרחבת פריסת  הסיבים האופטיים•

 .פעולהמ לשיתוף "במקביל מומנהלות ופרטנר סלקום •

 .בזק בעלת הפריסה הרחבה ביותר•

 :שוק הטלוויזיה

 .תחרות אינטנסיבית•

 .ב"החשיבות נמוכה לתוכן בישראל לעומת אירופה  ואר•

 .חבילת ספורט אטרקטיבית עשויה לשנות פני התחרות•

 

2018תהליכים בשוק התקשורת לשנת   
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 הזדמנויות

 עליה בהכנסות סלקום ופרטנר בתחום הקווי•

תורם  -"קוואטרו"התבססות החברות כקבוצות תקשורת ואפשרות הצעת חבילות •

 לשמירה על מצבת הלקוחות

 חדשיםשימושים , עצום בנפח הנתוניםגידול (: 5G)הדור הבא רשתות •

 סייבר וערים חכמות, IoTכניסה לתחומי פעילות משיקים בתחום •

 אתגרים

 תחרות במרבית השווקים•

 ירידה בהכנסות חברות התקשורת הגדולות•

 שדרוג רשת  ופריסת סיבים, השקעות משמעותיות בעיקר על תוכן•

 עלויותצמצום התמתנות •

 

 

 

 הזדמנויות ואתגרים בטווח הבינוני
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