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ת בתחומי פעילותה משמעותי צמיחהכיל מציגה 
 :0202של  בתשעת החודשים הראשונים

 
 

 337 -הסתכם בו %73 -גדל בכהרווח הנקי בתשעת החודשים  ◄
 .מיליון דולר

 
מיליארד דולר, עליה של  0הסתכם בסך של  הרווח התפעולי ◄

ד מיליאר 0.1 -, והרווח הגולמי בתשעת החודשים הסכם ב73%
 .73%גידול של דולר, 

 
 חודשיםת התשע: בכיל ממשיכה להציג תזרים מזומנים גבוה ◄

 ארדמילי 0.0 -ב תזרים המזומנים הסתכם 0202הראשונים של 
 .מיליון דולר 732 -וברבעון השלישי הסתכם בדולר 

 
 -הסתכמו בכ בתשעת החודשים הראשונים כיל דשניםמכירות  ◄

תקופה המקבילה הלעומת  55% -כליארד דולר, גידול של ימ 0.7
 .אשתקד

 
 בתשעת החודשים עלייה בכמויות אשלג ודשני פוספט שנמכרו ◄

יותר מפי  ,טון וןמילי 7.0 -כ: מכירות אשלג הסתכמו בהראשונים
מכירות דשני ו שתיים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

 טון. וןמילי 0.7 -הסתכמו בכ פוספט
 

 70% -גדלו בכבתקופת הדוח  ייםמכירות כיל מוצרים תעשיית ◄
 .מיליון דולר 733 -בכ מוהסתכו

 
מיליון  032 בסך חלוקת דיבידנדדירקטוריון כיל החליט על  ◄

 .דולר
 
 
 



 

 

 777 -הסתכם ב .3.1הראשונים של שנת בתשעת החודשים של כיל  הרווח הנקי
ה מיליון דולר בתקופה המקביל 865 -לעומת כ 27% -גידול של כ ,מיליון דולר

 אשתקד1
 

מיליון דולר,  342 -הסתכם בכ .3.1הרווח הנקי של כיל ברבעון השלישי של שנת 
הרווח הנקי ברבעון הקודם מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד1  387 -לעומת כ

בגין ירידה בשיעור המס מכוח  מיליון דולר 36של  הושפע מהכנסת מס חד פעמית
 חוק ההתייעלות הכלכלית1

 
מיליארד דולר  412 -בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו במכירות כיל 

1 גידול זה 35% -מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ 212לעומת 
משקף עליה חדה בכמויות המכירה בכל מגזרי הפעילות של החברה בהשוואה 

 לתקופה המקבילה אשתקד1
 

 112מיליארד דולר לעומת  114 -כהסתכמו ב .3.1מכירות כיל ברבעון השלישי של 
מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד1 העלייה במכירות נובעת מהעלייה 

 בכמויות המכירה וקוזזה חלקית על ידי ירידת מחירי מכירה, בעיקר במגזר הדשנים1 
 

 112מיליארד דולר לעומת רווח של  115 -בתשעת החודשים הסתכם ב הרווח הגולמי
1 שיעור הרווח הגולמי 26% -גידול של כ ,קופה המקבילה אשתקדליארד דולר בתימ

בתקופה המקבילה  2715% -לעומת כ 4312% -ממחזור המכירות עומד על כ
 אשתקד1 

העליה ברווח הגולמי, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, נובעת בעיקר מגידול 
ני פוספט ושל במכירות של רוב מוצרי החברה ומעליה בכמויות הייצור, בעיקר של דש

 ברום ותרכובותיו1 
 

מיליון דולר לעומת רווח  854 -הסתכם בכ .3.1הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 
מליון דולר, בתקופה המקבילה אשתקד1 השיפור ברווח הגולמי נובע בעיקר  878של 

מגידול במכירות רוב מוצרי החברה ומעליה בכמויות הייצור בעיקר של דשני פוספט 
 ם ותרכובותיו1ושל ברו

 
מיליארד דולר, עליה של  1בתשעת החודשים הסתכם בסך של  הרווח התפעולי

מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד1 שיעור הרווח התפעולי  654לעומת  47%
אשתקד1 הגידול נובע בעיקר  3.16%לעומת  3216% -ממחזור המכירות עומד על כ

 מהעלייה במכירות1 
 

ברבעון  355 -מיליון דולר לעומת כ 217 -השלישי הגיע לכ הרווח התפעולי ברבעון
1 הגידול ברווח התפעולי נובע כאמור מהגידול 11% -המקביל אשתקד, גידול של כ

  1ברווח הגולמי
לעומת  3317%שיעור הרווח התפעולי ממחזור המכירות ברבעון השלישי עומד על 

 ברבעון המקביל אשתקד1  3114%
 



 

 

לות שוטפת בתשעת החודשים הינו השני בטיבו מאז תזרים המזומנים מפעי
 111 -הסתכם תזרים המזומנים ב .3.1: בתשעת החודשים הראשונים של ומעולם

מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד וברבעון  551 -דולר בהשוואה ל ארדמילי
מיליון דולר  343מיליון דולר, לעומת  .27 -השלישי הסתכם תזרים המזומנים ב

 המקביל אשתקד1 ברבעון
 

 מיליון דולר1 .17דירקטוריון כיל על חלוקת דיבידנד בסך  טלנובמבר, החלי 33ביום 
 
 
 
 

 :0202להלן סיכום הפעילות במגזרים בתשעת החודשים הראשונים של 
 

 כיל דשנים:
מיליארד דולר, גידול  312 -מכירות המגזר בתשעת החודשים הראשונים הסתכמו בכ

 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד1 118לעומת  88% -של כ
העליה במחזור המכירות נובעת בעיקר מגידול חד בכמויות המכירה של האשלג 

 ודשני הפוספט1
 

-, לעומת כ42% -מיליון דולר, גידול של כ 731 -הרווח התפעולי במגזר הסתכם בכ
מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד1 שיעור הרווח התפעולי מהמכירות  8.4

 אשתקד1 2212% -לעומת כ 2.15% -הסתכם בכ
העליה ברווח התפעולי נובעת בעיקר מהגידול בכמויות המכירה של האשלג ודשני 

שר קוזזה חלקית ע"י ירידה במחירי המכירה של האשלג וסלע הפוספט א ,הפוספט
 מה גם לקיטון במרווח התפעולי1גרו

 
ותר מיליון טון אשלג; י 411 דשנים מכרה כיל .3.1בתשעת החודשים הראשונים של 

 1בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד מפי שתיים
  

מיליון  114 -בכ .3.1ל מכירות דשני פוספט הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים ש
 מיליון טון בתקופה המקבילה אשתקד1 512לעומת  74% -טון, גידול של כ

 

נרשם גידול ביבוא האשלג במספר מדינות  .3.1בתשעת החודשים הראשונים של 
מיליון  115 -מיליון טון )לעומת כ 216 -בסין הגיע יבוא האשלג לרמה של כמרכזיות: 

הצפי לפי פרסומים בעיתונות המקצועית, , כאשר טון בתקופה המקבילה אשתקד(
בהודו הגיע יבוא האשלג לרמה , כולה מוערך ביותר מחמישה מיליון טון .3.1לשנת 

 מיליון טון בתקופה המקבילה אשתקד( 117 -טון, )לעומת כ מיליון  414 -של למעלה מ

מיליון טון   117 -מליון טון, עליה של כ 418 -ובברזיל הגיע יבוא האשלג לרמה של כ
 לעומת התקופה המקבילה אשתקד1

 
 



 

 

, צופה ירידה .3.1( מחודש נובמבר USDAתחזית משרד החקלאות האמריקאי )
במלאי הגרעינים העולמי; יחס מלאי הגרעינים העולמי לצריכה צפוי לעמוד בשנת 

1 3314%שעמד על  .711..3בלבד, ירידה מהיחס בשנת  17% -על כ 3.1.111
עבור רוב הגרעינים בעולם ירדה בעיקר בשל תפוקה נמוכה מהצפוי תחזית המלאים 

בחודשים הקודמים בארה"ב ותנאי מזג אויר קיצוניים ברוסיה ובאירופה1 בעקבות 
 עליה במחירי הגרעיניםUSDA 1 -הידוק תנאי השוק צופה ה

 
 כיל מוצרים תעשייתיים:

מיליון  767 -ם בכהיקף המכירות של כיל מוצרים תעשייתיים בתקופת הדוח הסתכ
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד1 הגידול במכירות נובע  21% -דולר, גידול של כ

 מעליה בכמויות המכירה בעיקר של מעכבי בעירה1 
 

הושפע  הרווח התפעולי 1מיליון דולר .14 -הרווח התפעולי הסתכם בתקופת הדוח בכ
 1כמו גם מגידול בכמויות שיוצרו מגידול במכירות

 
המשיכה מגמת השיפור בביקושים, אשר התבטאה  .3.1עון השלישי של שנת ברב

בגידול במכירות לעומת הרבעון המקביל אשתקד1 המשך העליה בביקושים למעכבי 
הבעירה נובעת בעיקר מהתחזקות הביקושים למוצרי אלקטרוניקה, רכב ובנייה1 

שים וכתוצאה מחירי המכירה של מוצרי המגזר החלו לעלות עם התעוררות הביקו
 מעלייה בעלות הייצור בסין, עקב דילול המקורות שם1

  
 
 

 כיל מוצרי תכלית:
, בדומה של כמיליארד דולרהיקף המכירות של כיל מוצרי תכלית הסתכם בסך 

 לתקופה המקבילה אשתקד1
 

מיליון דולר,  183 -הרווח התפעולי של כיל מוצרי תכלית בתקופת הדוח הסתכם בכ
אשתקד1 עליה זו נובעת בעיקר תקופה המקבילה בהשוואה ל %.1 -עליה של כ

  מהשפעת הגידול בכמויות המכירה אשר קוזזה ע"י ירידה במחירי המכירה1
 

, 7..3במהלך תקופת הדוח ניכרת מגמת שיפור בביקושים במגזר בהשוואה לשנת 
, נמשכה גם .3.1כאשר מגמת השיפור שאפיינה את המחצית הראשונה של שנת 

  1השלישי ברבעון
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 נתונים כספיים עיקריים -כיל
  

בהשוואה לתקופה  0202שנת ל שלישילהלן עיקרי נתונים כספיים לרבעון ה
 המקבילה אשתקד:

 
נתונים כספיים לרבעון  

 0202לשנת  השלישי

 במיליוני דולרים

נתונים כספיים לרבעון 

0227לשנת  השלישי  

 במיליוני דולרים

 1,24618 1,27217 מכירות

 87415 85411 רווח גולמי

 35717 21711 רווח תפעולי

רווח נקי לבעלי המניות 

 של החברה
34317 38616 

 
 
 

בהשוואה  0202שנת לתשעת החודשים הראשונים ללהלן עיקרי נתונים כספיים 
 לתקופה המקבילה אשתקד:

 
נתונים כספיים לתשעת  

  החודשים הראשונים 

במיליוני  0202שנת ל

 דולרים

תונים כספיים לתשעת נ

החודשים הראשונים 

0227שנת ל  

 במיליוני דולרים

 2,23716 4,37.17 מכירות

 1,23817 1,5.811 רווח גולמי

 .6541 .71..,1 רווח תפעולי

רווח נקי לבעלי המניות 

 של החברה
77712 86717 

 
 
 
 
 
 
 
 


