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ICL Israeli Analyst and investor s conference call   

Cal transcription – November 8, 2017 
  

Operator:  
 

Ladies and gentlemen, thank you for standing by, and welcome to the ICL ISRAELI ANALYST AND 
INVESTOR CONFERENCE CALL.   
 

 Our presentation today will be followed by a question and answer session, at which time, if you wish to 
ask a question, you'll need to press star one on your telephone. I must advise you that this call is being 
recorded today. If you experience any technical difficulties please press star, zero on your telephone.   
 I'd like to hand the call over to the first speaker today Ms. Limor Gruber, Head of Investor 
Relations.  Please go ahead, Mam.  

    

  :גרובר לימור
  

נמצאים איתי כאן אשר . אז שלום לכולם אחר הצהריים טובים ותודה שהצטרפתם אלינו, יכולה לדבר עבריתאני  אתכם טוב

ועל  ,נמצא גם נשיא מגזר המינרלים המיוחדים עופר ליפשיץ, שלנו מר קובי אלטמן  CFO ה, ל שלנו"גרינבאום ממלא מקום המנכ

יהיה מספיק זמן לשאול , רי המצגת הקצרה תהיה כמובן הזדמנותאח. הקו נמצא גם נשיא מגזר הפתרונות המיוחדים אלי גלזר

  :אשר בבקשה, חילתאנחנו מוכנים לה. אם יש לכם שאלה 1*כמו שהמרכזן אמר יש ללחוץ . שאלות

  

  :אשר גרינבאום

  

מהתוצאות  הכל בסךאנו מרוצים , 3אנחנו נתחיל בשקף מספר . תודה לך לימור. שעון מקומי, בוקר טוב פה, צהריים טובים לכולם

במהלך הרבעונים האחרונים . הכוללות של הרבעון השלישי אשר נתמכו על ידי ביצועים חזקים של מגזר הפתרונות המיוחדים

או  specialty השגנו תוצאות כוללות איתנות על ידי איזון הסביבה המאתגרת בשווקי הסחורות עם תוצאות חזקות של עסקי ה

אנחנו . גם בפעמים הקודמות דיברנו על הנושא הזה. זוהי כמובן הוכחה לכך שהאסטרטגיה שלנו פועלת. המוצרים המיוחדים שלנו

כמובן . של אתרי היצור שלהם באופטימזציה commodity ארגון מחדש של עסקי ה וךת  specialtyה ממשיכים לצמוח בעסקי

 . שבהמשך נפרט יותר
 

התורמים העיקריים לביצועים הטובים של עסקי , העסקיות במהלך הרבעוןלדיון בהתפתחות  4לשקף מספר  כעתנמשיך 

גבוהים  םברו חיריממ יחידת הברום שלנו נהנתה. תעשייתים ומוצרים, תוספים מתקדמים, היו היחידות העסקיות specialty ה

מית יחד עם ביקוש עולמי בסין בעיקר כתוצאה מסקירות סביבתיות מחמירות של הרשויות אשר השפיעו על תפוקת היצור המקו

עליה במכירות  רשמהיחידת התוספים המתקדמים . בערה מבוססי זרחן גבוהים יותרבי כמעכמו גם ממחירי , איתן למוצרי הברום

. והתחרותיות הגבוהה בארצות הבריתירים חהמשל מלחים וחומצות בעיקר באירופה ומעליה בנתח השוק בסין וזאת למרות לחץ 
השלישי ועד לחודש אוקטובר היינו לצערנו עדים לשריפות יער קשות בקליפורניה אשר הניעו את יחידת בטיחות במהלך הרבעון 

שלנו היו  החיוניים תוצאות מגזר המינרלים. האש שלנו אשר עבדה מסביב לשעון כדי לסייע במשאבים ובחומרי כיבוי מצילי חיים

ות האשלג היו חזקות על רקע חתימת החוזים בסין ובהודו במהלך חודש מכיר. 2016יציבות בהשוואה לרבעון השלישי של שנת 

ולמרות עלייה במחיר הממוצע לאשלג  למרות זאת.באותה תקופה 9%ומחיר האשלג הממוצע עלה ב , במכירות שיא לברזיל, יולי

ספרד ובבריטניה עוברים כפי שאתם רואים האתרים ב. ההכנסות התפעוליות של קו העסקים ירדו לעומת הרבעון המקביל אשתקד

ט בבריטניה ולאיחוד המכרות סולפעלים במרץ להשלמת המעבר לפולי אנו פו. אנחנו נפרט בהמשך, תהליך של ארגון מחדש

לחץ מעסקי הפוספטים המשיכו להיות מושפעים לרעה . מהשיפור בשוק האשלג וליהנות בספרד אשר יאפשרו לנו להמשיך

מונעות על ידי מעבר למוצרים מיוחדים , המשיכו להשתפר YPH של המיזם המשותף שלנו בסיןעם זאת התוצאות . מסיביתחרותי 

למרות השוק האמריקאי התחרותי . וצמצום בעלויות ההתייעלות תכניות יישום בעלי שולי רווח גבוהים יותר וכן על ידי המשך
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עסקי הדשנים המיוחדים השתפרו , ישראלל אמוניה  היבוא שלעלות ו, ההשפעה ההרסנית של ההוריקנים שפגעו לאחרונה ביבשת

 . פסיפיק ונתמכו בעיקר על ידי ביקושים איתנים באירופה ובאסיה 2016בהשוואה לרבעון השלישי של שנת 
וכאן הייתי רוצה לנצל את ההזדמנות בכדי להדגיש את המודל העסקי המאוזן שלנו אשר בא לידי ביטוי  5לשקף מספר  נעבור כעת

. מאפיינת את שוק הסחורותשלנו מאזנים את התנודתיות ה המיוחדים שלנו בשנתיים האחרונות כאשר מוצרי ההמשךבתוצאות 
שהם חומרי הגלם העיקריים עבור מרבית מוצרי ההמשך  וברום ,פוספט ,אשלג :ה סביב שלושה מינרלים עיקריםנויכיל ב

העסקים שלנו כפי  קווי מוסיפים ערך ומחזקים את האיזון ביןכך אנו . הערך אשר יצרנו במהלך השנים שרשראות לאורך ,שלנו

אסכם בכך שהמודל העסקי הופך . וברבעון הנוכחי במיוחד, זה ניכר בבירור בתוצאות שלנו ברבעונים האחרונים ,שציינתי קודם

גם בתקופות בהם ערך  פקלסומבטיח שנמשיך , מיוחדיםה הכימקלים את כיל לחברה איכותית הן בתחום החקלאות והן בתחום

בכך אסיים ואעביר את רשות הדיבור לקובי . כפי שאנחנו עדים לו בימים אלו, נמצאים בהאטה מחזורית Commodity עסקי ה

   !תודה לכולם. של הרבעון ספיותכה שיכנס וידון בתוצאות

 
 

 :אלטמן קובי
  

  .תודה אשר

התוצאות . הראה ותיאר זה רבעון שמאופיין במספרים ירוקיםכמו שאשר כבר . אחר הצהריים טובים לכולם, 7נעבור לשקף 

מוצרי ההמשך שלנו מראים ביצועים חזקים ויוצרים . שלנו הייחודי המצוינות שלנו מדגישות שוב את החשיבות של המודל העסקי

ה למרות שמה הטובים ברבעון הז יצועיםהב .Commodity המתמשכים בעסקי ה איזון שעוזר לנו לנצח גם אל מול האתגרים

חלק מהעסקים שלנו עדין מתמודדים עם אתגרים ומבחינתנו זוהי עובדה מאוד מעודדת מכיוון שכאשר . דבש הכל לא ,שנקרא

הגידול במכירות מיוחס כמו שאשר . נשלים את הפעולות שאנו עושים עכשיו בעסקים האלה נוכל להשיג תוצאות טובות אף יותר

החומצה הזרחתית וכן גם מחירי אשלג וברום . מוצרי בטיחות אש וכיל תוספים מתקדמים אמר לכמויות המכירה הגבוהות של

לתוצאות  אהוההשו ברבעון אשתקד הראנו הפסד ולכן. מתואמותה התוצאותהשוואת  ברבעון הזהאני אדבר יותר על .יותר גבוהים

כמו שאתם רואים ברווח התפעולי  המתואמות אבל גם בהשוואה לתוצאות. לפי כללי החשבונאות היא קצת פחות מאתגרת

כמו כן גם המשך ההורדה . לכיוון המוצרים המיוחדים השנטבעקבות התמהיל החיובי  .30%המתואם הראנו צמיחה של מעל ל 

אבל ההתחזקות של השקל , עליה בשער היורו תרמה למכירות. ירידה 25% -בהוצאות ההנהלה וכלליות אל מול שנה שעברה 

צריך לזכור שאנחנו חברה שמייצאת מעל . כל השפעת היורו והשפיעה עוד יותר לרעה על הרווח התפעולימחקה את 

נחים של תשעה במו. כמו שהוא מקשה על כל היצואנים, מהתוצרת שלנו מחוץ לישראל ולכן השקל החזק מאוד מקשה עלינו 97%

זאת אומרת מדובר פה על סכומים בהחלט  .דולרמיליון  30שלילית של השקל החזק של מעל ל  שפעהה חודשים יש לנו

למרות הגידול ברווח התפעולי המתואם יש ירידה קטנה ברווח הנקי המתואם לעומת שנה שעברה וזה כתוצאה . משמעותיים מאוד

 . אני אדבר על זה עוד מעט קצת יותר בהרחבה. לעומת השנים הקודמות 2017משיעור מס אפקטיבי גבוה יותר בשנת 
תשתית בעיקר בים  פרויקטיי למרות זאת צריך לזכור שמספר. לעצמנו השנה הצבנוש  CAPEX ה יעדינו ממשיכים לעמוד באנח ה 

אנחנו מאוד גאים . הקרובות תיים שלוששלנו בשנ CAPEX ה יים להגדיל אתצפו, תחנת השאיבה החדשה, המלח כמו קציר המלח

 . של תזרים מזומנים חופשי חיובי  ,שביעי ברציפות, ביכולת המתמשכת שלנו לייצר עוד רבעון נוסף
 המיוחדים מפצה על האתגרים בשווקיאתם רואים הדגמה ויזואלית טובה שמראה כיצד מגזר הפתרונות  8בשקף  

ותרמו מעט  היחודיים המינרילים לראשונה מכירות חטיבת המוצרים המיוחדים שלנו עלו על אלו של חטיבת .Commodity ה

וכמו שראינו כבר ברבעונים הקודמים חטיבת הפתרונות המיוחדים מחזקת את יכולתה ליצר רווחים  מההכנסות 50%-מעל ל

ברבעון הרביעי אנו צופים שהנתח של מגזר  .Commodity ה קיוובש שיש בוהים ולפצות על האתגריםתפעוליים ג

יותר וגם בעקבות העונתיות  גבוהים בעקבות משלוחי אשלגגם במכירות וגם ברווח התפעולי יהיה גבוה יותר  החיונים המינרלים

 . ברבעון הסתיו Specialty שמאפיינת את עסקי ה
נטל המס שלנו בישראל עלה מאוד השנה בגלל שילוב של . בא להסביר את העלייה בהוצאות המס ,בדומה לרבעון הקודם ,9שקף 

התעשייתית שלנו בארץ  ותלהפעי מרבית חרגתהאשלג וברום וגם מס כיל על  -אחד מס משאבי טבע בישראל . שני פרמטרים

ב שם שיעור "בנוסף ברבעון הספציפי הזה שיעור גבוה יחסית מסך כל הרווחים ברבעון נוצר בארה. השקעות הון דודמהחוק לעי

אז עדין  ,הבאהברית אשר צפויה להיכנס בשנה מדברים עליה בארצות ה עשכרג זה לפני הרפורמה, מס החברות יחסית גבוה

שיעור המס האפקטיבי . שיעור המס הגבוה יחסית בארצות הברית השפיע על הממוצע שלנו ועל שיעור המס האפקטיבי הכולל

 . הרמה שאנו צופים גם ברבעונים הבאים אתוז 35%עומד על , כפי שמוגדר אצלנומנורמל ה
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באופן משמעותי כמו שאתם רואים  והמיוחדים גדל המכירות וההכנסות התפעוליות של מגזר הפתרונות. 10נעבור לשקף 

וגם   Fire safetyובטיחות האש  ומוצריו םלייה כמותית במכירות הברושנה שעברה בעיקר עקב עבבהשוואה לרבעון המקביל 

למרות לעומת זאת ראינו מכירות נמוכות קצת יותר בהשוואה לשנה שעברה של מוצרי המזון המיוחדים . עליית מחירי הברום

שער חליפין בהתאם למה  תהשפע. יש שיפורמסתכלים על הרבעון הזה לעומת שני הרבעונים הראשונים של השנה אם ש

דיברתי גם על הנושא הזה שברבעון . שתיארתי קודם עם התחזקות השקל אל מול הדולר שמשפיעה לרעה על הרווח התפעולי

  .צרים המיוחדים וזה אמור לבוא לידי ביטוי בתוצאות הרבעון הרביעיהרביעי בדרך כלל זוהי העונה היותר חלשה בעסקי המו

אפשר לראות כיצד רווחי המכירות נמוכים יותר בשל הירידה . החיוניים מראה את הפעילות של המינרליים 11שקף הבא שקף 

בפוספט כדי לשפר  Commodity ה משמעותית מכירת בתחומי צמצמנו אנחנו פוספט עלסו פוספטשני דביצור ובמכירות 

ובהכנסות התפעוליות וגם פה שערי החליפין השפיעו לטובת מכירות  במכירות ,קוזז על ידי מחירי אשלג גבוהיםזה  הרווחיות את

בפעילות  ,אשר דיבר על זה, עלויות. היו לנו גם כמה הכנסות מהחזרי ביטוח בישראל ברבעון הזה. אבל לרעה ברווח התפעולי

אני רוצה להזכיר את מה שאשר אמר , האשלג שלנו הושפעו לרעה מהשינוי המבני שאנחנו עדין בעיצומו בבריטניה ובספרד

וך ולהדגיש את הנושא הזה שתהליך הארגון מחדש באתרים האירופאים האלו שמטרתם לבנות את העתיד התחרותי שלנו אר

השינויים העמוקים שאנחנו עושים באתרים האלו ישפרו משמעותית את . לגוספרד באש פטסולהפולי אנגליה בתחום. הטווח

ברבעון הרביעי אנו . םיובימים אלו תחת סביבת השוק הנוכחית האתרים האלו הם לא ריווחי בינתיים עלויות התפעול שלהם אך

סית תחת תנאי שוק חוחים נמוכה ירו תיבבסב תחום הפוספט ימשיך לפעול. והרווחיות היקף המכירות ,צופים שיפור ביצור האשלג

   .עוליםשתחרותיים מאוד ומחירי חומרי גלם 

בהון החוזר , בעלויות, אנו רואים את זה במאזן. המשמעות הפיננסית המאוד קפדנית שלנו מביאה תוצאות 12שקף בלבסוף 

ים תזרים המזומנ. השביעית ברציפות רבעון נוסף של תזרים מזומנים חופשי חיובי בפעםלזה מוביל . ובהשקעות הקפיטליות שלנו

ואנחנו עומדים . בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה 20%של השנה גבוה במעל  ראשוניםהחופשי בתשעת החודשים ה

הגביה של יתרת הלקוחות הגבוהה שהייתה לנו ברבעון . 2016לעומת שנת  2017ביעד שהצבנו לעצמנו להציג עליה בכל שנת 

 S&P ש אנחנו מאוד מרוצים מזה. מור על תזרים מזומנים חופשי חיובי גם ברבעון או שניים הקרוביםהזה תסייע לנו לש
מקומי הוגם את הדירוג הישראלי , מינוס עם תחזית יציבה קדימה Triple B –לאחרונה את דירוג האשראי העולמי שלנו  אישררה

המחויבות שלנו בפעולות שאנחנו נוקטים כדי להפחית את רמת החוב זה מעיד על . תחזית יציבה ilAA של החוב המקומי שלנו

וגם על , הוניותשל הון חוזר בהוצאות ה ציהאופטימזי ,וההתמקדות שלנו ביצירת תזרים מזומנים באמצעות חיסכון בעלויות

את יוזמת הצמיחה המאמצים שלנו למכור נכסים עם פרופיל סינרגטי נמוך ולהשתמש בתמורה בכדי להפחית את החוב ולממן 

  לימור. ונשמח לקבל עכשיו את השאלות, אז תודה לכולם. עד לפה ניסינו לקצר בכדי שיהיה לכם זמן לשאלות. שלנו

  

Operator:  
 
Ladies and gentelman to ask a question via the audio please press *1 on your telephone keypad and wai
t for your name to be announced. Once again if you would like to ask a question please press *1.  
Your first question comes from the line of Yehonatn Shochat. 
  

 :יונתן שוחט
 

התשתית  לפרויקטיי רציתי לבקש אם תוכלו בבקשה להרחיב בנוגע. לידרמ יונתן .ברכות על התוצאות, טוב בוקר ,לכם היי שלום

ת בסדרי גודל איך ההשקעות האלו צאם תוכלו לגעת ק. ת השאיבה צפונההמתוכננים לרבות או בפרט הפרויקט של העתקת תחנ

-ואם אתם יכולים טיפה לשפוך אור על איך אתם צופים ש  2018-2019 זאת אומרת, הולכות להתפצל בשנתיים הקרובות
  ?ותההשקע -תהיה מבחינת רמת ההוצאות שלכם  2018 

 
 :קובי אלטמן

  

. אם נרצה להיכנס לתחומים יותר מסוימים יש פה את עופר נשיא החטיבה שיענה, התשתית פרויקטיי טוב אני אגיד מילה לגבי
קום יהמ, מיליון דולר של הקמה של תחנת השאיבה שתשרת אותנו בעשרות השנים 200-אנחנו מדברים על פרויקט של מעל ל

זאת אומרת ההשקעות יתקבלו  2020 לסיים את הפרויקט הזה עד תחילת רוצים אנחנו. השנים הקרובותהזה ישרת אותנו בעשרות 
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אבל אני אפנה , ובהשל הכנת התקציב לשנה הקר סופים אנחנו עדיין בשלבים, ההשקעות  מבחינת סך .על פני השנתיים הקרובות

זה מאוד תלוי במועדי , מספרומר בלאנחנו כרגע זהירים , שלנו CAPEXה  הם נתנו שם הערכה להיקפי  S&P ח של"אותך לדו

ה   ומה שאנחנו יכולים להגיד כרגע בוודאות זה שהיקפי, אינדיקציה איזושהיא הם נתנו. וכולי, סיום פרויקטים, התחלת פרויקטים

CAPEX 2017 בשנה הקרובה יהיו יותר גבוהים מההיקף שלהם בשנת.  

  

  .תודה רבה, בסדר גמור

  

  
Operator:  
 

Thank you, your next question comes from the line of Gilad Sarig, please ask your question.  
  

  :גלעד שריג
 

אדבנסט ראינו תוצאות באמת יפות במיוחד ב. פתרונות מיוחדים גזרמשתי שאלות קצרות לגבי . ברכות על התוצאות, אהלן

? קודם כל האם אפשר לצפות לקצב הזה ביחידה הזאת גם בהמשך הרבעונים הבאים. רציתי לשאול שתי שאלות. אדיטיב
מכובדת ברבעון הזה אז גם פה אפילו לא ברמת יחידה האם אפשר לצפות באמת  רווחיות עושה רושם שהייתה רווחיות ומבחינת

בעון הבא וגם לרבעונים הבאים לגבי ר, אמרת מקודם קובי -ושאלה נוספת ? כזאת בחטיבה הזאת במגזר הזה רווחיות להמשך

גם אם לא בכיוונים של מספרים אז לפחות , אפשר לתת טיפה צבע על מה מדובר אם זא ,לגבי הציפייה שלכם לשיפור באשלג

  .עד כאן? מה גם ביצור וגם במכירותלהיות קדי ךמה אתם חושבים שהול, ביחס למה שיפור

  

  :גרובר לימור
 

על השאלה של האשלג . על הקו אתנו מיוחדים שנמצא הראשונה נבקש מאלי גלזר נשיא כיל פתרונותאז לשאלה , תודה גלעד

  ,אלי. עופר ליפשיץ יענה

  

  :אלי גלזר
 

שיפור ברמת המחירים שאנחנו מציעים בשוק או משיגים  ביניהם ממספר גורמים נובע הרווחיות מרכיב, לגבי הפתרונות המיוחדים

עונתית של פעילות היא גם פונקציה  הרווחיותהעסקים מ לגבי חלק. מניחים שאנחנו נמשיך בכיוון הזהואנו , בשווקים השונים

יחד עם זאת אנחנו . ברבעון הבא יהיו פחות מכירות בתחום הזה. שהיה רבעון טוב בגלל העונתיות Fire safety מסיבית בתחום ה

ת המחירים ושיפור ברמו, מכירות ,ביצועים ,של שווקים טובים רואים גם לגבי עתיד השנה הבאה את אותו כיוון בעיקר בקטע

כך , ולגבי מחירים עונתיים זה פונקציה של יותר שרפות פחות שרפות. שלנו כך שאני רואה לנכון גם בשנה הבאה כיוון חיובי

בתחומים של הקטנת במקביל אנחנו פועלים לא לאות גם , אבל כפי שצינתי. שאנחנו רואים את זה

זה כולל גם ניהול . בכל היחידות העסקיות שלנו שזה בא לידי ביטוי ויבוא לידי ביטוי גם בשנה הבאה והתייעלות ,שיפורים,תהוצאו

כל אלו ביחד הניבו תוצאות טובות ואנחנו מניחים שגם בשנה הבאה לפחות האינדיקציות . הון חוזר וגביית כספים כפי שקובי ציין

  .אני מניח שנתתי לך תשובה בקטע הזה, באותו כיוון ןהשאנחנו מתכננים ורואים 

 
  :שריג גלעד

 
  ?לגבי האשלג רק. כן לגמרי, כן

 
  :עופר ליפשיץ

 
רביעי חזק אצלנו בעיקר בגלל שההסכמים בסין זזו מתחילת השנה לכיוון החצי רבעון לבשנים האחרונות  עדיםלגבי האשלג אנו 

בעצם אנחנו מוכרים את כל מה שאנחנו . הרביעי השנה יהיה רבעון בהחלט טוב אז אנו צופים שגם הרבעון, השני של השנה
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לגבי התחזית קדימה לשנה הבאה אז אנחנו . היה רבעון מצוין 4 דרך אגב גם בשנה שעברה רבעון. מייצרים וכך תסתיים השנה

יך הכניסה של הכמויות הנוספת והשאלה באמת היא א 2%-1.5% בכלל שוק האשלג ימשיך לגדול בקצב קטן של, חושבים שהשוק

, שאמורות להיכנס לשוק בשנה הבאה ולפי ההערכה שלנו שיכנס בצורה הדרגתית אז אנחנו לא צופים שינויים מהותיים
  .המחירים מבחינתנו אנחנו בהחלט רואים יציבות גם מבחינת הכמויות שנמכור שנה הבאה וגם מבחינת לפחות

  

  :שריג גלעד
 

אלף טון זה לא נמוך  600 מלאי של, דיברנו על זה הבוקר? סיכון איזשהו הוא לא מהווה. בנושא של המלאיעוד שאלה קצרה 

  ?מידי

  

  :עופר ליפשיץ
 

בעיה בעצם אנחנו עובדים לפי  איזשהו אנחנו לא רואים בזה, אלף טון 600 מלאי האשלג שלנו הוא לפחות בים המלח נמוך מ

אנחנו . שיש לנו בשוק התאמת המלאי שלנו כל הזמן נעשית תמיד בהתאם להסכמים שיש לנו וההסכמים תכנון המשלוחים ואנחנו

  .הזה בענין לא רואים בעיה מהותית

  

  :שריג גלעד
 

  .תודה רבה, אוקי

 
  
Operator:  
 

You have no questions, at this time once again if you wish to ask a question please press *1  
You have no further questions at this time please go ahead.  
  

  :גרובר לימור

תודה רבה לכם ערב . כמובן שאנחנו זמינים עבורכם לכל שאלה או טענה, אני שמחה שהצטרפתם אלינו! תודה רבה לכולם, אוקי

  .טוב

  

  

  

  
  
  

  

 


