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תת הענף מתכות בסיסיות רשם עלייה חריגה בייצור בשנת ,2017
לאחר שבשנים  2012-2016חלה ירידה בייצור התעשייתי .את
העלייה ב 2017-ניתן להסביר בין היתר באמצעות עלייה די גבוהה
בהשקעה בתשתיות ובעבודות בנייה אחרות שחלו בשנה זו .יחד עם
זאת ,ברביע הראשון של  2018שב הייצור להתכווץ ,אם כי לכל אורך
התקופה לעיל נרשמה עלייה גבוהה במכירות במחירים שוטפים ,על
רקע עלייה במחירי המכירה .בתת הענף מוצרי מתכת בהרכבה נשמר
קצב הצמיחה של הייצור בהתאם לשנתיים האחרונות.
מדד פריון העבודה של תת הענף מוצרי מתכת בהרכבה מצוי בעלייה
בת חמש שנים ,בעוד שבתת הענף מתכות בסיסיות מדד זה נותר די
יציב לאורך זמן .את הפער בין תתי הענפים ניתן לתלות בכך שבתת
הענף מוצרי מתכת בהרכבה ישנה פעילות בולטת של חברות זרות
ובכך שהיקף היצוא מסך המכירות של תת הענף מהותי יותר.
במבט מקרו ענפי ,בעוד שהטלת המכס על מוצרי פלדה בארה"ב
והידרדרות ביחסים הדיפלומטיים עם טורקיה לא צפויות לזעזע את
הפעילות בענף המתכת ,הרי שהטלת המכס בארה"ב על אלומיניום
עשויה להעיב על יצואני אלומיניום ומוצריהם .תרחיש קיצון של ניתוק
קשרי מסחר בין טורקיה לישראל עשוי להעיב על יבוא מתכות
המשמשות כחומרי גלם בענף ,ולפיכך על הייצור הענפי.
נתוני הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בענף המתכת
מצביעים בסך הכל על התחזקות במרבית המדדים המרכזיים:
הכנסות ,רווחיות ,נזילות ואיתנות פיננסית .זאת ,בהתאם לעלייה
במחירי הסחורות ,שמחזקת את הרווחיות (בדרך כלל) ,ובהתאם
לנתוני המקרו.

גילי בן אברהם
החטיבה לשוקי הון > אגף כלכלה

מבוא
ענף המתכת הינו ענף תעשייה השייך לענפי תעשיית הטכנולוגיה המעורבת -מסורתית
(למעט תת ענף "נשק ותחמושת" המסווג כענף טכנולוגיה מעורבת  -עלית) הנחלק לשני
תחומים עיקריים; תחום המתכת הבסיסית ותחום מוצרי המתכת בהרכבה.
תחום מוצרי מתכת בהרכבה – כולל ייצור מוצרים העשויים ברובם או במלואם ממתכת,
מוצרים אלה הם בדרך כלל נייחים וסטטיים .תת ענף זה כולל גם ייצור נשק ותחמושת.
מרבית הפעילות בישראל מתמקדת בייצור מוצרי מתכת בהרכבה ,כמתבטא בפדיון
והיקף העובדים והמפעלים.
תחום מתכות בסיסיות – כולל פעילויות התכה וזיקוק של מתכות ברזליות ואל ברזליות
מעפרות ,מפסולת ומברזל גולמי .הענף כולל גם ייצור סגסוגות ,מתכת וסגסוגות -על
באמצעות שילוב בין מתכות טהורות לבין יסודות אחרים .מתוצרי הזיקוק מפיקים יריעות,
צינורות ,מוטות ,חוטי תיל ,גלילים ומוצרי ברזל אחרים.
התוצרת הענפית משמשת רבות את ענפי הנדל"ן ,התשתיות והחקלאות ולכן ,למצבם של
ענפים אלו השפעה רבה על הענף (בדגש על ענף הנדל"ן והתשתיות) .הברזל והפלדה
והמתכות האל  -ברזליות משמשות את הענף כחומרי גלם עיקריים .כתוצאה מכך ,קיימת
רגישות רבה בענף למחירי המתכות בעולם .בענף המתכת פועלים שחקנים רבים העוסקים
במגוון תחומים כגון :תעשייה ביטחונית ,סחר במתכות ,ייצור כלים ממתכת ,ייצור גדרות,
התכת גרוטאות ועוד.
נתונים מסקר כרייה ,תעשייה וחציבה של הלמ"ס ( )2014מעידים כי התשומה העיקרית
בייצור של שני תתי הענפים היא חומר הגלם ,אם כי בתת הענף מתכות בסיסיות לחומר
הגלם תפקיד מרכזי יותר .כך 84% ,מסך התשומות ששימשו לייצור בתת הענף מתכות
בסיסיות בשנת  2014יוחסו לצריכת חומרי גלם ,בעוד שבתת הענף מוצרי מתכת בהרכבה
עמד שיעור זה על  .62.6%ממצא זה מלמד כי הרגישות לשינויים במחירי חומרי הגלם בתת
הענף מתכות בסיסיות גבוה מזה של ייצור מוצרי מתכת בהרכבה.
עוד עולה מן הסקר כי הערך המוסף ,המשקף את ההפרש בין ערך התפוקה לעלות
התשומות ,בתת הענף מוצרי מתכת בהרכבה גבוה משמעותית מזה של תת הענף מתכות
בסיסיות .כך ,הערך המוסף של תת הענף מתכות בסיסיות היה שווה ערך לכ 19%-מסך
הערך של התפוקה הגולמית ב ,2014-כאשר בתת הענף ייצור מוצרי מתכת בהרכבה עמד
שיעור זה על  .47%דהיינו ,ככל הנראה ,תהליך הייצור בתת הענף מוצרי מתכת בהרכבה
מורכב יותר ומצריך התמחות גבוהה יותר בהשוואה לזו שבתת הענף מתכות בסיסיות ,מה
שמשתקף בהבדלים בערך המוסף של כל תת ענף.
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ניתוח מזווית מאקרו כלכלית
הייצור התעשייתי
הייצור התעשייתי של תת הענף ייצור מוצרי מתכת בהרכבה ,שהפגין חוזקה בתקופה
האחרונה ,בפרט בהשוואה למדד המקביל בתת הענף מתכות בסיסיות ,המשיך להציג
יציבות בביצועים גם במהלך הרביע הראשון של  .2018כך ,במהלך רביע זה עלה מדד
הייצור התעשייתי (מנוכה עונתיות) בכ ,2%-בדומה לקצבי הצמיחה שאפיינו את תת הענף
בשנתיים האחרונות (ראה/י תרשים מס' .)1
הייצור התעשייתי של תת הענף מתכות בסיסיות עלה בשנת  2017לראשונה מאז שנת
 .2011לא זו אף זו ,קצב הצמיחה ב 2017-היה די גבוה ועמד על  .4.6%בנוסף ,העלייה
בייצור של תת הענף בהשוואה שנתית אפיינה כמעט את כל רביעי השנה .ניתן לשער כי
העלייה הגבוהה יחסית בהיקף הייצור של תת הענף הוא שילוב של מספר גורמים ,ובהם:
 צמיחה די גבוהה ברכיב ההשקעות בתוצר ,עבודות בנייה אחרות ,המשקף השקעה
בעבודות הנדסה אזרחית ,דוגמת סלילת כבישים ובניית תעלות ,דרכי מים וביוב .רכיב
זה עלה ריאלית בכ 14%-בשנת  2017זאת לאחר שבשנים  2013-2016עמד שיעור
הצמיחה השנתי הממוצע על  .-4%סוגי פעילות שכאלו עתירים בשימוש במתכות
בתצורת הביניים למשל לטובת מעקות בטיחות.
 ההשקעה המקומית גולמית בתשתיות עלתה ריאלית בכ 23%-ב ,2017 -לאחר שבשנים
 2013-2016ירדה ההשקעה המקומית גולמית בתשתיות בכ 10.7%-בממוצע בשנה.
ההשקעה בתשתיות כוללת את ענפי התחבורה האנרגיה המים והתקשורת ,בכולם
משמשות מתכות כתשומה -צינורות הולכה ,פתחי ביוב ,עמודי תאורה וכו'.
 העלייה במחירי המתכות שאפיינה את שנת ( 2017ראה/י בהמשך פירוט על מחירי
הסחורות) סביר שתרמה אף היא לעלייה בייצור של תת הענף .זאת ,מפני שבשעה
שמחירי חומ"ג עולים ,יצרנים מגדילים את תוצרתם בתקווה לנצל את עליית מחירי חומ"ג
ולבצע מכירות של מוצריהם הסופיים במחירים גבוהים.
במהלך הרביע הראשון של  2018שבה פעילות הייצור בתת הענף מתכות בסיסיות לרדת.
כאשר ברכיב ההשקעות עבודות בנייה אחרות חלה ירידה ריאלית בשיעור של 29%
בהשוואה לרביע המקביל אשתקד .ובנוסף ,חלה ירידה בהשקעה בבנייה למגורים ושלא
למגורים ,צרכנים מרכזיים נוספים של מתכות ברמת ביניים.
מדדי המכירות (נתונים מקוריים) של תתי הענפים מצביעים על מגמות שונות בתקופה
האחרונה -מדד המכירות של מתכות בסיסיות מצוי בעלייה דו ספרתית ואילו מדד המכירות
של ייצור מתכת בהרכבה מצוי בירידה שהולכת ומתעצמת (ראה/י תרשים מס'  .)2באשר
לתת הענף הראשון ,לאור קצבי הצמיחה של מדדי המכירות ,הגבוהים מקצבי הצמיחה של
הייצור ,נראה כי חלה עלייה במחירי המכירה של היצרנים בתת הענף ,על רקע העלייה
במחירי חומ"ג בתקופה זו והשיעור הגבוה של תשומה זו בייצור .בנוגע לתת הענף האחרון,
בשל הירידות במדדי המכירות שחלו למרות עלייה מקבילה בייצור ,נראה כי חלה ירידה
במחירי המכירה של היצרנים בתת הענף.
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מדדי פריון העבודה והעלות לשעת עבודה מעידים על שונות מהותית בין תתי הענפים
שוק העבודה מצביע על התייעלות ניכרת בתת הענף ייצור מוצרי מתכת בהרכבה במהלך
שלוש השנים האחרונות ,בעוד שבתת הענף מתכות בסיסיות ישנה עדות למגמה שלילית
בתקופה זו ,אם כי בהתבוננות ארוכת טווח נראה כי לא חל שינוי מהותי בפריון העבודה
בהשוואה לממוצע הרב שנתי (ראה/י תרשים מס'  .)3מדד פריון העבודה הרבעוני (המתקבל
מחלוקת מדד הייצור התעשייתי במדד שעות העבודה למעשה) ,המשקף את התוצר לשעת
עבודה ,מעלה כי מאז מחצית  2015עלה פריון העבודה בתת הענף ייצור מוצרי מתכת
בהרכבה בכ( 16%-רביע רביעי  2017בהשוואה לרביע שני  ,)2015ואילו בתת הענף מתכות
בסיסיות ירד פריון העבודה בכ 2.5%-באותה התקופה.
בתוך כך ,במהלך התקופה האמורה העלייה בפריון העבודה של תת הענף ייצור מוצרי מתכת
בהרכבה הייתה תוצאה של עלייה בייצור התעשייתי ,כמוצג לעיל ,בד בבד עם ירידה בהיקף
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שעות העבודה .כאמור ,רכיב היצוא מסך המכירות בתת ענף זה משמעותי יותר ביחס
למתכות בסיסיות ,ועל כן אין זה מפתיע כי הוא מפגין התייעלות שכזו ,שככל הנראה
מוסברת ,בין היתר ,בצורך של העסקים בתת הענף להישאר תחרותיים מול יצרנים ממדינות
מתחרות .דבר אשר מחייב אותם להשקיע במכונות וציוד ולהכיר שיטות עבודה מתקדמות
(במילים אחרות ,שיפורים טכנולוגיים).
כמו כן ,ע"פ נתוני הלמ"ס ,בשנת  2014פעלו בתת הענף ייצור מוצרי מתכת בהרכבה 10
חברות בבעלות זרה בלבד ,מתוך  1,429חברות בסך הכל ,כלומר שיעור החברות הזרות
מסך החברות בתת הענף היה נמוך מ .1%-אולם ,חברות אלו העסיקו  4,500עובדים,
המהווים  12.5%מסך העובדים בענף וכן היו אחראיות לכ 22%-מסך הפדיון הענפי וכ68%-
מהיצוא הענפי .מכאן ניתן להסיק כי מדובר בחברות די גדולות ומשמעותיות בתת הענף,
ובהנחה שחברות אלו עודן פעילות ,לא מן הנמנע כי הן תורמות למעבר של ידע ממדינות
המקור שלהן ,שייתכן ומתורגם להתייעלות בפעילות המקומית ,בהתחשב בגודלן
וחשיבותן בתת הענף.
מאידך ,היקף שעות העבודה למעשה בתת הענף מתכות בסיסיות היה מצוי בעלייה מאז תום
שנת  ,2015לא תמיד בהתאמה לשינוי בהיקף הייצור .כך ,גם בשנת  2016בה נרשמה
ירידה בהיקף הייצור חלה עלייה בהיקף שעות העבודה למעשה ,שתרמה לירידה בפריון
העבודה ברוב השנה .בשנת  2017חלה עלייה משמעותית בהיקף שעות העבודה למעשה,
שעמדה על  ,7.4%והייתה גבוהה מהגידול בייצור התעשייתי.
בחינה של מדד העלות לשעת עבודה במחירים שוטפים (מנוכה עונתיות) של תתי הענפים
מצביעה על עלייה בשני תתי הענפים ,אם כי בעוצמות שונות .כך ,בתקופת ההשוואה לעיל,
עלה המדד של תת הענף מתכות בסיסיות ב 5.3%-ושל תת הענף ייצור מוצרי מתכת
בהרכבה ב .8.4%-המשמעות העולה מכך היא כי בהינתן שכל שאר המשתנים קבועים,
הרווחיות של היצרנים בתת הענף מוצרי מתכת בהרכבה עלתה בתקופה האמורה ,מפני
שהעלייה בפריון העבודה הייתה גבוהה מהעלייה בעלויות ההעסקה .כלומר ,כל עובד
ייצר יותר במונחי תפוקה אך קיבל בתמורה פחות מהתוספת לתפוקה הממוצעת לעובד,
כך שההפרש תרם לעלייה ברווחיות החברה .מסקנה הפוכה מתקבלת בנוגע לתת הענף
תעשיית מתכות בסיסיות.
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האם סכסוכים גיאופוליטיים או מדיניות מפלת יבוא עשויים להעיב על הייצור והיצוא של
הענף?
היצוא הענפי המצרפי הסתכם בכ $2.8-מיליארד דולר בשנת  ,2017סכום זה משקף ירידה
נומינלית בשיעור של  8%בהשוואה ליצוא הענפי ב( 2016-ראה/י תרשים מס'  .)4הירידה
מיוחסת בעיקר לירידה ביצוא הדולרי של תת הענף ייצור מוצרי מתכת בהרכבה ,שהייתה
חריגה בגובהה ב .2016-אולם ,בהתבוננות ארוכת טווח ניתן לזהות כי היצוא של תת ענף זה
מצוי בעלייה .בנוסף ,בשנה וחצי האחרונות גם היצוא בתת הענף מתכות בסיסיות מצוי
בעלייה.

לאחרונה התרחשו שני אירועים חיצוניים העשויים להעיב על הפעילות בענף המתכת ,האחד
על היצוא והשני על הייצור בכלל ,באמצעות יבוא חומרי גלם:
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 .1מדיניות פרוטקציוניסטית (תומכת ייצור מקומי) בארה"ב
במרץ  2018הטיל נשיא ארה"ב מכס על יבוא פלדה ואלומיניום ומוצריהם ,בשיעור של
 25%ו 10%-בהתאמה ,במטרה לתמוך בייצור המקומי של מוצרים אלו ולהשיב את
ניצולת הייצור בענפים אלו לכ 80%-מהקיבולת הקיימת .יש לציין כי המכס לא הושת על
כל מוצרי הפלדה והאלומיניום והממשל פרסם רשימה מפורטת של המוצרים עליהם
הוטל המכס .1תחילה ,הוחרגו מן הצעדים הללו האיחוד האירופי ,קנדה ומקסיקו ,אך
ביוני בוטלה ההחרגה וגם על יבוא המוצרים ממדינות אלו הושת המכס.
בדיקה של יצוא המוצרים המוזכרים לעיל ,לארה"ב ,בשלוש השנים האחרונות ,מעלה כי
משקלם מסך היצוא של ענף המתכת אינו מהותי כלל ,כך שנראה כי לא צפויה השפעה
על היצוא והייצור הענפיים (ראה/י לוח  .)1כך ,שיעור יצוא המוצרים ,שעליהם הוטל מכס,
לארה"ב ,מסך היצוא הענפי היה הכי גבוה ב ,2015-עת עמד על  2%בלבד ,וזאת בשנה
שבה נרשם יצוא חריג יחסית של מוצרי פלדה לארה"ב .יחד עם זאת ,נראה כי ישנה
רגישות ליצרנים שהינם יצואני מוצרי אלומיניום .כפי שניתן לראות ,יצוא מוצרי
האלומיניום הממוסים לארה"ב מסך היצוא של מוצרים אלו בשלוש השנים האחרונות
עלה על  10%ולעיתים התקרב אף ל ,20%-כלומר היצוא לארה"ב הינו בהיקף משמעותי
מסך היצוא של קטגוריה זו .לפיכך ,בהנחה שהטלת המכס הובילה למעשה לכך שמחיר
היבוא של מוצרי האלומיניום הפך גבוה יותר מזה המקומי ,סביר כי היצוא של מוצרים
אלו מישראל ייפגע משמעותית.
לוח  -1בחינת הרגישות של ענף המתכת למכסים שהטילה ארה"ב
יצוא מוצרים ממוסים
קטגוריה
לארה"ב ,באלפי $
2015

ב %-מסך יצוא
ב %-מסך יצוא
הקטגוריה לארה"ב הקטגוריה לעולם

ב %-מסך היצוא הענפי

31,532

26.4%

5.3%

1.2%

2,014

1.5%

0.3%

0.1%

2017

3,205

2.4%

0.7%

0.1%

2015

22,236

84.8%

11.3%

0.8%

34,426

93.4%

19.3%

1.1%

37,061

93.3%

16.5%

1.3%

2016

2016
2017

פלדה

אלומיניום

 .2הידרדרות ביחסים הדיפלומטיים בין ישראל לטורקיה
על רקע העימות של ישראל בגדר בעזה נראה כי היחסים בין שתי המדינות עלו פעם
נוספת על שרטון .כתוצאה מכך נשמעו התבטאויות מפי נשיא טורקיה ,ארדואן ,ומקורביו
על ניתוק היחסים או הטלת עיצומים כלכליים על ישראל .חשוב לציין כי לפחות על פי
ההיסטוריה הקרובה לא נרשמו עיצומים כלכליים על ישראל מצד טורקיה חרף מתחים
ששררו בין המדינות ,דוגמת העימות שנוצר בעקבות משט ה"מרמרה" בשנת ,2010
כאשר שתי המדינות הגיעו להסכם פיוס רק כעבור שש שנים .במהלך השנים הללו לא
נרשמו תנודות חריגות בהיקפי סחר החוץ שנבעו מעיצומים או סנקציות כלכליות .נציין כי
ברמת המקרו ,נראה כי עצירת קשרי מסחר עם ישראל לא נראית כאפשרות שתזעזע את

 1ההודעה על מוצרי אלומיניוםhttps://www.whitehouse.gov/presidential- -
/actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states
ההודעה על מוצרי פלדהhttps://www.whitehouse.gov/presidential- -
/actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-steel-united-states
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המשק הטורקי ,משום שהיקף יצוא הסחורות של טורקיה לישראל אינו מהותי -כ2%-
מסך יצוא הסחורות ב.2017-
במבט קדימה ,ובכדי לקחת בחשבון את האפשרות של הסלמה נוספת ביחס של טורקיה
לישראל לאחר הבחירות שנערכו שם לאחרונה ,ניתחנו את הרכב הסחר של ישראל עם
טורקיה .כך ,על פי נתוני הלמ"ס ,היצוא של מתכות פשוטות ופריטים מהן לטורקיה אינו
בעל היקף מהותי מסך היצוא של מוצרים אלו לעולם .כך ,בשנים  2016ו 2017-עמד
שיעור היצוא של מוצרים אלו לטורקיה מסך היצוא של מוצרים אלו על  3.3%ו3.2%-
בהתאמה.
לעומת זאת ,היקפי היבוא הקשורים ככל הנראה בענף המתכת הינם מהותיים יותר .כך
בשנים  2016ו 2017-עמד שיעור היבוא של מתכות פשוטות ופריטים מהן מטורקיה
מסך היבוא של מוצרים אלו על  11.9%ו 13.8%-בהתאמה .לא מן הנמנע כי חלק
משמעותי ממוצרים אלו מהווה חומר גלם בייצור בענף המתכת ,כך שעצירת היחסים
המסחריים (תרחיש קיצוני) בין המדינות עשויה להעיב באופן משמעותי על הייצור
בענף ,לפחות בטווח הקצר ,שינבע מהצורך למצוא מקורות חלופיים לחומרי גלם
מרכזיים בענף בקרב יצרנים שלא מחזיקים במקורות שונים לחומ"ג .בדיקה של
מוצרי המתכת בפילוח לפי סוגים מעלה כי ישנם מוצרים מסוימים הרגישים מהותית
בהשוואה לאחרים (ראה/י לוח  ,)2בדגש על ברזל ופלדה ונחושת.
לוח  -2בחינת הרגישות של ענף המתכת לתרחיש (קיצוני) בו ינותקו קשרי המסחר עם
טורקיה

ברזל ופלדה
נחושת ומוצריה
מוצרים מברזל ומפלדה
אלומיניום ומוצריו

היבוא של המתכת מטורקיה
מסך יבוא המתכת ב ,2017-ב%-
28.5%
18.2%
9.7%
7.1%

מחירי מתכות מרכזיות
* מחיר הפלדה בסין מסוג  Hot Rolledעמד על כ $662-לטון בממוצע במאי  ,2018ונותר די
יציב מתחילת השנה (ראה/י תרשים מס'  .)5בין הגורמים שתמכו רבות במחירי הפלדה
בתקופה האחרונה ניתן למנות את הצמיחה הגלובלית הגבוהה יחסית ב ,2017-הביקוש
הגבוה מסין (הצורכת כ 50%-מסך הצריכה העולמית) ב ,2017-והקטנת הייצור הכולל בסין
בשל סגירת מפעלים מזהמים ובלתי חוקיים במדינה (אם כי הייצור הרשמי במדינה דווקא
רשם עלייה).
הטלת המכס בארה"ב על יבוא מוצרי פלדה מסוימים הובילה לזינוק חד במחיר הפלדה
מייצור מקומי בארה"ב -מרגע ההכרזה ועד תום חודש מאי  2018נרשמה עלייה של כ37%-
במחירי הפלדה המקומיים .אולם ,על פי ההערכות ,הטלת המכס לא צפויה לזעזע
משמעותית את הסחר העולמי בפלדה ,למרות שארה"ב היא היבואנית השנייה בגודלה
בעולם של פלדה (ארה"ב ייבאה  7.3%מסך יצוא הפלדה העולמי ב .)2016-זאת ,מפני
שכאשר משווים את מחירי הפלדה בארה"ב מייצור מקומי למחירי יבוא ממדינות אחרות
דוגמת רוסיה ,האיחוד האירופי ,ברזיל וסין ,נראה כי גם בשקלול המכס מחירי היבוא של
פלדה ממדינות אלו עדיין נמוכים .כלומר ,היבוא ממדינות אלו עודנו כדאי.
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בטווח הקרוב נראה כי מחירי הפלדה בארה"ב צפויים לרדת בשיעור חד כתוצאה מעודף
היצע שינבע ממספר גורמים :היבוא לארה"ב עלה מתחילת השנה ,הן בשל ההחרגה של
מדינות מסוימות מן המכס בתצורתו הראשונית ,והן בשל העדיפות שנותרה למחירי היבוא
על פני הייצור המקומי; הביקוש המקומי צפוי להיות די חלש ,כאשר מלבד ענף הבנייה שאר
הענפים המרכזיים בצריכת פלדה ,דוגמת ענף הרכב ,אינם צפויים לתמוך בביקושים; העלייה
החדה במחירי הפלדה המקומיים תמכה בהגדלת הייצור המקומי של פלדה ,כאשר מנגד
יצוא הפלדה האמריקאית נפגע מהעלייה החדה במחירים; חיבור של כל אלו יחדיו מציע כי
בטווח הקרוב צפויה לחול עלייה בהיקף המלאי המקומי של פלדה במקביל לביקושים די
חלשים ,דבר אשר יוביל לירידה במחירי המכירה המקומיים.
במבט קדימה ,בשנת  2018צפוי קצב הצמיחה של הביקוש הגלובלי למוצרי פלדה מוגמרים
להאט ולעמוד על כ ,1.8%-זאת בהשוואה לכ 4.6%-בשנת  .2017צמיחה זו תתבסס בעיקר
על עלייה נאה בביקושים מן השווקים המתעוררים והמדינות המתפתחות ,הודות
להתאוששות במחירי הסחורות .כך לדוגמא ,מחירי הנפט הגבוהים יחסית צפויים לתמוך
בפעילות הכלכלית ובביקוש לפלדה במדינות המזרח התיכון וצפון אפריקה המייצאות נפט.
בנוסף ,הביקוש ממדינות דרום אמריקה צפוי להאיץ וכן הביקוש מהודו ומדינות ה,ASEAN-
בהן ההשקעות צפויות לצמוח במהרה .מאידך ,קצב הצמיחה של הביקוש מן הכלכלות
המפותחות צפוי להאט .באשר לסין ,מתחילת השנה ביקושים איתנים לפלדה תמכו בהמשך
עליית מחיר הפלדה במדינה והובילו לירידה במלאים מאז מרץ .2018
בצד ההיצע ,במהלך חמשת החודשים הראשונים של השנה עלה ייצור הפלדה בכ4.3%-
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד .זאת ,בין היתר כתוצאה מהעלייה הנאה במחירי
הסחורה שמעודדת יצרנים להגדיל את תפוקתם במטרה לבצע מכירות במחיר אטרקטיבי.
לפיכך ,מפני שקצב הייצור הנוכחי ,הגבוה בהשוואה לצמיחה החזויה בביקוש ,עשוי
להוביל לגידול משמעותי במלאים ,נראה כי העלייה במחירי הפלדה לא תימשך זמן רב.
* מחיר האלומיניום עמד על כ $2,300-לטון בממוצע בחודש מאי (ראה/י תרשים מס' )6
ומשקף עלייה של  10%מתחילת השנה (ממוצע מאי  18בהשוואה לממוצע דצמבר .)17
תחילה ,תמכה בכך המדיניות הסינית שהפחיתה את קיבולת הייצור בקרב מפעלי ההתכה
המקומיים ,ולאחר מכן ,הסנקציות שהשיתה ארה"ב על חברת  ,Rusalיצרנית האלומיניום
השנייה בגודלה בעולם המייצאת את מרבית תוצרתה ,החזיקו את המחירים ברמה הנוכחית.
לחברה זו תפקיד מרכזי בשרשרת הייצור הגלובלית של אלומיניום והיא חולשת על נכסים
משמעותיים בתחום הפקתו .צעד זה של ארה"ב הניע גורמים רבים בצד הביקוש להבטיח
היצע חלופי בשל הנסיבות שנוצרו.
* מחיר עופרת הברזל נקבע על  $66.1לטון בממוצע בחודש מאי ומשקף ירידה של 8.5%
מתחילת השנה .זאת לאחר שבחודשיים הראשונים של השנה עלה המחיר בחדות בעקבות
ביקושים גבוהים לפלדה בסין ,שנוצרו הודות לסגירת מפעלי הייצור הבלתי חוקיים .אולם,
בעקבות החשש ממלחמת סחר גלובלית והאטה מסוימת בביקושים לברזל מסין החלו
המחירים לרדת במרץ .2018
* מחיר הנחושת נותר ללא שינוי מתחילת השנה ועמד על כ $6,825-לטון בממוצע בחודש
מאי .העלייה המתונה במחיר הנחושת שחלה בתחילת השנה נמחקה בחודשים הבאים על
רקע חששות להאטה בשוק הנדל"ן בסין וירידה בביקוש לנחושת .היצע הנחושת צפוי לגדול
משמעותית השנה לאחר שב 2017-רצף של אירועי אקלים ,תקלות טכניות ומדיניות מכוונת
העיבו על הייצור של נחושת.
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במבט קדימה ,לפי הערכת הבנק העולמי ,מחירה הממוצע של עפרת הברזל צפוי לרדת
בכ 11%-בשנת  2018בהשוואה ל 2017-על רקע עודף היצע במתכת זו .מאידך ,המחיר
הממוצע של האלומיניום צפוי לעלות בכ 10.5%-והמחיר הממוצע של הנחושת בכ10%-
באותה התקופה בדיוק מהסיבה ההפוכה -הידוק במאזן בין הביקוש להיצע.
הסיכונים לתחזית מאוזנים .סיכונים כלפי מטה עשויים לנבוע מהחרפת המתיחות בנושאי
סחר ,האטה בסין והסרת המגבלות על ייצור מזהם בסין .מנגד ,סיכונים כלפי מעלה עשויים
לנבוע ממחסור בהיצע ,החמרת המדיניות הסביבתית במדינות יצור מרכזיות וצעדי מדיניות
המגבילים ייצור ויצוא ,בפרט בסין.
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ניתוח יחסים פיננסיים נבחרים מדוחות החברות הציבוריות 2בענף המתכת
החברות המשתתפות בניתוח :שם החברה חלקה מהמאזן המצרפי
26.0%
אפריקה תעשיות
15.5%
גאון קבוצה
14.5%
עשות
13.5%
המלט
12.1%
בית שמש
8.9%
קליל
5.1%
אברות
4.4%
תדיר גן
לוח  -3נתונים מתוך הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בענף המתכת

שולי רווח תפעולי
הכנסות,באלפי ₪שולי רווח גולמי שולי רווח תפעולי
בנטרול גאון אחזקות
0.82078 1.12951
4.9%
39.9%
18.6%
862,775 q1 2017
0.72418 1.16392
8.0%
-1.6%
18.1%
892,322 q4 2017
0.78124 1.21129
9.2%
7.3%
18.9%
903,237 q1 2018

יחס שוטף יחס מהיר הון עצמי ביחס למאזן
28.2%
34.6%
35.3%

 2ניתוח זה מספק מבט על החברות הציבוריות בלבד .ישנן חברות פרטיות רבות שאינן
חייבות בפרסום דוחות ועל כן אינן נכללות בניתוח זה .נוסף על כך ,יש לציין כי החברות
שנכללות בניתוח לעיל הן אלו המפרסמות את דוחותיהן בתדירות רבעונית בלבד.
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סך ההכנסות של החברות הציבוריות בענף המתכת עלה ברביע הראשון של  ,2018הן
בהשוואה לרביע הקודם והן בהשוואה לרביע המקביל (ראה/י לוח  3לעיל) .עם זאת ,עלייה זו
לא הייתה אחידה בקרב כל החברות ,כאשר ישנן חברות שמעידות על עלייה בערך המכירות
כתוצאה מעלייה במחירי המכירה ,על רקע עלייה במחירי חומרי הגלם שהוצגה לעיל ,דוגמת
אפריקה תעשיות .וישנן חברות המעידות על עלייה בביקושים ולפיכך במכר הכמותי ובערך
המכירות דוגמת מנועי בית שמש והמ-לט ,כאשר אצל האחרונה גם אוחדה פעילות של
חברת בת שהעלתה את היקף ההכנסות .מנגד חברות כגון אברות ,תדיר גן וגאון קבוצה
העידו על ירידה בביקושים.
הרווחיות הגולמית המצרפית עלתה במקצת ,אם כי נותרה די יציבה סביב הממוצע הרב
שנתי שעומד על  .18.4%כאמור לעיל ,בתקופת ההשוואה עלו מחירי מספר מתכות
מרכזיות ,מה שלעיתים קרובות מאפשר לחברות לעדכן מחירי מכירה באופן מידי ,בעוד
שחומרי הגלם ששימשו את החברות כתשומה בייצור נקנו בתקופה קודמת (עשוי להגיע
לחצי שנה) בה שררו מחירים נמוכים יותר .כפועל יוצא מכך חברות שאכן פועלות באופן
זה עשויות להציג עלייה בשיעורי הרווחיות הגולמית .לא מן הנמנע כי תהליך זה התרחש
ברביע הנוכחי .בחינה של דיווחי החברות מעלה כי חברות כמו אפריקה תעשיות ואברות
דיווחו על עלייה במחירי המכירה ,בעוד שקליל מנגד דחתה את העלאת מחירי המכירה של
מוצריה עד לאמצע הרביע הנוכחי ולכן ספגה שחיקה בשיעורי הרווחיות הגולמית.
ההשוואה של שולי הרווחיות התפעולית ברביע הראשון של  2018לרביע המקביל בשנה
שעברה אינה הולמת ,מפני שברביע הראשון של  2017שולי הרווחיות התפעולית הוטו כלפי
מעלה בעקבות מכירת נכסי נדל"ן של גאון קבוצה .לפיכך ,בנטרול תוצאותיה של גאון קבוצה
עלתה הרווחיות התפעולית המצרפית הן בהשוואה לרביע הקודם והן בהשוואה לרביע
המקביל .זאת ,על רקע העלייה ברווחיות הגולמית.
יחסי הנזילות (יחס שוטף; יחס מהיר) של החברות הציבוריות עלו ברביע הראשון של 2018
בהשוואה לרביע הקודם ,בעיקר על רקע גידול בהיקף המזומנים ,שמגדיל את מצבת הנכסים
השוטפים ביחס למצבת ההתחייבויות השוטפות .המשמעות העולה מכך היא כי יכולתן של
החברות הציבוריות בענף לפרוע את התחייבויותיהן לשנה הקרובה מתוך נכסיהם
השתפרה .יש לציין כי בשנת  2017נבלמה הירידה רבת השנים שנרשמה ביחסי הנזילות,
ומאז התחזקו יחסים אלו (ראה/י תרשים מס' .)7
רמת המינוף המצרפית ,המשתקפת מן היחס בין ההון העצמי למאזן ,מצויה בירידה ,זאת
על רקע עלייה נומינלית בהון העצמי המצרפי .עלייה זו נגרמה כתוצאה מגיוס הון (מנועי בית
שמש) וצבירת רווחים שלא חולקו כדיבידנד .המשמעות העולה מכך היא ירידה בסיכון
שעשוי לנבוע מזעזועים חיצוניים (ירידה חדה בביקושים /עלייה של הריבית על הלוואות
וכו') וירידה בעלויות המימון הנובעות מחובות לזרים .גם יחס ההון העצמי למאזן ,בדומה
ליחס השוטף ,מצוי בעלייה מאז  2017לאחר תקופה די ארוכה בה התאפיין יחס זה בירידה.
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