
  

תקציר 
 מדד הייצור התעשייתי של תת הענף תעשיית מתכות

בסיסיות מפגין בעת האחרונה קצבי צמיחה גבוהים 
היסטורית. זאת על אף חולשה מסוימת בהשוואה 

היסטורית בביקושים משווקי הנדל"ן והתשתיות.  
 מדד מחירי היבוא של חומרי גלם של קבוצת הברזל

והפלדה עלה משמעותית בשנת 2018, זו השנה 
השנייה ברציפות, כך שעלייה זו תרמה לעליית 
המחירים הסיטוניים לתעשייה המקומית של תת 

הענף תעשיית מתכות בסיסיות. 
 ,יעד היבוא הגדול ביותר לישראל, בערכים כספיים

של סחורות של ברזל ופלדה בשנתיים האחרונות הינו 
טורקיה. היבוא מטורקיה גדל משמעותית בשנת 
2018 על רקע חולשה בביקושים המקומיים בטורקיה 
שנבעה ממשבר מקרו כלכלי. כפי הנראה החולשה 
בביקושים המקומיים תימשך גם בשנת 2019 ותוביל 
לרצון של יצרני פלדה טורקיים להרחיב את היקף 

היצוא שלהם, בין היתר גם לישראל. 
 מחיר עפרת הברזל עלה לאחרונה על רקע הפרעות

בצד ההיצע, מה שתמך בעליית מחיר הפלדה בסין. 
במבט קדימה, חולשה גלובלית בביקוש לפלדה, 
כולל בסין, צפויה להוביל להתמתנות במחיר הפלדה 
במחצית השנייה של השנה; החולשה בביקושים מן 
השוק המקומי בטורקיה, כמו גם בשווקי היצוא 
המרכזיים שלה )בעיקר האיחוד האירופי( עשויה 
להוביל לירידה במחיר הפלדה מטורקיה בתרחיש   

שבו לא יעשו התאמות בצד ההיצע.  
 לאור המתאם החיובי הגבוה המתקיים בין קצבי

השינוי של מחיר היצוא של פלדה מטורקיה ומחירי  ענף המתכת 
היבוא של חומרי גלם של ברזל ופלדה לישראל, צפוי 
מדד מחירי היבוא לרדת בקצב שנתי חד ספרתי נמוך 

בשלושת החודשים הקרובים.  יוני 2019 

 
החטיבה לשוקי הון< אגף כלכלה 

גילי בן אברהם 

 



רקע 

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 
המתכות הבסיסיות ותחום מוצרי המתכת בהרכבה. בסקירה זו נתמקד בתחום הראשון. 

תחום המתכות הבסיסיות 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 והתשתיות ולכן, למצבם של ענפים אלו השפעה 
רבה על הענף. הברזל והפלדה והמתכות האל - ברזליות משמשות את הענף כחומרי גלם עיקריים. 

כתוצאה מכך, קיימת רגישות רבה בענף למחירי המתכות בעולם.  

נתונים מסקר כרייה, תעשייה וחציבה של הלמ"ס )2014( מעידים כי התשומה העיקרית בייצור של 
הענף היא חומר הגלם. כ-84% מסך התשומות ששימשו לייצור בתת הענף מתכות בסיסיות בשנת 
2014 יוחסו לצריכת חומרי גלם. ממצא זה מלמד כי הרגישות לשינויים במחירי חומרי הגלם בתת 

הענף מתכות בסיסיות גבוהה.  

ניתוח מזווית מקרו כלכלית 

הייצור התעשייתי של תת הענף תעשיית מתכות בסיסיות מצוי במגמה חיובית במהלך השנתיים 
האחרונות, בהשוואה לשנים עברו. כפי שניתן לראות בתרשים מס' 1, מאז שנת 2017 עלה קצב 
הצמיחה של הייצור התעשייתי )נתונים מנוכי עונתיות( ביחס לשנים 2013-2016, לכ-4.5% בממוצע 

לעומת כ-1%- בממוצע בתקופה הקודמת. 

בשלושת החודשים האחרונים )ינואר- מרץ 19( עלה הייצור התעשייתי בכ-5% בהשוואה לתקופה 
המקבילה שנה קודם לכן, מעט מעל לממוצע בשנתיים האחרונות. 

קצב התרחבות הפעילות של תת הענף תעשיית מתכות בסיסיות בעת האחרונה מרשים בעיקר מכיוון 
שבתקופה האחרונה ישנם סימנים לחולשה מסוימת בביקושים, לפחות בהשוואה לעבר, מצד הענפים 

המקומיים המהווים לקוחות מרכזיים של מתכות- בנייה ותשתיות )ראה/י תרשים מס' 2(:  

 ההשקעה הגולמית במבנים ועבודות בנייה אחרות במחירים קבועים עלתה בכ-0.9% בארבעת 
הרביעים שנסתיימו ברביע ה-1 של 2019, בהשוואה לתקופה המקבילה, לאחר שבשלוש 
התקופות הקודמות ירדה ההשקעה הגולמית. עלייה זו נמוכה בהשוואה לעליות שאפיינו את 
השנים 2012-2017. סביר כי המגמה של ההשקעה במבנים ועבודות בנייה מצביעה על הביקושים 
לתשומות בנייה, וביניהן מתכות, בתמסורת די מידית, מכיוון שהיא משקפת את סך התוספת נטו 

של בניינים ועבודות בתקופת הזמן.   
 הסך הכולל )מגורים, הארחה, מסחרי, שירותים עסקיים, תעשייה ועוד( של הבנייה הפעילה 1
)נתונים מקוריים( עלה בכ-2.6% בארבעת הרביעים שנסתיימו ברביע ה-4 של 2018, בהשוואה 
לתקופה המקבילה, בדומה לקצבי הצמיחה שנרשמו בארבע התקופות הקודמות. יש לציין כי 
מתקיים מתאם חיובי גבוה )כ-88%( בין השינוי בהיקף הבנייה הפעילה והשינוי בהשקעה הגולמית 

במבנים ועבודות בנייה אחרות. 

במבט קדימה, להערכתנו צפויה יציבות מסוימת בהיקף הבנייה הפעילה הכוללת, ולפיכך גם 
בהשקעה הגולמית במבנים ועבודות בנייה אחרות, בשנה הקרובה. יציבות זו צפויה להתבסס על גידול 
בהתחלות הבנייה למגורים, בעיקר לאור עלייה בהיקף הפעילות של פרויקטים המשתייכים למיזם 
הממשלתי "מחיר למשתכן", כך שהתחלות הבנייה עשויות להגיע לרמה דומה לגמר הבנייה. כמו כן, 
בתחום המבנים שלא למגורים, בפרט משרדים ומסחר המהווים את עיקר הבנייה, לאחר שהיקף 
הבנייה הפעילה עלה לרמת שיא החל מאמצע שנת 2018, הודות לעלייה בהתחלות הבנייה, רמה זו 

צפויה להישמר בעת הקרובה.  

                                                           
 חשוב לציין כי שיעורי השינוי עשויים להתעדכן כלפי מעלה שכן נתוני התחלות הבנייה, בפרט של השנה האחרונה נוטים 1

להתעדכן כלפי מעלה. 



   

 

מדד המחירים הסיטוניים של תעשיית מתכות בסיסיות עלה בעוצמה גבוהה עד תום שנת 2018 על 
רקע המגמה במחירי היבוא של חומרי הגלם 

מדד המחירים הסיטוניים לתעשייה המקומית של תת הענף מתכות בסיסיות היה מצוי בעלייה החל 
מיולי 2017 ועד לתום שנת 2018, בהשוואה שנתית )ראה/י תרשים מס' 3(. בתחילת שנת 2019 נבלמה 
מגמת העלייה ולאחר ירידות מתונות ברביע הראשון של השנה באפריל ירדו מחירי הייצור בכ-2.4% 

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.  
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אחד הגורמים המרכזיים לשינוי במחירי הייצור של תת הענף הינו השינוי במחירי חומרי הגלם 
הבסיסיים מברזל ופלדה. מחירי המכירה המקומיים רגישים לשינויים במחירי מתכות אלה, מפני שהם 
מהווים מוצרים תחליפיים למוצרים המיוצרים מגרוטאות במפעלי ההתכה מקומיים. לפיכך, כאשר 
מחירי חומרי הגלם מייבוא יורדים, מוצרים אלו נעשים אטרקטיביים לצרכנים המקומיים, דבר אשר 
מפעיל לחץ כלפי מטה על מחירי המכירה המקומיים על מנת שיוכלו להיות תחרותיים. במצב ההופכי, 
כאשר מחירי חומרי הגלם מיבוא עולים היצרנים המקומיים יכולים להעלות מחירים ולשפר את 

רווחיותם מבלי שהתחרותיות שלהם תפגע.  

כפי שניתן לראות בתרשים מס' 3, בין שיעור השינוי השנתי של מחירי הייצור בתת הענף לשיעור השינוי 
של מחירי היבוא של חומרי הגלם מתקיים מתאם חיובי גבוה יחסית העומד על כ-93%, כאשר שיעור 
השינוי במחירי היבוא מקדים בחודש את שיעור השינוי של מחירי הייצור בתת הענף. כמו כן, מחירי 

היבוא נוטים להשתנות בעוצמה גבוהה יותר ביחס למחירי הייצור בענף. 

לאור האמור לעיל, נראה כי את הירידה שחלה במחירי המכירה של תת הענף באפריל ניתן להסביר 
על ידי ירידה במחירי היבוא של חומרי גלם של ברזל ופלדה.  

 

מדד המכירות במחירים שוטפים )נתונים מקוריים( של תת הענף תעשיית מתכות בסיסיות עלה 
בעוצמה גבוהה בשנת 2018, בכ-14.5%, זאת לאחר שעלה בכ-11.2% בשנת 2017. עלייה זו באה על 
רקע עלייה במחירי המכירה ועלייה בהיקף הייצור של תת הענף, כפי שהוצג מעלה. ואילו מתחילת 
שנת 2019, עלה מדד המכירות בשיעור מזערי של 0.5% בלבד, על אף העלייה הנאה בייצור כאמור 

לעיל, זאת על רקע ירידה במחירי המכירה.  

היבוא של ברזל ופלדה מטורקיה לישראל גדל בשנים האחרונות, ובאופן ניכר בשנת 2018, זאת ככל 
הנראה על רקע החולשה בביקושים המקומיים בטורקיה 

: ברזל ופלדה ומוצרים 2 לוח 1 מציג את שלושת יעדי היבוא המרכזיים עבור שתי קטגוריות של סחורות
מברזל ופלדה בשלוש השנים האחרונות. כפי שניתן לראות לסין, יצואנית הפלדה הגדולה בעולם, 
וטורקיה נתח מרכזי ביבוא סחורות אלו בשנים האמורות, כאשר הערך הכספי של היבוא מיעדים אלו 
גדל בשנים הללו, זאת בדומה לסך היבוא לישראל. משכך, נראה כי למחירי הסחורות בשווקים אלו 

חשיבות מכרעת על מחירי המכירה ושולי הרווחיות של היצרנים המקומיים. 

                                                           
2Iron  ;)72( Iron and steel  :ומבוססים על קטגוריות הסחורות UNCOMTRADE נתונים אלו נלקחו ממערך הנתונים של 

 .)73( or steel articles
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לוח 1- יבוא סחורות ברזל ופלדה ומוצריהם בשנים 2016-2018 במיליוני דולרים 

 

לפי נתוני World Steel Association( WSA( הביקוש למוצרי פלדה מוגמרים בטורקיה ירד בחדות 
בשנת 2018, בשיעור של 15%, זאת ככל הנראה בצל המשבר המקרו כלכלי שחוותה המדינה שכלל 
פיחות חד מאוד בשע"ח של הלירה הטורקית סביב אוגוסט של אותה השנה על רקע בין היתר גורמים 
פוליטיים וגיאו-פוליטיים. המשבר בכלכלה הטורקית העיב על הפעילות הכלכלית, הביקושים, אמון 

העסקים, הייצור התעשייתי וההשקעות בטורקיה, ולכן התבטא גם בירידה בביקוש לפלדה. 

לא מן הנמנע כי הירידה הניכרת בביקוש המקומי בטורקיה לחצה את מחירי המכירה של פלדה 
בטורקיה כלפי מטה )ראה/י הרחבה בהמשך( ואילצה יצרנים מקומיים לחפש מקורות הכנסה חלופיים 

ולפנות בעיקר לשווקי היצוא, וביניהם ישראל.  

לפי נתוני מחלקת הסחר של ארה"ב היצוא הטורקי של פלדה צמח ריאלית משמעותית בשנת 2018, 
בשיעור של 22%, זאת על אף הירידה בעשרות אחוזים ביצוא מטורקיה לארה"ב, על רקע הטלת המכס 
על יבוא פלדה ואלומיניום. ישראל הייתה היעד השני בגודלו ליצוא הטורקי של פלדה בשנת 2018 
וייבאה כ-9% מסך היצוא הטורקי במונחים ריאליים, כאשר על יתר היבואניות הגדולות נמנו בעיקר 
מדינות אירופיות וקנדה. בנוסף, בשנה זו ירד היבוא הטורקי של פלדה בצורה משמעותית, ככל הנראה 
על רקע היחלשות הביקוש המקומי. נראה כי כל אלו הובילו לעלייה ניכרת בשיעור היצוא מסך הייצור 

המקומי שעמד על 53% בשנה זו, בהשוואה לממוצע של 45.6% בשנים 2014-2017.  

עלייה במחיר עפרת הברזל על רקע הפרעות בצד ההיצע תמכה בעליית מחיר הפלדה בסין; 
בטורקיה, ירידה חדה בביקוש המקומי הובילה לירידה במחירי היצוא של פלדה  

לקראת סוף שנת 2018, בחודש נובמבר, חלה ירידה חדה במחירים הדולריים של מחיר הפלדה בסין, 3
על רקע ציפיות לחולשה בהזמנות, הנובעת בין היתר מעונת החורף המאופיינת בביקושים נמוכים 

מסקטור הבנייה )ראה/י תרשים מס' 4(. מחיר ה-Rebar, המשמש בעיקר בענף הבנייה, ירד בכ-16% 
בחודש זה )בהשוואה לחודש אוקטובר( ומגמת הירידה נמשכה עד ינואר 2019. בפברואר 2019 

התאושש מחיר ה-Rebar ועלה בכ-9% עד אפריל, זאת בעיקר בצל העלייה שחלה במחירי עפרת 
הברזל )ראה/י בהמשך(. במאי 2019 שב מחיר הפלדה לרדת.  

בטורקיה, מצוי מחיר היצוא של פלדה מסוג Rebar )במונחי FOB( בירידה מאז מרץ 2018, מאז, ירדו 
המחירים במצטבר בכ-21.5% נכון לסוף חודש מאי 2019, זאת ככל הנראה על רקע האמור לעיל 

בדבר הירידה בביקוש המקומי לפלדה.   

                                                           
 הנתונים העוסקים בשוק הפלדה מבוססים על המצגות שהועברו במסגרת ועדת הפלדה של ה-OECD במרץ 2019, 3

 .http://www.oecd.org/industry/ind/86th-session-of-the-steel-committee.htm

http://www.oecd.org/industry/ind/86th-session-of-the-steel-committee.htm


 

על השינויים במחיר הפלדה משפיעים שלל גורמים, בין העיקריים שבהם ניתן למנות את המגמות 
במחירי חומרי הגלם המשמשים לייצורה )גרוטאות, פחם ועפרת ברזל( והאיזון בין הביקוש להיצע. 

 :מחירי חומרי הגלם 
o מחיר עפרת הברזל בסין, המשמשת, בין היתר, כחומר גלם בייצור פלדה, מצוי בעלייה 

בחודשים האחרונים )ראה/י תרשים מס' 5(. מחיר עפרת הברזל עמד על 94$ לטון באפריל 
2019, רמה זו גבוהה בכ-42% בהשוואה לחודש אפריל בשנת 2018, והיא הגבוהה שנרשמה 

מאז יולי 2014.  
לקראת תום שנת 2018 הגיעו מחירי הברזל לשפל בצל ההיחלשות בצמיחה בסין והחששות 
מהמתיחות בסחר הגלובלי. ואילו הזינוק במחיר שחל בחודשים האחרונים בא על רקע מספר 
הפרעות מהותיות בצד ההיצע: סגירה זמנית של המכרה האחראי להיקף הייצור הגדול בעולם 
של עפרות ברזל בברזיל, עקב קריסת סכר; ותנאי מזג אוויר קשים באוסטרליה, שהינה יצרנית 
גדולה נוספת של עפרות ברזל, אשר העיבו על הייצוא משני מכרות גדולים במדינה. על פי 
ההערכות, הנזק שנגרם להיצע השנתי של עפרת הברזל בשל אירועים אלו נאמד בכ-50 
מיליון טון, המהווים כ-3% מהיקף הסחר בעפרת ברזל בשנת 2018. כמו כן, ייתכן כי ההיצע 

של השנים הבאות יינזק אף הוא, אם כי בהיקף נמוך יותר בכל שנה. 
בעקבות ההתפתחויות שחלו בצד ההיצע בשוק עפרת הברזל מחיר הסחורה צפוי לעלות 
בשנת 2019, זאת בניגוד לתחזיות המוקדמות ולמרות הגידול החזוי בשיעור הפלדה המיוצרת 
מגרוטאות על חשבון עפרת ברזל. לפי ההערכות של משרד התעשייה והמדע באוסטרליה 

4 . צפויים מחירי היצוא של עפרת הברזל מאוסטרליה לעלות בממוצע בכ-7% בשנת 2019
לפי הערכות של הבנק העולמי צפויים מחירי היבוא של עפרת הברזל לסין לעלות בכ-11.4% 

בממוצע שנת 2019. 
o מחיר היבוא של פחם לסין היה תנודתי בשנת 2018 עקב הפרעות מתמשכות בצד ההיצע 

ושינויים תכופים בביקושים בסין. בתחילת שנת 2019 ירד המחיר של הפחם כאשר ברקע אי 
הודאות בנוגע למגבלות על היבוא בסין. קריסת הסכר בברזיל שהעיבה על הייצור של עפרת 
ברזל מדרגה גבוהה, למעשה תרמה לגידול בביקוש לפחם בו משתמשים בהיקף גדול יותר 
בייצור פלדה מעפרת ברזל בדרגה נמוכה. בסך הכל הביקוש לפחם צפוי להיות איתן בשנת 
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2019 בעיקר בשל התרחבות הייצור בהודו ומדיניות כלכלית מרחיבה בסין. מחיר הפחם צפוי 
לרדת בכ-8% בממוצע בשנת 2019 על רקע גידול בצד ההיצע שיהיה גבוה מהגידול בביקוש.   

 

 
 

 :הביקוש וההיצע הגלובליים של פלדה 
במבט קדימה, מרבית הגורמים הבסיסיים בשוק הפלדה מצביעים על חולשה יחסית בשנת 2019. 
לצד גורמים מקרו כלכליים גלובליים הצפויים להיחלש בשנת 2019, גם התחזית לצמיחת הביקוש 
של פלדה בשנת 2019 צפויה להיות חלשה יחסית לשנתיים שקדמו לה. כך, לפי התחזית של 

הארגון World steel association מאפריל 2019, קצב הגידול של הביקוש לפלדה צפוי לרדת 
זו השנה השנייה ברציפות, ולעמוד על 1.3%, זאת לאחר עלייה של כ-2.1% בשנת 2018. הסיכונים 
לתחזית הצמיחה גבוהים, וביניהם: ההיחלשות בצמיחה של הכלכלה העולמית, עימותים בנושאי 
סחר וחוסר איזון מבני בתחום הפלדה. יתרה מכך, התחזית של משרד התעשייה של אוסטרליה 
פסימית יותר, לפיה, הביקוש הגלובלי של פלדה גולמית יגדל בכ-0.2% בלבד בשנת 2019 בעוד 

שהייצור יעלה בכ-1.3%. 
 

ההאטה בקצב הצמיחה של הביקוש תתרחש בעיקר על רקע חולשה יחסית בביקושים מסין, 
שמהווה קרוב למחצית מהביקוש העולמי לפלדה, הנובעת מאיזון הכלכלה והידוק הרגולציה 
בנושאים סביבתיים. גם הביקוש מהכלכלות המפותחות צפוי לדעוך בשנת 2019 בעקבות אי 
הודאות בנוגע למדיניות הסחר הגלובלי, מתחים פוליטיים, העלאת הריבית בארה"ב והתפוגגות 

ההשפעה של ההרחבה הפיסקלית על הכלכלה האמריקאית.  
נוסף על כך, בחינה של צרכני הפלדה העיקריים לפי ענף מצביעה על הידרדרות בתנאי הפעילות. 
כך, מדד מנהלי הרכש הגלובלי של משתמשי פלדה, המצוי בירידה החל משנת 2018, עבר 
להצביע על התכווצות בפעילות של משתמשי הפלדה לקראת תום שנת 2018, בעיקר באסיה 
ואירופה. על משתמשי הפלדה המרכזיים נמנים סקטור הבנייה )כ-50% מסך הביקוש הגלובלי 
לפלדה(, ייצור מכונות וציוד )20%(, תעשיית הרכב )10%( וציוד תחבורה דוגמת מסילות רכבת 
וכדומה )5%(. כאשר על פי ההערכות חולשה בסקטורים של ייצור מכונות וציוד, ציוד תחבורה 

ותעשיית הרכב צפויים להעיב על הביקוש לפלדה בשנת 2019.   
 

לפי הערכות, לאחר שההשפעה של ההפרעה לצד ההיצע בשוק עפרת הברזל שגרמה למחיר 
הפלדה בסין לעלות בחודשים האחרונים, תיפסק סביב אמצע שנת 2019, החולשה מצד הביקוש 

הביקוש בסין בפרט והביקוש הגלובלי ככלל כאמור לעיל תשפיע לשלילה על מחיר הפלדה.  

Dummy Text



יש לציין כי היצע הפלדה הגלובלי עלה בכ-5% בארבעת החודשים הראשונים של השנה, 
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, קצב גבוה למדי ביחס לתחזית צמיחת הביקושים לשנת 

   .2019

בנוגע לטורקיה, הביקוש המקומי לפלדה בטורקיה צפוי להתכווץ גם בשנת 2019, אם כי בקצב 

מתון יותר. לפי הערכת ה-WSA הביקוש לפלדה בטורקיה ירד בכ-5% בשנת 2019 משום 
שהכלכלה טרם התאוששה מהמשבר של שנת 2018. נוסף על הירידה בביקושים המקומיים, לפי 

הערכת ה-WSA קצב הצמיחה של הביקוש ממדינות האיחוד האירופי, שותפות הסחר המרכזיות 
של טורקיה בתחום הפלדה, צפוי להיחלש משמעותית מכ-4.3% בשנת 2018 לכ-0.3% בלבד 

בשנת 2019.  

בינתיים, נתוני ייצור הפלדה בטורקיה מצביעים על בלימה של הירידה הניכרת של ייצור הפלדה 
)ראה/י תרשים מס' 6(. כך, בחודשים פברואר-אפריל 2019 ירד ייצור הפלדה בטורקיה בכ-6.5%  
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כאשר רק לפני שלושה חודשים, בשלושת החודשים 
שהסתיימו בינואר 2019 ירד הייצור של פלדה בכ-15%. יש לציין כי הפחתת המכס בארה"ב על 
יבוא פלדה מטורקיה משיעור של 50% לשיעור של 25% שחלה בחודש מאי 2019 עשויה לעודד 

את הייצור הטורקי של פלדה או לפחות לפצות במידה מסוימת על הירידה בביקוש המקומי.  

לסיכום, ככל הנראה, יצרני הפלדה בטורקיה יוסיפו להעביר מכירות לייצוא על חשבון הביקוש 
המקומי גם בשנת 2019. בהנחה שיצרני הפלדה בטורקיה יתמידו בהפחתה של הכמויות 
המיוצרות, בהתאם לירידה בביקוש המקומי ותוך התחשבות בצמיחה המזערית בלבד משווקי 

היצוא )בעיקר האיחוד האירופי( צפוי מחיר הפלדה המיוצאת מטורקיה להיוותר יציב.    

לפיכך, מכיוון שבין קצבי השינוי של מחיר יצוא הפלדה מטורקיה ומחירי היבוא של חומרי גלם 
של ברזל ופלדה לישראל, בפיגור של שלושה חודשים, מתקיים מתאם חיובי גבוה בשיעור של 
94%, ניתן לקבוע כי מחירי היבוא צפויים לרדת בחודשים יוני – אוגוסט בשיעור חד ספרתי נמוך 

בהשוואה לחודשים המקבילים אשתקד.   
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