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תקציר
קצב הצמיחה של הייצור התעשייתי של תת הענף
תעשיית מתכות בסיסיות נחלש לאחרונה
משמעותית .הביקוש המקומי מענף הבנייה נותר די
יציב ,ועל כן נראה כי המקור לחולשה זו טמון בעיקר
בירידה של מחירי היבוא של חומרי גלם מברזל
ופלדה.
מחירי המכירה הסיטוניים של היצרנים בתת הענף
מתכות בסיסיות מצויים בירידה ,זאת ככל הנראה על
רקע הירידה במחירי היבוא של חומרי גלם מברזל
ופלדה המהווים תחליף לתוצר המקומי .לאור
המתאם החיובי המתקיים בין השניים ,ולאור הירידה
במחירי היצוא של פלדה מטורקיה ניתן להעריך כי
מחירי המכירה הסיטוניים בענף המתכות הבסיסיות
ימשיכו לרדת לפחות עד מרץ .2020
יצוא מוצרי פלדה מטורקיה לישראל במהלך
החודשים ינואר-אוקטובר  2019עלה ריאלית בקצב
משמעותי וישראל הפכה ליעד היצוא הגדול ביותר
מטורקיה בהיקף הייצוא לפי טונות בתקופה זו.
הביקוש העולמי לפלדה צפוי להתכווץ בשנת 2020
בעיקר על רקע ירידה בביקושים מסין (הצרכנית
הגדולה בעולם של פלדה) .בנוסף מחיר עפרת
הברזל צפוי לרדת בשנה זו על רקע בין היתר גידול
בהיצע העולמי .שני גורמים אלו תומכים בירידה של
מחיר הפלדה גם בשנת .2020
הייצור התעשייתי של פלדה בטורקיה התכווץ בחדות
בחודשים האחרונים .לפי הערכות בשנה הבאה
הביקוש לפלדה בטורקיה יצמח לאחר שנתיים בהן
הצטמצם ,דבר אשר עשוי להקל במידה מסוימת על
הנטייה לייצא מסך הייצור.

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 ( )2014מעידים כי התשומה העיקרית בייצור של
הענף היא חומר הגלם .כ 84%-מסך התשומות ששימשו לייצור בתת הענף מתכות בסיסיות בשנת
 2014יוחסו לצריכת חומרי גלם .ממצא זה מלמד כי הרגישות לשינויים במחירי חומרי הגלם בתת
הענף מתכות בסיסיות גבוהה.
ירידה במחירי היבוא של חומרי גלם מברזל ופלדה מעיבה על הייצור התעשייתי של מתכות בסיסיות
קצב הצמיחה הריאלי של הייצור התעשייתי (נתונים מנוכי עונתיות) של תת הענף תעשיית מתכות
בסיסיות האט לאחרונה משמעותית עד לכדי התכווצות קלה (ראה/י תרשים מס'  .)1לאחר תקופה
ממושכת בה נרשמו קצבי צמיחה גבוהים יחסית ירד קצב הצמיחה מכ 7.5%-בנובמבר  2018לכ-
 -0.7%באוקטובר .2019
בחינה של האינדיקטורים מענפי הבנייה והתשתיות ,המשקפים בין היתר את הביקוש לתשומות בנייה
וביניהן מתכות ,מעלה כי מתחילת שנת  2019ישנה יציבות מסוימת בקצב הגידול של אלו (ראה/י
תרשים מס'  .)2כך ,קצב העלייה של היקף הבנייה הפעילה לפי שטח (סכום של  4רביעים ,נתונים
מקוריים) ניצב סביב הממוצע הרב שנתי ואילו קצב העלייה של ההשקעה במבנים ועבודות בנייה
אחרות ,במחירים קבועים (סכום של  4רביעים ,נתונים מקוריים) ,היה נמוך במעט מהממוצע הרב שנתי,
אם כי מגמת הירידה שאפיינה אותו בשנים עברו נבלמה .כלומר ,ככל הנראה ,לא ניתן לתלות את
ההאטה של הייצור התעשייתי של מתכות המוזכרת מעלה בירידה בביקושים המקומיים.
לא מן הנמנע כי הסיבה המרכזית לירידה בקצב הצמיחה של הייצור נעוצה בירידה של מחירי היבוא
של חומרי גלם של ברזל ופלדה .זאת מפני שכאשר מחירים אלו מצויים בירידה הם מתחרים בחומרי
הגלם של ברזל ופלדה המיוצרים בישראל ,המקבלים ביטוי במדד הייצור של תת הענף מתכות
בסיסיות ,ולוחצים את מחירי המכירה של היצרנים המקומיים כלפי מטה ומקשים על פעילותם.
קצב העלייה של מדד המכירות במחירים שוטפים (נתונים מקוריים) ירד בדומה לייצור התעשייתי,
לאחר שלכל אורך שנת  2018עמד קצב העלייה על שיעור דו ספרתי ,בינואר  2019התכווץ בחדות
עד שהפך לשלילי במרץ  ,2019ובחודשים האחרונים עמד סביב ירידה של .4%

כפי שניתן לראות בתרשים מס'  ,3קצב הגידול של מחירי הייצור של תת הענף ייצור מתכות בסיסיות
מצוי בירידה החל מאוגוסט  2018ובאוקטובר עמד קצב השינוי השנתי על  .-5%באותו אופן ,קצב
השינוי של מחירי היבוא הדולריים של חומרי גלם מברזל ופלדה מצוי בירידה מאז ספטמבר 2018
וביוני  2019ניצב על  .-9%בין שני קצבי הצמיחה הללו מתקיים מתאם חיובי גבוה כאשר מחירי היבוא
מקדימים בחודש אחד את מחירי הייצור המקומיים .קשר זה נובע ,כאמור לעיל ,מהיותם של חומרי
הגלם מייצור מקומי ומייצור חיצוני תחליפיים ,כך שכאשר המחיר של חומרי הגלם המיובאים יורד,
היצרנים המקומיים מעדכנים את מחירי המכירה שלהם כלפי מטה על מנת לא לאבד נתחי שוק,
וההיפך.

Dummy Text

כמחצית מהיבוא של חומרי גלם מברזל ופלדה מגיע מסין וטורקיה ,על כן מחירי הפלדה במדינות אלו
עשויים לספק הערכה במבט קדימה על מחירי היבוא הדולריים לישראל .מחיר היצוא של פלדה מסוג
 rebarמטורקיה מצוי בירידה מאז מרץ  2018ומחיר ה rebar-בסין מצוי בירידה מתחילת  ,2018אך
תוך תנודתיות מסוימת (ראה/י תרשים מס' .)4
השינויים במחירי הסחורות הללו מתואמים חיובית עם מחירי היבוא לישראל (בעיקר מחיר היצוא
מטורקיה) ומקדימים את השינוי במחירי היבוא הדולריים בכארבעה חודשים .לאור זאת ,ניתן להעריך
כי בחודשים הקרובים ,דצמבר -19מרץ  ,20תימשך הירידה במחירי היבוא הדולריים של חומרי הגלם
מברזל ופלדה תוך יציבות מסוימת בקצב הירידה .דהיינו ,הלחץ מצד המוצרים התחליפיים המיובאים
יוסיף לפעול בחודשים הקרובים וצפוי להוביל להתמתנות נוספת בייצור התעשייתי בענף בתקופה זו.

Dummy Text

היבוא של חומ"ג מברזל ופלדה במונחים ריאליים עלה מתחילת השנה ,בדגש על היבוא מטורקיה
נתוני סחר החוץ מלמדים כי מתחילת שנת  2019ירד הערך הנומינלי של יבוא חומרי הגלם מברזל
ופלדה לישראל בכ( 4%-ינואר-נובמבר ,בהשוואה לתקופה המקבילה ,ראה/י לוח  ,)1זאת לאחר עלייה
מהותית בשנה קודם לכן .אולם יש לזכור כי חלה ירידה במחירי היבוא ,כלומר ייתכן כי היבוא הכמותי
של חומרי גלם מברזל ופלדה דווקא עלה אך המחירים משכו את הערך הכספי כלפי מטה .ואכן לפי
נתוני סחר החוץ במחצית השנה הראשונה של  2019עלה ההיקף הכמותי של יבוא חומרי גלם מברזל
ופלדה בכ.6%-
כאמור ,על אף שמתחילת השנה היבוא הכולל של חומרי גלם מברזל ופלדה בערכים כספיים ירד,
היבוא של חומרי גלם מברזל ופלדה מטורקיה בערכים נומינליים דווקא עלה בעשרת החודשים
הראשונים של השנה ,ובשיעור דו ספרתי .זאת ,כאשר מחירי היצוא מטורקיה ירדו בממוצע בכ15%-
במהלך אותה התקופה .כלומר ,משקלול נתונים אלו עולה כי היקף יצוא הברזל והפלדה הריאלי
מטורקיה לישראל היה חייב לעלות בתקופה האמורה .יש לציין כי שיעור הצמיחה של סך יצוא הפלדה
מטורקיה במונחים נומינליים ,מתחילת השנה (ינואר-ספטמבר ביחס לתקופה המקבילה) ,היה שלילי.

לוח  -1סחר חוץ בברזל ופלדה ,נתונים מקוריים במחירים שוטפים
*2019YTD
2018
-3.9%
29.0%
יבוא חומרי גלם לישראל ,ברזל ופלדה
-0.9%
31.0%
יצוא ברזל ופלדה ומוצריהם מטורקיה לעולם
9.8%
65.5%
יבוא ברזל ופלדה ומוצריהם מטורקיה לישראל
* הנתונים מעודכנים בסדר יורד נכון לנובמבר ,ספטמבר ואוקטובר
מקור :למ"ס וUNCOMTRADE-
לפי מחלקת המסחר האמריקאית המתבססת על נתוני  ,IHS Markitבעשרת החודשים הראשונים
של השנה עלה היצוא של מוצרי פלדה בלבד מטורקיה לישראל בכ 15%-ריאלית ,זאת בהמשך
לעלייה ריאלית בשיעור של  36%בשנת  .2018נכון לעשרת החודשים הראשונים של  2019ישראל
הינה יעד היצוא המוביל מטורקיה למוצרי פלדה עם נתח שוק של  8%מסך היצוא של פלדה ומוצריה
במונחי טונות.
במבט קדימה ,הירידות החזויות בביקוש הגלובלי לפלדה ובמחיר עפרת הברזל צפויה לתמוך בירידת
מחיר הפלדה בשנת .2020
הייצור הגלובלי של פלדה עלה בכ 2.7%-בחודשים ינואר -נובמבר  2019בהשוואה לתקופה המקבילה
אשתקד -קצב צמיחה זה נמוך מהעלייה שנרשמה בשנת  2018והסתכמה ב .4.6%-הגידול בייצור
באסיה פיצה על חולשה בייצור ביתר האזורים המרכזיים כגון האיחוד האירופי ודרום וצפון אמריקה.
בצד הביקוש ,לפי הערכות ,הצריכה של פלדה ומוצריה תעלה בכ 4%-בשנת  ,2019זאת בעיקר הודות
לביקוש איתן ממדינות אסיה כאשר ביתר העולם (להוציא מדינות בריה"מ לשעבר וצפון אמריקה)
הביקוש צפוי להתכווץ (ראה/י לוח  .)2מספר גורמים העיבו על הביקוש לפלדה בשנת  2019וביניהם
אי הודאות והמתיחות בתחום הסחר שהכבידו על ההשקעות והסחר .נוסף על כך ,החולשה המתמשכת
בענף הרכב העיבה אף היא על הביקוש לפלדה .חולשה זו חלה על רקע ירידה בסנטימנט הצרכנים,
שוק רווי ,חוסר בהירות בנוגע לרגולציה בנושאי זיהום אוויר והשהיה של רכישות מצד הצרכנים על
רקע לבטים הנוגעים לשימוש ברכבים חשמליים .מנגד ,הביקוש לפלדה בסין גדל בעוצמה הודות ,בין
היתר ,לתמיכת הממשלה בפרויקטים של תשתיות ובנייה המצריכים גידול בביקוש לענף הפלדה (כ-
 60%מסך הביקוש לפלדה בסין).
במבט קדימה ,הגידול בביקוש העולמי לפלדה צפוי להתכווץ משמעותית בשנת  2020לכ1.7%-
בעיקר על רקע האטה בקצב הצמיחה של הביקוש מסין ,נוכח הצפי להאטה בפעילות בענף הבנייה
בסין (הצרכן המרכזי של פלדה במדינה ,כ 40%-מסך הצריכה) .אינדיקטורים מסוימים בסין כבר
מצביעים על האטה מסתמנת בענף הבנייה ,ביניהם ירידה במכירת קרקעות .מאידך ,לפי התחזית
הביקוש מצד המדינות המפותחות יתקן כלפי מעלה ,לאחר ששנת  2019הייתה חלשה מאוד בשל
עימותי הסחר וההשפעה על ענפי התעשייה במדינות אלו.

Dummy Text

לוח  -2הביקוש העולמי לפלדה במוצרי פלדה סופיים לפי אזורים מרכזיים ,שיעור השינוי
(בסוגריים משקל הביקוש של כל מדינה מסך הביקוש העולמי)
2019
2020
-1.2
1.1
האיחוד האירופי ()10%
-12.1
5
יתר אירופה ()2%
4.8
2
)3%(CIS
0.6
0.8
צפון אמריקה ()8%
-0.4
3.9
דרום ומרכז אמריקה ()2.5%
-1.4
3.2
אפריקה ()2%
-4.6
0.2
מזרח תיכון ()3%
6.2
1.8
אסיה ואוקיאניה ()69%
3.9
1.7
סך הכל
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2018
3.6
-11.8
1.9
0.9
4
4.5
-5.7
6.5
4.6

מחיר עופרת הברזל נסוג בחודשים האחרונים לאחר שהשלים עלייה חדה מאוד במהלך המחצית
הראשונה של  ,2019אם כי לא כל העלייה החדה נמחקה (ראה/י תרשים מס'  .)5מחיר עפרת הברזל
עלה בכ 74%-מתום שנת  2018ועד יולי  ,2019אולם מאז ירד בכ .29%-נכון לנובמבר  2019מחיר
עפרת הברזל עדיין גבוה בכ 20%-מממוצע .2018
העלייה החדה במחיר במחצית הראשונה של  2019באה על רקע מחסור בהיצע שנגרם מקריסת סכר
בברזיל ותנאי מזג אוויר קיצוניים באוסטרליה .ברזיל ואוסטרליה אחראיות לכ 60%-מהייצור העולמי
של עפרת ברזל .החשש ממחסור בהיצע עפרת הוביל לביקוש מוגבר מסין שאף הגדילה את ייצור
הפלדה בתחומה .הירידה שנרשמה מאז יולי במחיר נבעה מירידה בביקוש לפלדה בחודשים
האחרונים ומסגירת המחסור שנוצר בהיצע בברזיל ואוסטרליה.
במבט קדימה ,המחיר הממוצע של עפרת הברזל בשנת  2020צפוי להיות נמוך בכ10%-20%-
מהממוצע בשנת  .2019תחזית זו מתבססת על הערכה כי השיבה להיקפי ייצור רגילים בברזיל
והעלייה בהיקף ייצור ברזל באזורים אחרים הודות לרמה הגבוהה יחסית של מחיר עפרת הברזל כיום
יתמכו בהיצע ,בעוד שהביקוש לפלדה צפוי לצמוח בקצב מתון יותר על רקע החולשה בפעילות
התעשייתית בעולם.
המשמעות העולה מן האמור לעיל היא כי מחירי הפלדה צפויים לרדת בשנת  2020בתמיכת הירידה
הצפויה בביקוש העולמי לפלדה והירידה הצפויה במחיר עפרת הברזל ,המשמשת תשומה מרכזית
לייצור פלדה.
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הייצור בטורקיה מוסיף להתכווץ וייתכן כי בשנת  2020קצב הגידול של יצוא הפלדה לישראל יתמתן
ייצור הפלדה בטורקיה הוסיף לרדת בעוצמה בחודשים האחרונים (ראה/י תרשים מס'  .)6לאחר
שבאמצע השנה היה נדמה כי הירידה בייצור הולכת ומצטמצמת ,ביולי  2019ירד היקף הייצור ריאלית
בכ 10%-וקצב זה נשמר פחות או יותר עד נובמבר  .2019בסך הכל מתחילת השנה ירד ייצור הפלדה
ריאלית בכ( 10%-ינואר-נובמבר  2019בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד).
הירידה בייצור הטורקי נבעה בעיקר מהמשבר המקרו כלכלי שפקד את הכלכלה בשנת 2018
והתבטא בפיחות חד של שע"ח ,דבר אשר השפיע לרעה על הפעילות הכלכלית ,אמון העסקים
וההשקעות בטורקיה .הביקוש למוצרי פלדה בטורקיה ירד בחדות בשנת  2018בשיעור של כ,15%-
ולפי הערכות ירד בשיעור דומה גם בשנת  ,2019כאשר הפעילות של הענפים המהווים צרכני פלדה
מרכזיים בטורקיה ,כגון בינוי ותעשייה ,התכווצה משמעותית במהלך המחצית הראשונה של .2019
בשל כך היצרנים הטורקים המשיכו להסיט מכירות ליצוא והיצוא של פלדה עלה בכ 5%-במונחים
ריאליים במהלך עשרת החודשים הראשונים של .2019
במבט קדימה ,לפי הערכת  World Steel Associationהביקוש למוצרי פלדה סופיים בטורקיה צפוי
לעלות בכ 6%-בשנת  2020לאחר שנתיים בהן התכווץ משמעותית .עובדה זו עשויה לתמוך ביצרני
הפלדה הטורקיים ובמחירי המכירה של הפלדה הטורקית ,ואולי אף להפחית במעט את הנטייה שלהם
לייצא ,וכפועל יוצא להאט את קצב הגידול של יצוא הפלדה לישראל.
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