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 7במאי2017 ,

הנתונים והגרפים בסקירה
זו הינם באדיבות חברת
'בלומברג'

 מחירים :השבוע נרשמה מגמה שלילית מובהקת במחירי המתכות התעשייתיות הנסחרות ב .LME -עלו השבוע :בדיל  .0.3%ירדו :אלומיניום )(prim
 ,-1.2%נחושת  ,-2.7%עופרת  ,-2.5%ניקל  ,-5.8%אבץ .-2.1%
 מדדים :מדד ה LME -ירד השבוע בכ ,2.0% -כחלק מדשדוש בשבועות האחרונים .מדד ה ,BDI -המייצג מחירי הובלה ימית ,ומהווה אינדיקציה לביקוש פיזי
לסחורות ,נסוג השבוע בכ( 10.4% -בהמשך לתנודתיות הגבוהה שהוא מפגין בשנים האחרונות) .הירידות החדות השבוע מושפעות מירידת מחירי האנרגיה.
 במהלך השבוע רשם הניקל ירידה חדה ( ,)5.8%אשר הציבה אותו כבעל הביצועים החלשים ביותר מבין המתכות העיקריות בשנה האחרונה .בבסיס חולשת
הניקל ,פרסום נתונים אודות צמצום המחסור הצפוי של ניקל לשנת  40( 2017אלף טון ,לעומת הערכות שוק של כ 60-70-אלף טון) .מחסור צפוי זה אינו
משמעותי ביחס למלאי הניקל בעולם .חידוש אספקת הניקל מאינדונזיה לסין תרמה גם היא להידרדרות המחיר.
 השווקים טולטלו השבוע בשל כוונתו של ממשל טראמפ "לחקור" את היבוא מסין של פלדה ואלומיניום ,כצעד מקדים לקראת הטלת מכסים על יבוא מתכות
אלה לארה"ב .זאת ,כחלק מניסיון לתמוך בתעשיית המתכת האמריקנית ,ויתכן לשמש כקלף מיקוח במסגרת מו"מ עתידי להסכם סחר בין סין לארה"ב.
 ברקע לכל זאת ,שווקי המתכות עדיין מחכים לפרסום פרטי תכנית ההשקעה בתשתיות של הנשיא טראמפ (הכרוכה ,לדבריו ,בהשקעה של כטריליארד דולר).
ההערכה כי תכנית זו ,שחלקה בא לידי ביטוי בתכנית התקציב שפרסם הנשיא במהלך החודש ,תגרום לעלייה בביקוש למתכות הקשורות לענף הבניה
והתשתיות (כגון נחושת ,אלומיניום ,פלדה ואבץ) .עם זאת ,הנחת התקציב על שולחן בתי המחוקקים מתעכבת ,ומגדילה את אי הודאות בשוק המתכות.
.

מדד LME Index

מדד )Baltic Dry Index( BDI

(מקור :בלומברג)
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(מקור :בלומברג)

 7במאי2017 ,

אלומיניום


לבחינת אסטרטגיות גידור והגנה ,צרו קשר 03-6112505 :

מצורפים גרפים של מחיר האלומיניום ( )primaryלשלושה חודשים  ,עקום החוזים העתידיים ,סטיות התקן הגלומות של המחיר ,רמת מלאי המתכת וההפרש בין
במחיר לשלושה חודשים לבין מחיר למימוש .הגרפים באדיבות 'בלומברג':
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 7במאי2017 ,

נחושת


לבחינת אסטרטגיות גידור והגנה ,צרו קשר 03-6112505 :

מצורפים גרפים של מחיר הנחושת לשלושה חודשים  ,עקום החוזים העתידיים ,סטיות התקן הגלומות של המחיר ,רמת מלאי המתכת וההפרש בין במחיר לשלושה
חודשים לבין מחיר למימוש .הגרפים באדיבות 'בלומברג':

לפרטים נוספיםhttp://www.ofakim-group.co.il/ofakim-payments :

3

 7במאי2017 ,

עופרת


לבחינת אסטרטגיות גידור והגנה ,צרו קשר 03-6112505 :

מצורפים גרפים של מחיר העופרת לשלושה חודשים  ,עקום החוזים העתידיים ,סטיות התקן הגלומות של המחיר ,רמת מלאי המתכת וההפרש בין במחיר לשלושה
חודשים לבין מחיר למימוש .הגרפים באדיבות 'בלומברג':
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 7במאי2017 ,

ניקל


לבחינת אסטרטגיות גידור והגנה ,צרו קשר 03-6112505 :

מצורפים גרפים של מחיר הניקל לשלושה חודשים  ,עקום החוזים העתידיים ,סטיות התקן הגלומות של המחיר ,רמת מלאי המתכת וההפרש בין במחיר לשלושה
חודשים לבין מחיר למימוש .הגרפים באדיבות 'בלומברג':

לפרטים נוספיםhttp://www.ofakim-group.co.il/ofakim-payments :

5

 7במאי2017 ,

בדיל


לבחינת אסטרטגיות גידור והגנה ,צרו קשר 03-6112505 :

מצורפים גרפים של מחיר הבדיל לשלושה חודשים  ,עקום החוזים העתידיים ,סטיות התקן הגלומות של המחיר ,רמת מלאי המתכת וההפרש בין במחיר לשלושה
חודשים לבין מחיר למימוש .הגרפים באדיבות 'בלומברג':
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 7במאי2017 ,

אבץ


לבחינת אסטרטגיות גידור והגנה ,צרו קשר 03-6112505 :

מצורפים גרפים של מחיר האבץ לשלושה חודשים  ,עקום החוזים העתידיים ,סטיות התקן הגלומות של המחיר ,רמת מלאי המתכת וההפרש בין במחיר לשלושה
חודשים לבין מחיר למימוש .הגרפים באדיבות 'בלומברג':
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 7במאי2017 ,

מחלקה כלכלית ,קבוצת אופקים
03-6112523
קבוצת אופקים כוללת את החברות :אופקים פיננסיים גלובליים בע"מ ,אופקים בית השקעות בע"מ ,אופקים חדרי מסחר בע"מ .פרשנות השוק של
קבוצת אופקים מסופקת למטרת מידע בלבד .הפרשנות מבוססת על מידע אשר קבוצת אופקים סבורה כי הוא מהימן אך קבוצת אופקים או
הפועלים מטעמה אינם לוקחים אחריות על נכונות המידע ועל שלמותה ומידת דיוקה של הפרשנות .על כן ,סקירה זו אינה מהווה אישור לנכונות
המידע המצוי בה .המידע הנכלל ב דוחות ו/או בסקירות אין בו בשום אופן בכדי להוות עצה או הזמנה לביצוע השקעה ו/או ייעוץ לרכישה ו/או
מכירה ו/או החזקה של נייר ערך כלשהו או לפעילות כלשהי בשווקי המוצרים הפיננסיים ,לרבות שוק מטבע החוץ ו/או השווקים הפיננסיים השונים.
המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ ה שקעות אישי המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים לכל חברה ו/או אדם .קבוצת אופקים מסירה מעצמה בזאת
כל אחריות או חבות לרווחים או להפסדים שנגרמו בגלל מידע זה ובכלל ואינה מתחייבת לעדכן על כל שינוי בפרשנות השוק או על שינוי במידע
הבסיס בו נעשה שימוש לצורך הצגת הפרשנו ת .חברות קבוצת אופקים ,חברות הקשורות להן ,ו/או בשליטתן ,וכך בעלי מניותיה ועובדיהן ,לא יהיו
אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרם משימוש במסמך זה ,אם ייגרמו ,וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע
המפורט בדוח זה .למען הסר ספק יצוין כי או פקים פיננסיים גלובליים בע"מ ,במסגרת פעילותה כחברת בעלת רישיון שיווק השקעות ,עשויה
להתקשר מעת לעת עם מוסדות פיננסים בארץ ובחו"ל לשם שיווק מוצרים פיננסים שונים המונפקים על ידם ,ועשויה ליהנות מעמלות הפצה ו/או
טובות הנאה בשל כך ,ולפיכך תתקיים "זיקה" ,כהגדרת המ ונח בחוק ,בין החברה לבין אותם מוסדות פיננסים אשר את מוצריהם תשווק החברה.
נכון למועד זה ,קיימת לאופקים פיננסים גלובליים בע"מ זיקה כאמור לחברת אופקים חדרי מסחר בע"מ בלבד .אין להעתיק סקירה זו ,או חלקים
ממנה ,ללא אישור בראש ובכתב של קבוצת אופקים.
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