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 2018 דצמבר 2 ראשוןיום 

מחירי המתכות המובילות בב מעורבתחלה מגמה  אוקטוברבמהלך  :מחירים-LME ,ירידת המחיר לאחר  זאת,ים אחרונים. בהמשך ליציבות יחסית בשוק בשלושת החודש

בשלושת הם שומרים על יציבות יחסית נראה כי , אך שנים שרשמו ביוני 5מחירי המתכות כיום מצויות כברת דרך מהשיאים של אמנם,  .בחודשים יוני ויוליהחריפה שחלה 

 הכך, בלטבתוך חלו ירידות גדולות מעבר לכך.  ואף ים האחרונים, נמחקו כל העליות של המתכות שנצברו מתחילת השנה,האחרונים. לאחר ירידות המחיר של החודש החודשים

 .(5%-כ)במחיר הניקל  הירידה גם החודש

לאחר שארה"ב הטילה מכסים על יבוא של . "מלחמת הסחר" בין ארה"ב לבין סין, האיחוד האירופי, רוסיה ותורכיהעמדה , ובעצם מאז חודש יוני, במרכז המסחר במהלך החודש

מכסים, ומכסים נגדיים, אמריקני חדש. -שונו לאחר חתימת הסכם סחר צפוןשהוטלו על מקסיקו וקנדה המכסים . בעיקר מהאיחוד האירופי, רוסיה ותורכיהאלומיניום ופלדה 

 דבר שמגביר את התנודתיות במחירי המתכות )והפרמיות( בתקופה הנוכחית.  –שרשרת האספקה הגלובלית של תעשיית המתכות יציבות ב-ממשיכה להוביל לאי

 ב תשעה באופן זמני יתכן שארה"כך, . בתוך שהושגה בפגישת הנשיאים טראמפ ושי ב לסין במלחמת הסחר"שבין ארה "הפסקת האש"המסחר בחודש דצמבר תעמוד במוקד

כי נראה את תחילת ההשפעה בצמצום הפרמיות לאספקת מתכות בצפון אמריקה, ורק לאחר מכן נראה שינויים במחירי הבסיס של  סביר,את מכסי המגן על פלדה ואלומיניום. 

 המקשים על המסחר.  ,LME-של בורסת ה המדלדליםששינוי כזה גם יואיל לחיזוק המלאים אפשר המתכות המובילות. 

היציבות בשווקי ההון )שמקרינה על שוק המתכות באופן -וכן בשל אי זקות הדולר ועליית הריבית בארה"ב,התחמ, בין השאר, נגרמהחלשות היחסית של מחירי המתכות יהה

 בבורסות העיקריותגררה תנודתיות גבוהה גם של מחירי המתכות  ותחילת נובמבר ישיר דרך ענף תעודות הסל(. התנודה החדה בשווקי המניות בעולם בסוף אוקטובר

 ,ים האחרונה, עליה מדודה בביקוש העולמי למתכות, על רקע נתוני צמיחה חיוביים בעולם המתועש בבסיס עליית המחירעדיין השוק נהנה ממגמת עליה ארוכת טווח. ובכל זאת

, קיבלה חיזוק ממועד בחירתו לנשיאות של טראמפ )נובמבר 2015-עליה זו, שהחלה במהמתכות התעשייתיות( ודשדוש של הדולר.  40%בדגש על סין )האחראית על צריכת 

הטלטלה שעברו שוקי ההון מתחילת השנה, ה מעודדים של הכלכלה האמריקנית והאירופית מעלים את הביקוש למתכות התעשייתיות עם זאת, (. נתוני צמיחה ואינפלצי2016

עתידית  גררו את הירידות ועליות החדות של מחירי המתכות. המשך העלאות הריבית בארה"ב, לצד התחזקות –לצד התחזקות של הדולר בעולם וירידה מחירי כלל הסחורות 

 .אפשרית של הדולר, מגבירים את אי הודאות בשוק, שמחלחלת לשוק המתכות

 

 

 חברים יקרים,

 flat steel ,scrap)הפיזי מחירים מהשוק ובסקירה חודשית המורחבת, הוספנו לעיונכם נתונים על מחירי מתכות מבורסות נוספות 

steel) . 

 היקף הנתונים וכמות המידע אדירים, לכן בחרנו להציג בסקירה זו מקבץ נתונים עיקריים. 
 group.com-commodities@ofakimבכדי לקבל מענה ממוקד וניתוח ע"פ בקשה, צרו קשר במייל : 

 'בלומברג'הגרפים והמידע באדיבות 

 

הנתונים והגרפים בסקירה 

באדיבות חברת  םזו הינ

 'בלומברג'

mailto:commodities@ofakim-group.com
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 מקור: בלומברג

  המחירים הם הערכה עיתונאית לקטורגוריות מוצר בשוק. הערכה מתבססת על שיחות טלפון מתועדות עם משתתפי שוק נתוני
 מעבדים ומשתמשי קצה.  כגון חברות כרייה, סוחרים,

  ,גרפים, עדכונים שוטפים(, אנא פנו אל 'אופקים למידע נוסף ומורחב אודות מחירים מהשוק הפיזי )סדרות מחירים היסטוריות
 פיננסיים גלובליים בע"מ':

 Flat steel 

 Scrap steel 

 Long steel 

 Semi-finished steel 

 Raw materials 

 חדשות / מבזקים 

 אינדקסים 

זי פי ה ק  שו ה מ ם  רי חי מ

ר קו 3מ 0 /1 1 /2 0 1 8

S S Y3 0 2 .0E u ro p e a n  s te e l fe rro u s  s c ra p  (C F R ) Tu rk e y  $ /  t o n n e

K L S H5 0 0 .0Tu rk e y  D o m e s t ic  H R C  e x -w o rk s  $ / to n n e

M e ta l B u lle t in6 7 .5E U  R o t te rd a m  A lu m in u m  In g o t  P re m  D u ty  U n p a id  $ / to n n e

M e ta l B u lle t in4 8 0 .0Tu rk e y  s te e l re b a r F O B  $ /  to n n e
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 LME INDEXמדד 

 בסיכום חודשי מדד ה- LME מדובר בייצוב של רמת המחיר בשוק המתכות לאחר מגמת הירידה החדה שהוא חווה . 1.7% -בכ עלה

בינואר  האחרוןמהשפל  42% -של כמצטברת רשם עליה  המדדכאשר זאת,  שנים. 5, בו הגיע המדד לשיא של 2018יוני החל מחודש 

שלושה מזה כי , נראה המשך התנודתיות המוגברת בשורעל אף . 2014 אמצעב, והוא מצוי בקרבת רמות מחירים ששררו בשוק 2016

 באופן יחסי. LME-התייצבו רמות המחירים ב חודשים

 

 BDI (Baltic Dry Index)מדד 

 דד מBDI לחומרי גלם.  ת ומספק אינדיקציה לרמות הביקוש הראליתהינו מדד אשר מייצג עלות הובלה ימי 

  היסטוריים הוא מצוי אך במונחים אמנם גבוה יחסית לשנים האחרונות, המדד . 17.4% -של כ ירידההמדד רשם  נובמברבמהלך

הגבוהה שהוא מפגין  התנודתיות .שנים חמשוהינו רחוק מרחק רב מרמות המחיר שהציג אך לפני  – של כשלושה עשורים שפלבתקופת 

 בחודש האחרון קשורה לתנודתיות במחירי האנרגיה.

 ,מראה, מדי ההיסטוריות שלו. עם זאת, הוא  אשר כאמור מספק אינדיקציה לביקושים הריאליים, רחוק כברת דרך מרמות השיא המדד

 חדשות.שלאחריהם הוא צנח לרמת שפל  – סימני התאוששות פעם,
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 אלומיניום

 האלומיניום מחירמצורפים גרפים של (primary )עקום החוזים העתידיים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת וההפרש בין חודשים לשלושה ,

  הגרפים באדיבות 'בלומברג': למימוש. במחיר לשלושה חודשים לבין מחיר

 

 

 03-6112505:  לבחינת אסטרטגיות גידור והגנה, צרו קשר
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 נחושת

 עקום החוזים העתידיים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת וההפרש בין במחיר לשלושה חודשים לשלושה הנחושת מחירמצורפים גרפים של ,

 הגרפים באדיבות 'בלומברג': חודשים לבין מחיר למימוש.

 

 

 03-6112505:  לבחינת אסטרטגיות גידור והגנה, צרו קשר
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 עופרת

  עקום החוזים העתידיים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת וההפרש בין במחיר לשלושה חודשים לשלושה העופרת מחירמצורפים גרפים של ,

 הגרפים באדיבות 'בלומברג': חודשים לבין מחיר למימוש.

 

 

 03-6112505:  לבחינת אסטרטגיות גידור והגנה, צרו קשר
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 נחושת

 האחרון בחודש 2.6% של ירידה תוך 1.0% של שבועית ירידה, לטון דולר 8,361 על חמישי ביום נסגר חודשים לשלושה הנחושת מחיר .

נראה, כי מחיר הנחושת . הייצור במחירי וירידה היצע בעיות, ומסין ב"מארה מעודדים מנתונים כתוצאה היו בחצי השנה האחרונה העליות

מצריכת הנחושת העולמית(. ברקע  40%מדשדש לאחר עליות חדות שחווה בחודש ינואר על רקע חשש מירידת ביקוש מסין )האחראית על 

 . המחירים ותבעלי תמךימי צריכה בלבד  5-( לרמה השקולה ל2008)לרמתם הנמוכה ביותר מאז שנת  במלאים המתמשך הקיטוןלכך, 

 ב"בארה ההרחבה תכנית של תוצאה היה 2011-ב הנחושת במחירי האחרון הראלי (QE2 ,)בסחורות ספקולטיביות להשקעות שהוביל ,

. לסין נחושת בייבוא ועליה, אמתיים במלאים המגובות LME-ב סחורות על סל תעודות השקת עם התאפשרו אשר מלאכותיים ביקושים יצירת

 להיות ממשיכה המכרות תפוקת, מחיר הנחושת תיקן לרמה ריאלית המקזזת השפעות מלאכותיות. עם זאת, 2011נראה, כי מאז אוג' 

 . אויר מזג ופגעי רגוע לא עבודה שוק, המחצב איכות בגלל הדוקה

 י"עפ UBS משקפת התחזית. 2011-ל בהשוואה גבוהה צמיחה, 4.7% היא 2012-ל הגלובלית הנחושת בצריכת הצמיחה תחזית 

 עקום. גבוהה תנודתיות ולהפגין להמשיך צפויים הנחושת מחירי. וסין ב"ארה במיוחד, נחושת שצורכות המדינות של בצמיחה התאוששות

 השוק בנתוני המגולם שהצפי כך(, יותר זולים רחוקים חוזים - backwardation חוזי) backwardation של במצב נמצא העתידיים החוזים

  .במחיר ירידה של הינו והרחוק הבינוני לטווח

 

 )מחירים לשלושה חודשים( גרף מחירים

 

 03-6112505:  לבחינת אסטרטגיות גידור והגנה, צרו קשר

 ניקל

  עקום החוזים העתידיים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת וההפרש בין במחיר לשלושה חודשים לשלושה הניקל מחירמצורפים גרפים של ,

 :הגרפים באדיבות 'בלומברג' חודשים לבין מחיר למימוש.

 

 

 03-6112505:  לבחינת אסטרטגיות גידור והגנה, צרו קשר
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 אבץ

 עקום החוזים העתידיים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת וההפרש בין במחיר לשלושה חודשים לשלושה האבץ מחירמצורפים גרפים של ,

 הגרפים באדיבות 'בלומברג': למימוש.חודשים לבין מחיר 

 

 

 03-6112505:  לבחינת אסטרטגיות גידור והגנה, צרו קשר



 

 
9 

 

 בדיל

  עקום החוזים העתידיים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת וההפרש בין במחיר לשלושה חודשים לשלושה הבדיל מחירמצורפים גרפים של ,

 הגרפים באדיבות 'בלומברג': חודשים לבין מחיר למימוש.

 

 

 03-6112505:  לבחינת אסטרטגיות גידור והגנה, צרו קשר
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 קבוצת אופקים, מחלקה כלכלית                                                                                              

                          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 

הפרשנות מבוססת על מידע אשר קבוצת אופקים סבורה כי הוא מהימן אך קבוצת אופקים או קבוצת אופקים מסופקת למטרת מידע בלבד. 

הפועלים מטעמה אינם לוקחים אחריות על נכונות המידע ועל שלמותה ומידת דיוקה של הפרשנות. על כן, סקירה זו אינה מהווה אישור לנכונות 

ו בשום אופן בכדי להוות עצה או הזמנה לביצוע השקעה ו/או ייעוץ לרכישה ו/או המידע המצוי בה. המידע הנכלל בדוחות ו/או בסקירות אין ב

ים. מכירה ו/או החזקה של נייר ערך כלשהו או לפעילות כלשהי בשווקי המוצרים הפיננסיים, לרבות שוק מטבע החוץ ו/או השווקים הפיננסיים השונ

ובנתונים הייחודיים לכל חברה ו/או אדם. קבוצת אופקים מסירה מעצמה בזאת  המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכים

 כל אחריות או חבות לרווחים או להפסדים שנגרמו בגלל מידע זה ובכלל ואינה מתחייבת לעדכן על כל שינוי בפרשנות השוק או על שינוי במידע

ברות הקשורות להן, ו/או בשליטתן, וכך בעלי מניותיה ועובדיהן, לא יהיו הבסיס בו נעשה שימוש לצורך הצגת הפרשנות. חברות קבוצת אופקים, ח

אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרם משימוש במסמך זה, אם ייגרמו, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע 

ע"מ, במסגרת פעילותה כחברת בעלת רישיון שיווק השקעות, עשויה המפורט בדוח זה.  למען הסר ספק יצוין כי אופקים פיננסיים גלובליים ב

להתקשר מעת לעת עם מוסדות פיננסים בארץ ובחו"ל לשם שיווק מוצרים פיננסים שונים המונפקים על ידם, ועשויה ליהנות מעמלות הפצה ו/או 

אותם מוסדות פיננסים אשר את מוצריהם תשווק החברה.  טובות הנאה בשל כך, ולפיכך תתקיים "זיקה", כהגדרת המונח בחוק, בין החברה לבין

 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.

 

 

http://www.ofakim-group.co.il/ahoy/temp/index.php
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