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במחירי המתכות התעשייתיות הנסחרות ב מעורבתמגמה נרשמה  האחרוןסחר המשבוע ב :מחירים- LME .ירדו0.6, אבץ 1.7%, בדיל 1.5%ניקל : השבוע עלו .: 

 .-2.2%עופרת  ,-0.4%נחושת , -0.1% (prim)אלומיניום 

מדד ה: מדדים- LME ה מדד. תחילת השנה והשיאים אותם רשם בסיום השנה שעברהבהמשך לדשדוש מ 0.3% -כבהשבוע  עלה- BDI ,המייצג מחירי הובלה ימית ,

בהמשך  זאת,שרשם לקראת סוף השנה.  כחמש שניםשל שיא ה והתרחק כברת דרך מרמות ,6.7% -השבוע בכ ירדומהווה אינדיקציה לביקוש פיזי לסחורות, 

, הנובעת מגידול בביקוש לצד אספקה הדוקה ומלאים השוק עמד בנקודת שיא של כחמש שנים 2017בסיום שנת  .האחרונות לתנודתיות הגבוהה שהוא מפגין בשנים

במחירי הסחורות  והגאותשל הדולר היחסית חולשתו . 2010המשמעותי ביותר של מחירי המתכות מאז שנת מצוי לאחר הראלי עדיין השוק . מתדלדלים של המתכות

 מחירי המתכות. ב לתמיכהלסייע  ממשיכות (, שהחלו להתאושש לאחרונה)בדגש על מחירי האנרגיה

 האמיר יותר מדי נובע מתחושה שהמחיר הנחושת הקיטון ב. "ים בארהסננות על מחיר הנחושת של משקיעים פימזה מספר חודשים, החלו לקטון פוזיצילראשונה

שיעורי אף שהכלכלה הסינית ממשיכה להציג שיעורי צמיחה נעים, לא נראה בפועל שהביקוש לנחושת עלה באופן מובהק. על . (30%עלה במעל ) 2017נת בש

לייחס חלק ניתן א על עליה. ב לא עלו באופן אפקטיבי בחודשים האחרונים, דבר שמצביע על יציבות בביקוש, אך ל"על חוזי הנחושת בסין ובארהלאספקה  הפרמיות

זהו ניב היצע גבוה יותר של המתכת. ת 2018אך נראה כי שנת  בגירעון בשוק הנחושת.הסתיימה  2017כך, שנת . בתוך במחסור בהיצעה במחיר הנחושת ימהעלי

 ומחירי הנחושת ידשדשו בחודשים הקרובים. סימן לכך שיתכן

נתוני צמיחה ואינפלציה (. 2016, שקיבלה חיזוק ממועד בחירתו של טראמפ לנשיא ארה"ב )נובמבר מוהקת מחירי המתכות במגמת עליה 2015 מאז אמצע שנת

כמו כן, הציפיה להגברת הביקוש למתכות תעשייתיות בחודשים והאירופית מעלים את הביקוש למתכות התעשייתיות.  , הסינית מעודדים של הכלכלה האמריקנית

 . ים אם תחול עליה בהשקעה בתשתיות בארה"ב תומכת במחירהקרוב

 )מקור: בלומברג( BDI (Baltic Dry Index)מדד 

 

 )מקור: בלומברג( LME Indexמדד 

 

 

הנתונים והגרפים בסקירה 

באדיבות חברת  םזו הינ

 'בלומברג'
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 אלומיניום

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

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

 

 

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

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

  המחיר, רמת מלאי המתכת וההפרש בין במחיר לשלושה , עקום החוזים העתידיים, סטיות התקן הגלומות של 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 בעליות 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

  רמת מלאי המתכת וההפרש בין במחיר לשלושה  , עקום החוזים העתידיים, סטיות התקן הגלומות של המחיר,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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 בדיל

 עקום החוזים העתידיים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת וההפרש בין במחיר לשלושה חודשים לשלושה בדילה 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 אבץה 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   
     

גלובליים בע"מ, אופקים בית השקעות בע"מ, אופקים חדרי מסחר בע"מ. פרשנות השוק של קבוצת אופקים כוללת את החברות: אופקים פיננסיים 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ד. אין להעתיק סקירה זו, או חלקים נכון למועד זה, קיימת לאופקים פיננסים גלובליים בע"מ זיקה כאמור לחברת אופקים חדרי מסחר בע"מ בלב

 ממנה, ללא אישור בראש ובכתב של קבוצת אופקים.
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