
 

 
0 

 2018, אפריל 22

  payments-group.co.il/ofakim-http://www.ofakimלפרטים נוספים:  

  

http://www.ofakim-group.co.il/ofakim-payments/
http://www.ofakim-group.co.il/ofakim-payments
http://www.ofakim-group.co.il/ofakim-payments/


 

 
1 

 2018, אפריל 22

  payments-group.co.il/ofakim-http://www.ofakimלפרטים נוספים:  

  

במחירי המתכות התעשייתיות הנסחרות ב חיוביתמגמה נרשמה  האחרוןסחר המשבוע ב :מחירים- LME . אלומיניום : השבועעלו(prim) 6.4% , עופרת  ,1.8%נחושת

 .שנים 7-כום המשיך להוביל את עליות המחירים, בהגיעו לשיא של יהאלומינ. .4.3%אבץ  .2.7%, בדיל 4.3%ניקל  ,1.9%

מדד ה: מדדים- LME ה מדד של כחמש שנים.שיא לנקודת  והגיע ,הזינוק במחיר האלומיניוםבסיוע  ,4.2% -השבוע בכ עלה- BDI המייצג מחירי הובלה ימית, ומהווה ,

  .האחרונות לתנודתיות הגבוהה שהוא מפגין בשניםבהמשך  . זאת,עקב העליה במחירי האנרגיה 26.3% -השבוע בכ זינקאינדיקציה לביקוש פיזי לסחורות, 

 הכריז הממשל האמריקני על הטלת סנקציות חדשות על גורמים שונים ברוסיה, וביניהם על חברת  כשבועייםלפני עמד האלומיניום.  (וקודמו)במרכז המסחר במהלך השבוע

Rusal להטיל מכסי מגן  טראמפסנקציות אלה הוטלו על גב הכוונה של ממשל . (מסך הייצור העולמי 6%-, ומייצור האלומיניום העולמי שמחוץ לסין 17%-)האחראית על ייצור כ

ומדינות צפון אמריקה ואוסטרליה( על יבוא של פלדה ואלומיניום )המכוונות בעיקר כנגד סין, אך גם כוללות את רוסיה(. מימוש של מדיניות זו )שממנה פטורות מדינות אירופה 

 ב בתחום המתכות."הודיעה כי היא שוקלת הטלה של סנקציות נגדיות כנגד ארהסין  ,במקביל בעתיד הקרוב. תשנה את מפת הסחר העולמי במתכות

 גם היא בעליית מחירי האלומיניום. סביר, כי ככל  מכהת, כתוצאה מהמתיחות בין ארה"ב לרוסיה ואיראן בגין התקיפות בסוריה, בשבועות האחרוניםכמו כן, עליית מחירי האנרגיה

כך ששינויים במחיר על בסיס  –מקבל מחיר האלומיניום ידית של הטלת הסנקציות על מחיר המתכת, כך תפחת התמיכה שמומההשפעה ה שנתרחק מהמשבר הגאופוליטי

 בשבועות הקרובים. גאוגרפי )פועל יוצא של מדיניות מכסים( תחלחל לפרמיות לאספקה ותשפיע פחות על המחיר. סביר, כי מחירי האלומיניום יגלו תנודתיות גבוהה

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

השוק עמד בנקודת שיא של כחמש שנים, שנבעה  2017בסיום שנת והאירופית מעלים את הביקוש למתכות התעשייתיות.  , הסיניתואינפלציה מעודדים של הכלכלה האמריקנית

. חולשתו היחסית של הדולר והגאות במחירי הסחורות )בדגש על מחירי האנרגיה, שהחלו להתאושש ים מתדלדלים של המתכותמגידול בביקוש לצד אספקה הדוקה ומלא

גררו  –הטלטלה שעברו שוקי ההון מתחילת השנה, לצד התחזקות של הדולר בעולם וירידה מחירי כלל הסחורות בהתאם, לאחרונה( ממשיכות לסייע לתמיכה במחירי המתכות. 

ק, שמחלחלת לשוק הירידות ועליות החדות של מחירי המתכות. המשך העלאות הריבית בארה"ב, לצד התחזקות עתידית אפשרית של הדולר, מגבירים את אי הודאות בשואת 

 המתכות.

 )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 )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 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

  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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 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': למימוש. חודשים לבין מחיר

 

 

 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   
     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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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