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 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

 סקירת מחירי מתכות 
 

 עבור חברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית
 

  צור קשר לפרטים נוספים: 

שירותים  -קבוצת פריקו 

 פיננסיים לעסקים בינלאומיים
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 טבלת מחירים

 טבלת מלאים

  חודשים בורסת  3מחירים לLME  

 המחירים במונחי דולר לטון  

 שערי דלקים ומטבעות נבחרים

 Bloombergמקור: 

  צור קשר לפרטים נוספים: 

  

 BID ASK מחיר אחרון
שיעור שינוי 

 שבוע
שיעור שינוי 

 חודשי
שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי 

מתחילת 
9152 

alum prim 1760 1759.5 1761.5 0.11% -1.07% -9.23% -4.66% 

alum alloy 1395 1295 1400 6.90% 9.41% -1.06% -1.06% 

copper 6156 6143 6145 4.60% 4.72% -0.19% 3.20% 

lead 1937 1933 1935 0.78% -7.32% -1.90% -4.16% 

nickel 13850 13845 13850 5.56% -11.02% 28.60% 29.56% 

tin 17290 17120 17150 3.22% 4.31% -9.59% -11.22% 

zinc 2220 2204 2226.5 -1.86% -11.87% -9.85% -7.77% 

lme steel rebar 444.5 440 445 1.48% 6.09% -6.22% -4.88% 

cobalt 34290.5 34000 34500 -2.83% -3.43% -37.65% -37.65% 

  
מחיר 

 אחרון
BID ASK 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי 

 9152מתחילת 

brent crude 63.94 63.94 63.95 0.87% 3.03% 6.30% 18.85% 

light crude 58.82 58.82 58.83 0.67% 3.56% 15.00% 29.53% 

usdils 
3.4716 3.4713 3.4718 0.21% -0.91% -8.04% -7.60% 

eurils 
3.8668 3.8656 3.86808 0.49% 0.25% -10.29% -10.78% 

  

מלאי אחרון 

 במונחי טון 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי מתחילת 

9152 

alum prim 1330825 4.39% 41.50% 24.09% 4.69% 

alum allow 6820 1.19% 8.25% -43.45% -38.67% 

copper 181700 -10.47% -22.42% 49.79% 37.47% 

lead 67400 0.41% -2.25% -35.29% -37.27% 

nickel 96774 40.30% 48.74% -53.97% -53.32% 

tin 6485 1.01% -0.15% 122.85% 198.16% 

zinc 57300 -3.00% 14.37% -49.37% -55.69% 

steel rebar 290.18 3.04% -25.00% 0.33% -1.54% 

cobalt 686 0.29% -0.58% -10.33% -20.51% 

 447918 0.18% 0.25% 1.35% 1.47% 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

תשומת הלב מופנת לתוצאות ,במהלך השבוע התנהל המסחר בשווקים הגלובליים תוך ירידת שערים קלות, כאשר  

(, השלכות הודעת נשיא הבנק המרכזי בארה"ב     BREXITהבחירות באנגליה ועימן מהלך ההתנתקות מאירופה ) 

 (FED בדבר עצירת מהלך הורדת ריבית הדולר לצד צעדי הגב' לאגרד שנטלה את הגה הנהגת הבנק המרכזי )

סין לצד הרגיעה הזמנית וההודעה לפיה תאריך היעד להטלת   –(. בזירת הסכם הסחר בין ארה"ב  ECBהאירופי ) 

יידרש להידחות. בשווקים שורר החשש מאי השלמת ההסכם, ונטישה חד צדדית   15.12מיסים נוספים שנקבע ל 

שתגרור לקריסת הליש"ט ובריחת חברות ועסקים אל מול לאנגליה. המדדים המובילים נסחרו במהלך השבוע קרוב 

עמד בתום יום המסחר  Dow Jones-לרמות הסגירה של השבוע שעבר תוך ירידות שערים מינוריות, כאשר מדד ה

על רמת   11.12הגרמני עמד בתום יום המסחר של    DAX  -נקודות, מדד ה    27,911.3על רמת    11.12-של ה 

 נקודות  7,216.25האנגלי נסחר סביב רמת   FTSE 100-נקודות. מדד ה  13,146.74

USD/ILS -  במסחר המטבעי דולר אל מול השקל, עודפי הצע מצד משקיעים זרים וגופים מוסדיים בישראל ממשיך

ללחוץ ולגרור לייסוף השקל. בשבועות האחרונים שב בנק ישראל לפעול במטרה לבלום את קריסת השער הנומינלי 

נקודות. בנק ישראל   73האפקטיבי שהוא שער העוגן של בנק ישראל בקביעת מדיניותו, אשר צלל לעבר רמת ה 

רכש למעלה ממיליארד דולר בשורת צעדים אשר עד כה לא הצליחו )כצפוי( לחולל שינוי במגמה, אולם הצליחו 

לדולר כרמה אשר פריצתה העשויה לעורר היצע ₪    3.45לבלום את הייסוף בנקודות קיצון. הבנק רואה ברמת ה 

ש"ח לדולר. יצואנים ובראשם חברות  3.38-3.41מחודש ולגרור לתנועה לעבר רמת השפל הקודמת אשר בתחום ה

טק מוכרים מט"ח בפעילות סוף שנת כספים ושער הדולר שב ונחלש, עד כה נבלמה התאוששות הדולר -ההיי 

 לדולר.₪  3.54-3.56ובקיצון  3.4850-3.50ברמות שבקרבת 

להותיר את שער הריבית המוניטרית ללא שינוי בטווח של   FED  -החליט הבנק המרכזי של ארה"ב ה    11.12-ב 

במצטבר. נתוני מאקרו מעודדים, אשר התפרסמו  0.75%, לאחר שלוש הורדות ריבית רצופות של 2.00%-1.75%

לאחרונה לצד רצון הבנק המרכזי לשמור לעצמו אפשרות להורדות ריבית נוספות בעתיד במידה וסימני גלישת 

 המשק האמריקני להאטה יהיו בולטים יותר תמכו בהחלטה.

במהלך השבוע התפרסמו נתוני מאקרו כלכלה אשר תרמו להיחלשות הדולר בזירה הגלובלית. עודף במאזן הסחר 

מיליארד בחודש הקודם, מדד   43.02מיליארד דולר לעומת רמת    38.73של סין ירד בחודש נובמבר לרמת  

, ירידה לעומת החודש הקודם, אך גבוהה מהתחזיות של 0.4%המחירים לצרכן בסין בחודש נובמבר עלה בשיעור  

בלבד. חל שיפור בנתוני מאזן הסחר הגרמני, כאשר בחודש אוקטובר עלה העודף   0.1%אנליסטים לעליה של  

מיליארד בחודש הקודם והכה את התחזיות של   19.2מיליארד אירו לעומת רמת    20.6במאזן הסחר לרמת  

מיליארד אירו. הכלכלה הבריטית מוסיפה לסבול מאי הוודאות באשר   19אנליסטים בשוק אשר ציפו ירידה לרמת  

במידה ויהיה כזה, כאשר ברבעון השלישי ירד קצב הצמיחה השנתית   BREXIT-לתנאים הסופיים של הסכם ה 

ברבעון הקודם. ברבעון השלישי של השנה עמד התמ"ג במקומו והפגין  0.9%בלבד לעומת רמת  0.7%לרמה של 

 11.52מיליארד ליש"ט, לעומת רמת    14.49צמיחה, מנגד הגרעון המסחרי התרחב בחודש אוקטובר לרמת    0%

צמחה הכלכלה  2019מיליארד בחודש הקודם. ביפן התפרסמו נתוני התמ"ג המעודדים, כאשר ברבעון השלישי של 

 בלבד. 0.7%לעומת הצפי של  1.8%היפנית בקצב שנתי של 

נקודות,   2,812.6עמד על הרמה של    11.12עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של   LME -מדד ה  

 לעומת רמתו בשבוע שעבר.  1.6% -עליה בשיעור של כ

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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  צור קשר לפרטים נוספים:   צור קשר לפרטים נוספים:   צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 - COPPER   עמד המחיר על רמת   11.12  -מחיר הנחושת עלה במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה

לעומת השבוע שעבר. רמת המלאים הוסיפה לרדת גם השבוע,     2.8%  -דולר לטון, עליה בשיעור של כ    6,156

 לעומת רמות בשבוע שעבר.  6.3% -טון, ירידה בשיעור חד של כ  181,700עמדו המלאים על  11.12 -כאשר ב 

 - ZINC   דולר   2,222עמד המחיר על    11.12  -מחיר האבץ ירד מעט במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה

 57,300על רמת    11.12  -רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב    0.7%לטון, ירידה של  

 לעומת הרמה של השבוע שעבר. 2.3% -טון, ירידה של כ

 - NICKEL   13,850עמד המחיר על    11.12  -מחיר הניקל עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה 

לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים נסקה במהלך השבוע   2.8%  -דולר לטון, עליה בשיעור של כ  

 לעומת הרמה בשבוע שעבר. 40% -טון, עליה חדה בשיעור של כ  96,774על  11.12 -ועמדה ב 

ALUMINIUM ALLOY  –   מחיר האלומיניום ירד מעט במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של

לעומת הרמות של שבוע שעבר. רמת מלאי   0.7%  -דולר לטון, ירידה בשיעור קל של כ    1,395על רמת    11.12ה 

 3.7%  -טון, ירידה בשיעור של כ    6,820על    11.12  -עמדה ב    LME  -האלומיניום ירדה במהלך השבוע, כאשר ב  

 לעומת הרמה של השבוע שעבר.

 REBARגרף פלדה מסוג 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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 אבץ

חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3מצורפים גרפים של אבץ ל

 בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

 בדיל

חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3מצורפים גרפים של בדיל ל

 והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

  צור קשר לפרטים נוספים: 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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 ניקל

חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3מצורפים גרפים של ניקל ל

 בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

 עופרת

חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3מצורפים גרפים של עופרת ל

 והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

  צור קשר לפרטים נוספים: 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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 (ALLOYאלומיניום )

חודשים , סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3( לALLOYמצורפים גרפים של אלומיניום )

 מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

 (PRIMאלומיניום )

חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3( לPRIMמצורפים גרפים של אלומיניום )

 המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

  צור קשר לפרטים נוספים: 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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 נחושת

חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3מצורפים גרפים של נחושת ל

 והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

 (Cobaltקובלט )

חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3מצורפים גרפים של קובלט ל

 והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

  צור קשר לפרטים נוספים: 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 LME INDEXגרף מדד 

 BDIגרף מדד ההובלה הימית 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 LIGHT CRUDE -גרף ה 

 גרף הדולר/שקל

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/


 
 9152בדצמבר,  51

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

אין לראות במידע המופיע בסקירה משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע 
המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש 

עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי  -כלשהו 
 משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק 
  אנליסטים בפריקו.

 13-0501111בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 
 /https://www.prico.co.ilסקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו  

 אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
 למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

  צור קשר לפרטים נוספים: 

 13-0501111לגידור חשיפות וביצוע, צרו קשר 

https://www.prico.co.il/
https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/

