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 טבלת מחירים

 טבלת מלאים
 המחירים במונחי דולר לטון  

 שערי דלקים ומטבעות נבחרים

  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

  

מחיר 
 אחרון

BID ASK 
שיעור 
שינוי 
 שבועי

שיעור 
שינוי 
 חודשי

שיעור 
שינוי 
 שנתי

שיעור 
שינוי 

מתחילת 
2222 

alum prim 0632 0632 0632 %4621-  %%4.21-  %4021-  %%4.21-  

alum allow %1%2 %122 %1%2 %14.61 042.1 064%%1-  004621-  

copper 16%2 10.24% 10.94% 24%01-  004%31-  0%4921-  0246%1-  

lead %.694% %.6% %.62 24261-  .41%1-  %349.1-  %%4931-  

nickel 0%612 0%6%2 0%22% %4321-  0%4321-  %24261 04.11 

tin 0%%12 0%23% 0%322 %4321-  014291-  024601-  624%.1-  

zinc 6%294% 62134% 6%%34% 04221 %%4.21-  %4261 %24611-  

lme steel rebar 3904% 31% 39.4% %4%%1 24%%1-  .4631-  042%1-  

cobalt %..92 %.29% %..9% 143.1-  %14031-  %949.1 %24%21 

U.S. Midwest domestic Steel HRC .%2 .%2 .62 %4%.1-  0%4%%1-  2.4%31-  634%.1-  

Steel HRC FOB China 3%.4% 3%04% 3%.4% 24.91-  %%4961-  6%4%61-  %94.21-  

  

מלאי 
אחרון 
במונחי 

 טון 

שיעור 
שינוי 
 שבוע

שיעור 
שינוי 
 חודשי

שיעור 
שינוי 
 שנתי

שיעור 
שינוי 

מתחילת 
2222 

alum prim 62261% 34%%1-  0246%1-  1140%1-  364131-  

alum allow 0%22 24221 04191-  %24%61 %4.21 

copper %6%11% 646.1-  %%4.%1 6.4991-  294%%1 

lead 6.01% 24221-  %42.1 2049.1-  094221-  

nickel 32212 646.1-  .4001-  1%4111-  614%%1-  

tin 6%62 24921-  %14211 %.4611 1241%1 

zinc 9031% 24%11-  %4621-  314211-  %94%11-  

steelhome China rebar 1624.1 240%1-  249.1-  24%91 .04%11 

Steelhome China Hot Rolled Coil Total Inventory 6%346 %4.21 .46.1 %4231-  694321 

cobalt 023 24221 24291-  094001-  %.4%61-  

  

מחיר 
 אחרון

BID ASK 
שיעור 
שינוי 
 שבוע

שיעור 
שינוי 
 חודשי

שיעור 
 שינוי שנתי

שיעור 
שינוי 

מתחילת 
2222 

brent crude %224%2 %224%2 %224%3 24%%1-  %94%21-  624.01 0941%1 

light crude .3429 .3429 .342. 04291-  024001-  0940%1 094091 

usdils 64210% 6421%6 64210. 24221-  24%21-  %4331 %%4.21 

eurils 6429%% 6429 64290. 04211-  64921-  %24%21-  %40%1-  
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

 

שבוע המסחר במדדים המובילים בזירה הגלובלית התחיל במגמה שלילית, כאשר רוב המדדים המובילים ירדו בתחילת שבוע המסחר על 

נק',   9%466.,62מדד הדאו ג'ונס ירד לרמת    %0421רקע ציפייה לפרסום נתוני האינפלציה והמשך משבר הדלקים4  בתום יום המסחר של  

לעומת שבוע   64%1נק', ירידה בשיעור של    ..1224,%%נסחר ברמת    %22לעומת שבוע שעבר, מדד הנאסד"ק    %4%1ירידה בשיעור של 

 %22לעומת הרמות בהן סגר בשבוע שעבר4 מדד הפוטסי    04%1נק', ירידה בשיעור של    6,9%949ירד לרמת    P500 &ַS  -שעבר ומדד ה 

נק', ירידה   %0,923436נק', סביב רמות הסגירה של שבוע שעבר, מדד הדאקס הגרמני נסחר ברמה של    1,02.493האנגלי נסחר רמת  

 ביחס לשבוע שעבר4 %431 -בשיעור של כ

   –ארצות הברית 

 9431לעומת    4%1.ובחישוב שנתי עומד מדד יוני על    %461נתוני מדד המחירים לצרכן לחוש יוני עלו מעבר לצפוי ועמדו על עליה של  

4 העלייה החדה במדד המחירים גררה לנסיקת הריבית וכעת הציפייה כי הבנק המרכזי יעלה שוב את ריבית 9491בחודש מאי וצפי ל  

4 רצף נתונים כלכליים שאינם מורים על פגיעה קשה בכלכלה תורמים לציפייה כי 04%1ובכך תגיע הריבית לכדי   241%1הבנק המרכזי ב 

הבנק המרכזי האמריקאי ימשיך במדיניות המצמצמת4 מלחמת אוקראינה, משבר הקורונה נסיקת המחירים גוררים למדיניות מחמירה 

בתחום הריביות4 הערכה כי אפשר וביקור הנשיא ביידן באזורנו יתרום לשחרור חסמי שאיבה והיצע האנרגיה יגדל כאשר כל מיליון חביות 

 4  0%2 -משוחררות יוריד את מחיר חבית דלק ב

הבנק המרכזי האמריקאי מאותת על גלישה להאטה4 הבנק צופה "נחיתה רכה" בפעילות הכלכלית בקרב כלכלנים ומוסדות פיננסיים גובר 

למיתון4 החשש ממיתון תומך בירידת התשואה באג"ח   0206החשש כי לא ניתן יהיה למנוע את גלישת הכלכלה האמריקאית בשנת  

גוררת למימושים בשוקי המניות4 תשואת האג"ח   461 התייצבות מעל רמת תשואה של  61שנים אל מתחת לרמת   %2ממשלתי דולרי ל 

שנים משמשת כסמן חשוב באשר לפעילות בשוק המניות על רקע ההשלכות של ריבית זו על רכש עצמי של מניות ועל חלוקת   %2ל  

דיווידנדים4 "רכבת ההרים" בשער הדולר, ממשיכה לדהור כאשר ציפיות שליליות באשר לפעילות הכלכלית הצפויה או על גובה 

האינפלציה, כמו גם שילוב השנים משפיע על רמות המחירים ועל החלטת הריבית של הפד האמריקאי4 כפי שפרטנו חברי הפד המשיכו 

לפרסם אמירות ניציות בנוגע לאינפלציה4 בכירי הבנק גורסים כי נדרש להמשיך בצעדים מצמצמים מחמירים במטרה לבלום את הקטר 

 הדוהר במדרון וכי העלאות הריבית יספקו את המענה הנדרש4  

 בשווקים עוקבים בדריכות אחרי הנתונים הרבעוניים4 המתפרסמים בימים אלו בהם נתוני התעסוקה, מדדי המחירים והתוצר4  

עד לסוף השנה ובהמשך לבחון את   6421יו"ר הבנק המרכזי האמריקאי, מר ז'רום פאוול רואה כיעד לנוע לעבר רמת מינימום של  

 השפעת המהלכים ולפעול בהתאם4  

 אירועים משמעותיים קרובים

 %241פרסום נתוני האבטלה, ומדד המחירים ליצרן : 

 %%41פרסום נתוני מדד המחירים ליצרן, נתוני היצור התעשייתי : 

  
  – אירופה

האינפלציה הגבוהה, משבר זמינות האנרגיה והריבית הגבוהה של הדולר גוררים להחלשות האירו אל מול הדולר והאירו נע לעבר רמת 

4 גרמניה נערכת להשבתת תעשיות לא הכרחיות,  איסור חימום בריכות שחיה והגבלות בשימוש באנרגיה כל אלו 0220שפל מאז דצמבר 

מעלים חשש כי אירופה צפויה למשבר כלכלי חמור4 ריבית האירו הנמוכה בשעה שריביות עולות בעולם תורמות לחוסנו של הדולר 

כמו כן האינפלציה נסקה בספרד   -%649לעבר    -6946ירדו חדות מרמת    ZEWוחולשת האירו4 בגרמניה נתוני מדד הסנטימנט הכלכלי של  

שנתי4 הניסיון להרגיעה את החששות ממיתון מלמדים שאירופה טרם הפנימה את עומק המשבר בכך שהיא   %2401  9%.%לשיא מאז  

נמנעת מלעלות את הריבית ומשאירה לאינפלציה לשרוף כל חלקה טובה4 החשש מגלישה למיתון גורר לירידה במחיר חומרי הגלם בכלל 

והמתכות והדלקים בפרט4  פערי הנתונים בין החברות יוצרים עיוותים בתשואות ובצעדים הנדרשים בכך ניצב האיחוד בפני משבר פנימי 

 המאיים על זהות האינטרסים של חבריו4  
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

  

כפי שכתבנו בעבר, החודש הינו חודש משמעותי בבחינת המדיניות שכן שלל הנתונים המתפרסמים ובהם נתוני התוצר, מדד המחירים 

4 ויותר4 האטה בקצב הצמיחה במהלך 0206ולשנת    0200לצרכן וליצרן ונוספים צפויים לשמש בסיס לתכנון פעולות לחצי השני של שנת  

רבעונים יאוששו את החשש ממיתון ומנגד האטה בפעילות הכלכלית כמו גם החשש מגל קורונה באסיה תורמים לירידות מחירים בדגש  0

על התובלה וחומרי הגלם מהלך הצפוי למתן לחצים אינפלציוניים ולסייע בבלימת העלייה באינפלציה, לצד צעדי הבנק המרכזי הצפוי 

לעלות את ריבית האירו ולספק בלם נוסף בבלימת האינפלציה4 באנגליה חלה התאוששות בנתוני התוצר המקומי כמו גם התפוקה 

 התעשייתית4  

 אירועים משמעותיים קרובים

 %2421 – 4פרסום נתוני הרשום של כלי הרכב באירופה4 מדד המחירים לצרכן וליצרן 

 %%429 – 4פרסום נתוני המאזן המסחרי נתוני היבוא והיצור 

  
  –ישראל 

שער הדולר מגיב בכבדות לתנודות בבורסה המקומית ובעולם4 התמתנות גלי ההיצע גוררת למימוש בשוקי המניות,  -אין שינוי בהערכתנו 

ביוני   241%1לדולר4 העלאות הריבית בארצות הברית ב  ₪    64%6-64%3החשש מגלישה להאטה תמכה במימושים נרחבים בקרבת רמת  

בסוף השנה, תומכות   6421בדרכה לעבר    4-04%1 יגררו את ריבית הדולר כבר החודש לרמת ה 241%1והצפויה החודש לעלות בעוד  

רמת היעד עליה פירטנו רבות בעבר אולם נתוני האטה בפעילות   64%1שנים אל עבר רמת    %2-בעליית התשואה באגרות החוב ל 

שנים אל מעל   4%2 כפי שפירטנו העלייה בתשואת האג"ח ל  049%1הכלכלית הגלובלית גוררים לעודפי ביקוש ולירידת התשואה לעבר  

צפויה לפגוע בשוק המניות האמריקאי ולעודד את הביקוש המוסדי בארץ לדולר במסגרת ה"טייס האוטומטי" לצמצום   61-לרמת ה 

 החשיפה המטבעית והתאמתה להיקף ההשקעות4 פער הריביות החיובי של הדולר אל מול המטבעות המרכזיים תומך בחוסנו של הדולר4

 %4%21לעבר    240%1בנק ישראל צפוי לפעול ולשמר את פער הריבית החיובי של הדולר אל מול השקל, הבנק צפוי לעלות את הריבית ב  

4 על רקע החשש הגובר מהתפרצות 041%1לעבר רמת    %40%1ואותת על כוונתו להמשיך לעלות את הריבית בשנה הקרובה בעוד  

בבנק ישראל יפעלו במהירות ובשיעור גבוה מבעבר במאבקם באינפלציה באמצעות העלאת ריבית  61-%אינפלציונית החורגת מהיעד של 

 בספטמבר לא תתקיים ישיבת ועדה4   240%1השקל4 לדעתנו בנק ישראל יעלה את הריבית גם בחודש אוגוסט 

רכבת ההרים של שער הדולר אל מול נשוב ונציין כי עד להתייצבות האינפלציה בארצות הברית דבר הצפוי לקראת הרבעון הרביעי,  

שקל לדולר4 כאשר רמת היעד לטווח ארוך   64%6-64%1הדולר עשוי להערכתנו לשוב ולהתחזק אל עבר רמת     השקל עשויה להמשך. 

  תומכת בשקל חזק4

 שוק המתכות

המצב בו בשווקים שורר מחסור מובנה בחלק מחומרי גלם, שכן רמות מלאים בחלק מהמוצרים נמוכות עוד טרם תקופה מגפת הקורונה 

ובמיוחד לאחר משבר הקורונה4 מצב זה יוצר לחצי ביקושים התומכים בטווח הקצר בתנודות מחירים4 להערכתנו כפי שפרטנו בעבר ניתן 

לצפות כי הממשל בסין לצד המאבק המחודש בקורונה, ירכז מאמץ לעידוד הפעילות הכלכלית באמצעות צעדים המרחיבים את 

הביקושים, עד כה צעדיו לא מנעו את הפגיעה בזירה הגלובלית4 במבט לטווח ארוך, צעדי עידוד הפעילות הכלכלית הגלובלית בכלל, 

באירופה ובארה"ב בפרט, אשר נפגעו עם צמצום ההרחבה הכמותית והנסיקה באינפלציה עשויים לעבור "חישוב מסלול מחדש" במצב בו 

4 0200מצב אפשרי בחצי השני של שנת    –יכנסו השווקים להאטה ולבלימה בשל אפקט הנסיקה החדה בריביות, במחירי חו"ג והסגרים  

מלמד על עלייה ברמת אי הוודאות כאשר מחיר חומרי גלם שמקורם המרכזי בזירת המדינות הנתונות בלחימה   0200מבט מהיר לשנת  

כמו אלו הפועלות בתחום כניקל, פחם, גז וכו' לצד שלל המוצרים המסופקים מנמלי ההסגר באסיה והקפי מלאים מוגבלים יפגעו מלחצי 

ביקוש ותנודות מחירים4 מנגד, הרחבת תפוקות בשוק האנרגיה כגון מצד סעודיה ומדינות נוספות צפויים לתמוך בירידת מחירים בשוק 

 האנרגיה ובלימת לחצים לעליות מחירים בשווקים כשוק המתכות התלויים ישירות במחירי האנרגיה4

לעומת   6491  –נק', ירידה בשיעור של    %41.%,6על רמת     %0421-בבורסת המתכות בלונדון עמד בסיום יום המסחר ב  LME  -מדד ה 
   שבוע שעבר ובכך המשיך את המגמה של ירידות מחירים משבועות הקודמים4
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 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

  צור קשר לפרטים נוספים: 

 

( תורמים iron oreהגברת החששות לגלישת הכלכלה העולמית למיתון והערכה כי הדבר צפוי תורם לעודפי ההיצע לעופרת ברזל ) 

דולר לטון, כרגע נסחרת המתכת   062-לירידת המחיר החדה בסחורה זו4 לפני כשנה נסקו מחירי העופרת ברזל לרמות שיא של כ 

דולר לטון   %22דולר לטון בלבד4 האנליסטים מעריכים כי בטווח קצר מחיר העופרת עשוי להמשיך ולרדת, כאשר    %%2מתחת לרמת  

 דולר לטון לפי הניתוח הטכני4   92רמה חשובה4 במידה והמחיר ירד ויתייצב מתחתיה המחיר צפוי להמשיך לנוע לעבר רמת 

 

דולר לטון, כאשר יצרני הפלדה בסין עבדו בתפוקת שיא על מנת לספק  062-מחירי העופרת נסחרו ברמות שיא של כ 020%בחודש מאי 

טענו שתופעת האינפלציה הגבוהה אירוע   FED  -את הביקושים של יצרן הפלדה מספר אחד בעולם ונציגי הבנק המרכזי של ארה"ב  ה 

חולף לצד הערכות שהעולם השתלט על  קורונה4 מאז חודש מאי קרו כמה אירועים חשובים4 סין ממשיכה לנהוג במדיניות של אפס 

הדבקות, דבר אשר גרר הטלת סגרים הדוקים באזורים רבים בסין ופגע קשה בסקטור ייצור הפלדה בסין, אשר משתמש בעופרת ברזל 

במאמץ לעצור את התהליכים האינפלציונים והצפי להמשך המדיניות  FED -כחומר גלם עיקרי4 מדיניות העלאות הריבית החדות על ידי ה

הדומה בתקופה הקרובה הגבירו חששות לגלישת הכלכלה העולמית למיתון4 סביבת הריביות הגבוהות ציננה את אינטרס הפעילים 

  בשוק הסחורות ותמכה בהערכות לירידת הביקושים לסחורות, דבר אשר תרם לירידת המחירים החדה4

 

 

    

COPPER   - דולר לטון,   1,3%0עמד המחיר על רמת    %0421  -מחיר הנחושת ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

עמדו המלאים על   %0421-לעומת הרמה בשבוע שעבר4 רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר ב   6461ירידה בשיעור של  

  לעומת הרמות בשבוע שעבר4 %421 -כ  טון, ירידה בשיעור של 11%,%6%

 

ZINC  -   דולר לטון, ירידה בשיעור של   6,2.1עמד על    %0421  -מחיר האבץ ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

 90,31%על רמת    %0421-לעומת הרמה בשבוע שעבר4 רמת המלאים ירדה במהלך שבוע המסחר, כאשר מלאי האבץ עמדו ב   %401

 לעומת הרמות בשבוע שעבר4   2461טון, ירידה בשיעור של 

NICKEL  -    דולר לטון, ירידה   922,0%עמד המחיר על    %0421-מחיר הניקל עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ב

טון   32,212עמדו המלאים על רמת    %0421  -לעומת שבוע שעבר4 רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב   2491בשיעור של  

 לעומת הרמות בשבוע שעבר4 0421 -ירידה בשיעור של כ

ALUMINIUM PRIM -   0,6עמד המחיר על    %0421  -מחיר האלומיניום ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה.% 

על   %0421  -לעומת הרמה בשבוע שעבר4 רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע ועמדה ב   0411דולר לטון, ירידה בשיעור של  

   לעומת הרמות בשבוע שעבר4 0421 -טון, ירידה בשיעור של כ 622,61%רמת 

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: 

 

 

 

 BDIגרף מדד ההובלה הימית 

 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/
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 והפרש  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3מצורפים גרפים של בדיל ל

 בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

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


 
 2222ליולי,  41 

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

 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 והפרש  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3מצורפים גרפים של עופרת ל

 בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

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 מלאי  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3( לALLOYמצורפים גרפים של אלומיניום )

 המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

 Bloombergמקור: 

 (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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 Bloombergמקור: 

 נחושת

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

 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

  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: 

 HOT ROLLED COIL STEEL -גרף ה 

 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/
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  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 LME INDEXגרף מדד 

 נירוסטה -גרף ה 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
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  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 גרף הליתיום

 LIGHT CRUDE -גרף ה 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
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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.

 20-0401212בדבר 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: 

 20-0401212לגידור 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/

