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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 
5255 

alum prim 4242 424242 4242 24321 44021-  %4221-  234%%1-  

alum allow 26%0 2620 26%0 04001 44941 444261-  404061-  

copper 2240 220242 220642 24661 249%1 244221-  2%4261-  

lead 296% 2962 2922 24%61-  440%1-  234241-  224421-  

nickel 42622 42622 422%0 44401-  24601-  224201 246%1 

tin 42202 42240 42%42 04391-  24661-  434901-  3%4921-  

zinc 322242 302% 32%242 24431-  264301 4242%1 34221 

lme steel rebar %3242 %3242 %2%42 24021-  %4221-  642%1-  24601-  

cobalt 29002 22202 29002 24321 44031-  24421-  304291-  

U.S. Midwest domestic Steel HRC 622 623 692 24321-  2240%1-  224391-  224361-  

Steel HRC FOB China 292 22642 %0342 04001 04021-  324201-  444221-  

  

מלאי 
אחרון 
במונחי 

 טון 

שיעור 
שינוי 
 שבוע

שיעור 
שינוי 
 חודשי

שיעור 
 שינוי שנתי

שיעור 
שינוי 

מתחילת 
5255 

alum prim 462220 24221-  234341-  694241-  624201-  

alum allow 4240 04001 04001 2%4221 44921 

copper 244362 24221-  24%41-  224961-  364221 

lead 32220 44301-  44%41-  334201-  3040%1-  

nickel 22394 24%91-  24221-  624941-  224%31-  

tin 2090 24%21-  264291 2224921 2044221 

zinc 6%242 24%%1 24221 %24021-  %24621-  

steelhome China rebar 2324%2 24321-  434241-  424221-  224231 

Steelhome China Hot Rolled Coil Total Inventory 493422 34921-  24221-  224061-  424%31 

cobalt 290 24021-  340%1-  334261-  424621-  

DOE Crude Oil total 242922 24%31-  04291-  34221-  24601 

  

מחיר 
 אחרון

BID ASK 
שיעור 
שינוי 
 שבוע

שיעור 
שינוי 
 חודשי

שיעור 
 שינוי שנתי

שיעור 
שינוי 

מתחילת 
5255 

brent crude 20042 200439 200424 64421 44621-  224321 494021 

light crude 93492 93496 93492 %4%%1 046%1-  394221 4249%1 

usdils 3446%2 344626 3446%% 04221 24221-  24941 24%41 

eurils 344222 3442%24 344%22 24321-  644%1-  234%21-  64231-  

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: 

 

 34.9%9443מדד הדאו ג'ונס ירד לרמת    42402במהלך שבוע המסחר המדדים המובילים נסחרו בירידות שערים4 בתום יום המסחר של  

לעומת   24241נק'. ירידה בשיעור של    24.232423נסחר ברמת    200לעומת שבוע שעבר. מדד הנאסד"ק  34031נק'. ירידה בשיעור של 

לעומת הרמות בהן סגר בשבוע שעבר4 מדד הפוטסי  34321נק'. ירידה בשיעור של  2.220466ירד לרמת   P500&ַS -שבוע שעבר ומדד ה

לעומת שבוע שעבר. מדד הדאקס הגרמני נסחר ברמה של    04931נק'. ירידה בשיעור של    6.22%420האנגלי נסחר רמת    200

 ביחס לשבוע שעבר4 34221 -נק'. ירידה בשיעור של כ 23.332424

   –ארצות הברית 

אי הוודאות באשר למדיניות הבנק המרכזי באשר לאינפלציה הגבוהה והחשש מהעלאה חדה בריבית הדולר גוררת ל"רכבת הרים" בשוק 

המניות האמריקאי4 בכירי הפד האמריקאי ממשיכים לדבר בשפה ניצית על המשך מדיניות העלאות הריבית. כאשר התחושה בשווקים כי 

הבנק המרכזיים מאבדים שליטה על האינפלציה הנוסקת4 בתקופה זו כל אמירה וכל ראיון יוצרים זעזוע בשווקי הההון באג"ח ובמניות 

שנים. זינקה מרמת   20מחמירה בהעלאות הריבית4 במהלך השבוע הריבית על אגרות החוב הדולריות ל    –מתוך ציפייה למדיניות ניצית  

 ויותר4   34421והיא לדעתנו עשויה לנוע אל עבר רמת  31 -כפי שצפינו ופירטנו בסקירה משבוע שעבר אל מעל לרמת ה 44221

 ( בארה"בCPIהאינפלציה )

 

לאחרונה תופעה מעניינת אשר מקשה על יכולת הבנק המרכזי לנתח ולעבד נתונים היא העבודה ששבוע אחרי שבוע נתונים מרכזיים 

מפספסים את התחזיות )הן לכיוון חיובי והן לשלילי( בכך יוצרים תנודתיות משמעותית לקראת ובעת פרסום כל נתון4 על רקע זה בנקים 

 מרכזים כבנק המרכזי האירופי החליטו לצמצם את פרסום התחזית. המגמות והמדיניות הצפויה אשר נדונים מראש לשינוי4  

 פערים משמעותיים בין רמת הציפיות אל מול הנתון בפועל -מדד המחירים ליצרן 

 

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: 

מיולי שנה שעברה. אך הנתון בפועל   04%1אמש פורסם מדד הזמנות מוצרי בר קיימא לחודש יולי כאשר התחזית הייתה לצמיחה של  

 כלומר ללא שינוי לראשונה מזה חמישה חודשים4   01שוכן ברמת 

 גרף הירידה במכירות הקמעונאיות סמן מדאיג

 

המספקת נתוני משכנתאות   Black knightפרמטר חשוב נוסף עליו הריבית משפיעה בצורה כמעט ישירה הוא שוק הדיור. לפי חברת  

4 בעקבות עליית הריבית החדה. שוק הדיור האמריקאי הפך 4022-זו הירידה הגדולה ביותר מ   04661-מחירי הדיור ירדו בחודש יולי ב 

למוצר השקעה פחות משתלם. לאחר עליות מחירים משמעותיות של מחירי הדיור עם היציאה ממגפת הקורונה4 שוק הדיור האמריקאי 

צפוי להראות היחלשות וירידות מחירים נוספות כאשר במקביל למדיניות העלאת הריבית לקראת סוף הקיץ שוק הדיור ממילא "ניטראלי" 

וחלש יותר בעונה זו של השנה4 עם זאת ירידות אלה לא מראות על חולשה או האטה משמעותית. אלא מורים כי מגמת עליית המחירים 

המהירה וחדה נבלמה במעט4 בהמשך השבוע נתוני הצמיחה ונתוני החיסכון של הפרטים עשויים לזעזע את השווקים כאשר להערכתנו 

צפויה פגיעה בחסכונות הפרטים כתוצאה מהנסיקה באינפלציה אל מעל לציפיות4 כוונת הממשל האמריקאי לבצע מהלך גורף של "מחילת 

אלף דולר. מיועדת בין היתר לסייע ולעודד חסכון פרטי ולסייע בתקופת עליות המחירים   20חובות" להלוואות סטודנטים בהיקף של עד  

 החדות4  

המחסור בגז באירופה בכלל ובגרמניה בפרט תורם לנסיקת מחירי האנרגיה בהובלת הגז4 להערכתנו ללא הסכם גרעין עם איראן אשר 

ארצות הברית ומדינות אירופה דוחפות להגיע אליו מחירי האנרגיה מחיר האנרגיה אינו צפוי לרדת שכן אופ"ק בתקופת מחסור ומשבר 

אלף חביות בלבד וכעת עם סמני האטה שוקלים בסעודיה להמליץ על צמצום ההיצע במטרה לשמר   200הסכים להגדלה מתונה של  

דולר ! לחבית. לאחר הנסיקה שנרשמה בשנה האחרונה כאשר  200באירופה מקבילה כיום ל  LNGרמות מחירים גבוהות4 רמת מחיר הגז 

4$ הערכה כי במידה וייחתם הסכם עם איראן הרי שהוא ייחתם   20לכדי    2201נסק השנה בכ   Mmbtu 10,000בארה"ב נסק חוזה של  

לפני בחירות האמצע בנובמבר דבר שיותיר בידי איראן יכולת מינוף משמעותית במשא ומתן שכן יש בכוחה להקל והוזיל את מחירי 

 האנרגיה לקראת החורף4

להערכתנו בארה"ב. אף שגוברת הסבירות למשנה זהירות מצד הבנק המרכזי. הבנק עשוי לבחור בעלייה בשער ריבית הדולר )בתווי 

במהלך החודשים העוקבים עד לסוף השנה( הפד יתקשה להוריד את האינפלציה מעבר לרמת   0421העלאות של "מדרג העלאה של  

. שכן דרישות השכר בשוק עבודה עם שיעורי אבטלה נמוכה לצד המשך הסגרים באסיה לצד המשבר באוקראינה הגורר לנסיקת %1

 מחיר האנרגיה לאיחוד האירופי הרי שעודפי הביקוש והעלייה במחירי האנרגיה יצרו שילוב שימשיך לתמוך בעלייה במדדים4

 הנסיקה בריבית המשכנתאות פוגעת במכירות בתים חדשים בארה"ב

 

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/


 
 5255אוגוסט,  52 

 

 
      

 סקירת מחירי מתכות      
 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

 

  צור קשר לפרטים נוספים: 

 

4 יו"ר הבנק המרכזי האמריקאי. מר ז'רום 21. והריבית לשנה מקרינה על תנועה לעבר רמת ה  4421ריבית הדולר שוכנת כעת ברמת  

עד לסוף השנה הנוכחית4 לדברי היו"ר הבנק יבחן את השפעת המהלכים ויפעל   3421פאוול רואה כיעד ריבית את רמת המינימום של  

בהתאם לנתוני האינפלציה. התעסוקה והצמיחה4 דברי היו"ר מרמזים כי הבנק עשוי לבחור בהוספת צעדים בתחום צמצום הצע הכסף 

QT  4על פני החרפת צעדי הבנק בתחום הריביות 

 אירועים משמעותיים קרובים

 4242 –  4שיעור צמיחת התוצר הרבעוני לרבעון 

 4%42 – מדדי ההכנסות וההוצאות של הפרטים לחודש יולי 

 4%42 – ג'קסון היל"יומית שב –בישיבה הדו  נאום נשיא הפד ז'רום פאוול" 

 

  – אירופה

הבעיות בכלכלת האיחוד שונות בתכלית מהקשיים של הכלכלה האמריקאית. ההבדלים המרכזיים הינם תוצאה של התלות הגבוהה של 

אירופה בייבוא אנרגיה ושלל חומרי גלם. חולשת הכלכלה האירופית גוררת לחולשת האירו ומנגד בארה"ב הצמיחה ורמות הריבית 

הנמוכות עודדו עליות מחירים עם הנסיקה החריגה בביקושים ובצריכה4 למדינות נתונים כלכליים השונים מהותית כשיעור אבטלה נמוך 

 בארה"ב ובהובלת הצריכה הגבוהה והחזקה ועימה נתוני צמיחה4  

כפי שכתבנו בעבר באירופה טרם התקבלו נתונים אשר יעודדו בלימה של האינפלציה4 קצב העלאת הריבית איטי ואינו מדביק את קצב 

נסיקת האינפלציה4 בעקבות עליית מחירי חומרי הגלם ושינויים במאזן המסחרי של מדינות אירופה עד כדי גירעון מסחרי. ההשפעה 

ההרסנית של הנסיקה במחיר הגז על כלכלה מובילה כגרמניה שנהנתה מאנרגיה זולה במיוחד )הגז הרוסי נמכר לגרמניה בתנאי מחיר 

הנמוך מהמחיר בשוק הפתוח( צפוי לפגוע באירופה בכלל ובכלכלה מרכזית כגרמניה בפרט. כפי שבא לידי ביטוי חלקי עד כה בחולשת 

 האירו4  

 42244%1גרף נסיקת מחיר הגז באירופה השנה בשיעור של 

 

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: 

 

 

ביום שישי הקרוב. תופנה תשומת הלב לנתוני הצמיחה והחסכונות הפרטים. כמו גם נאומו של יו"ר הבנק המרכזי מר ז'רום פאוול4 

במבט לחודשים הקרובים. טרם מוצה פוטנציאל ההתחזקות של מדד הדולר ומגמת היחלשות האירו4 להערכתנו האירו בדרכו לעבר 

במהלך הרבעון   4421דולר לאירו ואף פחות4 במסגרת משבר החורף הפוקד את גרמניה הערכה כי הכלכלה בגרמניה תתקבץ ב   049%

וכי רק לקראת האביב תתחיל התאוששות מוגבלת בכלכלה הגרמנית4 הורדת רף   4043האחרון של השנה וברבעון הראשון של שנת  

מעלות בחודשי החורף כמו גם השבתת תאורה וצמצום הנסיעה הינם רק חלק קטן משלל הצעדים   29החימום במרחב הציבורי ל  

הצפויים במטרה לצמצם את הפגיעה בכלכלה4 להיחלשות האירו צפויה השפעה שלילית על לחצי האינפלציה עם ההתייקרות של חומרי 

 הגלם והמוצרים המיובאים לאירופה4

 ( בגרמניהCPIמדד המחירים )

 

מגמת העלייה באינפלציה באיחוד האירופי צפויה לעודד את הבנק המרכזי האירופאי להעלאת ריבית אגרסיבית אשר הכרחית בכדי 

לעצור את נסיקת האינפלציה גם במחיר של האטה בשווקים4 הדרישות לעליות שכר משמעותיות שהעלו ארגוני עובדים צפויה להתמתן 

 ואף לרדת מהשולחן על רקע השחיקה המשמעותית בפעילות הכלכלית מהלך אשר יצמצם את הלחצים האינפלציוניים4

 אירועים משמעותיים קרובים 

 3242 – פרסום נתוני האינפלציה 

 249 – פרסום נתוני האבטלה חודשיים 

 

 

  –ישראל 

תנועות ההון הנרחבות להשקעה בישראל ]כגון לאג"ח שקלי במסגרת השקעות לקוחות מוסדיים בעולם בקרן האג"ח הממשלתיות 

". שוק ני"ע ופעילותם של יצואנים. חברות ועוד[ תורמות לחוסנו של השקל4 נשוב ונציין כי כצפוי וכפי שפירטנו רבות WGBIהגלובלית " 

לאחרונה. לשוק המניות האמריקאי השפעה ישירה על שוק המטבע המקומי4 חולשה משמעותית בשוק המניות בארה"ב גורר את 

המוסדיים בישראל לצמצם את חשיפתם באמצעות רכישת מט"ח מהלך הגורר לפיחות השקל והתחזקות הדולר4 על רקע הציפייה 

. ועימה לירידה בהיקף צעדי הבנקים המרכזיים במלחמתם באינפלציה. להערכתנו 4043להאטה כלכלית גלובלית החל מהרבעון השני  

מוקדי הכוח המרכזיים בביקוש לדולר אל מול השקל עשויים להיחלש והשקל עשוי לשוב ולהתחזק משמעותית4 בתקופה של עלייה 

 לדולר4  ₪   3422 – 3440בריבית הדולר השקל חשוף לתנועה בתחום שערים רחב של 
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

 

 

 בספטמבר FOMC תחזית השינוי הצפוי בריבית הדולר במסגרת ישיבת ועדת השוק הפתוח 

 

אין שינוי בהערכתנו לפיה שער הדולר הינו תמונת ראי )הפוכה( למגמה בשוקי המניות4 הדולר מגיב בכבדות לתנודות בבורסה 

האמריקאית ולביקוש הזרים לאג"ח שקלי4 התאוששות במדדי המניות בזירה הגלובלית תרמה לצמצום הביקוש למט"ח כאשר המוסדיים 

במסגרת פעילות הגידור שבו למכור מטבע זר4 עד כה פעילות המוסדיים עם קריסת שערי המניות והעלייה בריבית הדולר תרמה 

 לדולר₪4  3423-342%ל"רכבת ההרים" וגררה לפיחות מהיר בשקל אשר נחלש לעבר רמת 

במהלך שלושת   גם ביולי בדומה ליוני והציפיה להמשך המדיניות המצמצמת    04621העלאות הריבית בארצות הברית בשיעור גבוה של 

מיתון כאשר המשק טרם פגש את רמת השיא במדד המחירים לצרכן4   –הפגישות הצפויות עד לסוף השנה. תומכת בציפייה להאטה  

להערכתנו הריבית בארה"ב תועלה בצמוד לנתוני הצמיחה והתעסוקה כאשר לאור רצף הנתונים החיוביים. והציפייה לרמת מחירים 

עד לסוף   21  -גבוהה בשוקי האנרגיה יידרשו מהבנקים המרכזיים למשנה זהירות. לפעול ולבצע העלאה בריבית בשיעור של יותר מ 

שנים4 עד כה החשש   20-עוד לפני סוף השנה. מהלך התומך בעליית התשואה באגרות החוב ל   3421  -השנה הנוכחית לעבר רמת ה 

מגלישה להאטה בפעילות הכלכלית הגלובלית ונתונים נמוכים מהצפוי במדדי המחירים גררו לעודפי ביקוש לאג"ח ולירידת התשואה 

כפי שהם כעת צפויים למתן את שוק   31-שנים אל מעל לרמת ה   20עלייה מחודשת בתשואת האג"ח ל    -4 כפי שפירטנו  44%1לעבר  

המניות האמריקאי ולעודד את הביקוש המוסדי בארץ לדולר במסגרת ה"טייס האוטומטי" במטרה לגרור לצמצום החשיפה המטבעית 

 והתאמת היקף הגידור לשווי ההשקעות4  

 תשואת האג"ח הדולרי לתקופות השונות

 4044-06תשואת 
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

 4044-02-43 -שנים ב 20תשואת אג"ח ממשלתי ל 

  

כפי שפירטנו לאחרונה. בנק ישראל צפוי לפעול ולשמר את פער הריבית החיובי של הדולר אל מול השקל. הבנק צפוי   –בישראל  

4 הבנק אותת על כוונתו להמשיך לעלות את הריבית 21-להמשיך במדיניות מחמירה בבלימת האינפלציה שנסקה אל מעל לרמת ה 

4 כפי שפרטנו בעבר. על רקע החשש הגובר מהתפרצות אינפלציונית המתייצבת מעל ליעד בנק 44621בשנה הקרובה לעבר רמת  

 21הבנק צפוי לדבוק ולפעול במאבקו באינפלציה באמצעות העלאת ריבית השקל4 התייצבות המדד מעל לרמת ה    2-31ישראל של  

של הבנק המרכזי להתקיים בחודש ספטמבר. במהלכה צפוי כי  FOMCנוספים בעוד בארה"ב צפויה ישיבת  04621תתמוך בהעלאה של 

 4  04621הבנק ישוב ויעלה את ריבית הדולר בשיעור של 

רכבת ההרים של שער .  2Q  4044נשוב ונציין כי עד להתייצבות האינפלציה בארצות הברית. דבר הצפוי לא לפני הרבעון הרביעי  

שקל לדולר ועם פריצת   3432-3424הדולר עשוי להערכתנו לשוב ולהתחזק אל עבר רמת     הדולר אל מול השקל עשויה להמשך. 

 דהיינו בשקל חזק4  –משמעותית בשער הדולר  בהחלשותרמות אלו אף מעט יותר4 אולם נדגיש כי יעד השערים לטווח ארוך תומך 

לדולר תחום רחב במיוחד המושפע מתנועות ההון לשוקי ₪    3440  –  3422להערכתנו בטווח הקצר הדולר ינוע בתחום שערים רחב.   

 המניות ולאפקט הנתונים הכלכליים4  

 

 שוק המתכות

המצב בו סין צומחת בשיעור הנמוך משמעותית מהצפוי לצד החזרה המדורגת לפעילות ובנוסף מצב השוקים בהם הביקושים יורדים עם 

העלייה בחשש ממיתון כלכלי )כהגדרת כלכלנים: "נחיתה רכה" או שמא "נחיתה קשה"( תורמים להקטנת המלאים. ירידות מחירים 

ולמשנה זהירות4 הממשל בסין בחר לבצע הפחתה מתונה בריבית במטרה לעודד את סקטור הנדל"ן המשמש כקטר מרכזי בעידוד 

הפעילות הכלכלית4 מגבלות תנועה בשל הקורונה תרמו לפגיעה בשרשרת האספקה ולמחסור מובנה בחלק מחומרי גלם. כאשר רמות 

המלאי בחלק מהמוצרים נמוכות עוד טרם תקופה מגפת הקורונה ובמיוחד לאחר משבר הקורונה4 מצב זה יצר לחצי מחירים בשל ביקוש 

גובר על הצע מוגבל. התאמת התפוקה לביקוש מחייבת משנה זהירות במיוחד היה וממשלות יפעלו לעידוד הפעילות הכלכלית כצעד 

 מונע גלישה למיתון קשה4 מהלך שכזה בתקופת מלאי מצומצם עשוי לגרור לנסיקות מחירים ומחייב משנה זהירות4  

 

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 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   4044מצב אפשרי בתקופה הנוכחית4 מבט מהיר לשנת  

בזירת המדינות הנתונות בלחימה )אוקראינה. רוסיה( כמו אלו הפועלות בתחום כניקל. פחם. גז וכו' לצד שלל המוצרים המסופקים 

 מנמלי ההסגר באסיה והקפי מלאים מוגבלים צפויים להפגע מלחצי ביקוש ותנודות מחירים4  
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

מנגד. הרחבת תפוקות בשוק האנרגיה כגון מצד סעודיה ומדינות נוספות צפויים לתמוך בירידת מחירים בשוק האנרגיה ובלימת לחצים 

 לעליות מחירים בשווקים כשוק המתכות התלוי ישירות במחירי האנרגיה4

לעומת   0431  –נק'. עליה בשיעור של    3.2%442על רמת     43402בבורסת המתכות בלונדון עמד בסיום יום המסחר ב    LME  -מדד ה 
 שבוע שעבר4  

COPPER -  דולר לטון.   2.229עמד המחיר על רמת    43402  -מחיר הנחושת עלה במהלך שבוע המסחר. כאשר בתום יום המסחר של ה

 244.362עמדו המלאים על    43402-לעומת הרמה בשבוע שעבר4 רמת המלאים ירדה במהלך השבוע. כאשר ב  0421עליה בשיעור של 

  לעומת הרמות בשבוע שעבר4 2441 -כ  טון. ירידה בשיעור של

 

ZINC  -   דולר לטון. עליה בשיעור של   3.232עמד על    43402  -מחיר האבץ עלה במהלך שבוע המסחר. כאשר בתום יום המסחר של ה

 242.6%על רמת    43402-לעומת הרמה בשבוע שעבר4 רמת המלאים עלתה במהלך שבוע המסחר. כאשר מלאי האבץ עמדו ב   0421

 לעומת הרמות בשבוע שעבר4  4431טון. עליה בשיעור של 

NICKEL  -    דולר לטון. ירידה   44.320עמד המחיר על    43402  –מחיר הניקל ירד במהלך שבוע המסחר. כאשר בתום יום המסחר של ה

טון   22.392עמדו המלאים על רמת    43402  -לעומת שבוע שעבר4 רמת המלאים ירדה במהלך השבוע. כאשר ב   2431בשיעור של  

 לעומת הרמות בשבוע שעבר4 2401 -ירידה בשיעור של כ

ALUMINIUM PRIM  –   4.224עמד המחיר על    43402  -מחיר האלומיניום עלה במהלך שבוע המסחר. כאשר בתום יום המסחר של ה 

על   43402  -לעומת הרמה בשבוע שעבר4 רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע ועמדה ב   2431דולר לטון. עליה בשיעור של  

   לעומת הרמות בשבוע שעבר4 0421 -טון. ירידה בשיעור של כ 462.220רמת 
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

 

 

 

 BDIגרף מדד ההובלה הימית 

 גרף הדולר/שקל
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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: 
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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 והפרש  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3מצורפים גרפים של עופרת ל

 בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 
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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 )

  צור קשר לפרטים נוספים: 
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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

 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/


 
 5255אוגוסט,  52 

 

 
      

 סקירת מחירי מתכות      
 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

 

  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/


 
 5255אוגוסט,  52 

 

 
      

 סקירת מחירי מתכות      
 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

 

  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 LME INDEXגרף מדד 

 נירוסטה -גרף ה 

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


 
 5255אוגוסט,  52 

 

 
      

 סקירת מחירי מתכות      
 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

 

  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 גרף הליתיום

 LIGHT CRUDE -גרף ה 

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


 
 5255אוגוסט,  52 

 

 
      

 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.

 20-0701212בדבר 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: 

 20-0701212לגידור 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/

