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 טבלת מחירים

 טבלת מלאים

  המחירים במונחי דולר לטון •

 שערי דלקים ומטבעות נבחרים

  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

  

מלאי אחרון 
 במונחי טון 

שיעור 
שינוי 
 שבוע

שיעור 
שינוי 
 חודשי

שיעור 
שינוי 
 שנתי

שיעור 
שינוי 

מתחילת 
2722 

alum prim        523,326  52026-  212616-  512016-  332536-  

alum allow            2,150  02006 22856 282616 %2866 

copper          ,6,,16  112156 312%66 332266-  12,06 

lead          3,,326  12666 82,16-  512116-  212,16-  

nickel          12,,2%  02%06 623,6-  112856-  282%36-  

tin            1,,16  162216-  1521%6-  102056 62206-  

zinc        13%,126  62116-  62,16-  602%26-  3221,6-  

steelhome China rebar               ,13  02326 %2%,6 1121%6-  13,20,6 

Steelhome China Hot Rolled Coil Total Inventory               2,,  02266-  1021%6-  02816 3120%6 

cobalt               2%8  02006 02006 162566-  32136-  

  
מחיר 
 BID ASK אחרון

שיעור 
שינוי 
 שבוע

שיעור 
שינוי 
 חודשי

שיעור 
שינוי 
 שנתי

שיעור 
שינוי 

מתחילת 

brent crude 105282 10528 105283 628%6-  ,2656-  102256 3123%6 

light crude 101285 101285 101288 62636-  112,66-  112586 362%36 

usdils 3221,1 322183 322211 123,6 22086-  22686-  32806 

eurils 326016 326031 326113 12026-  12686-  102356-  02%16-  

  

מחיר 
 אחרון

BID ASK 
שיעור 
שינוי 
 שבועי

שיעור 
שינוי 
 חודשי

שיעור 
שינוי 
 שנתי

שיעור 
שינוי 

מתחילת 
2722 

alum prim 3%56 3%61 3%66 028%6 ,2,86-  662106 232%26 

alum allow 2160 2%60 2180 22566-  62116-  3%2166 2%28,6 

copper 10%66 10%30 10%3326 123%6 22066-  182,%6 12656 

lead 2%28 2%0126 2%0,26 220%6 12256-  232556 62386 

nickel 33312 331,8 3%010 %21%6 1621,6 1062%66 502%,6 

tin %%11% %3800 %3,%0 %2136 12086-  162836 132516 

zinc %2,526 %210 %32526 12%36 52386 6%2156 222166 

lme steel rebar ,%2 ,%0 ,11 22116 122%86 %52606 3%25,6 

cobalt 82000 81886 82106 02026-  82316 532316 152616 

U.S. Midwest domestic Steel HRC 1636 1622 1650 02006 3025%6 122816 52,16 

Steel HRC FOB China 886 810 ,00 323,6 02616-  102366 162866 

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

מדד הדאו ג'ונס עמד על   0620%המדדים המובילים נסחרו במהלך השבוע במגמה מעורבת, כאשר בתום יום המסחר של  

 -לעומת שבוע שעבר ומדד ה   0236נק', ירידה בשיעור של    82025%,1%נסחר ברמת    100נק', מדד הנאסד"ק   5%1218,3%

P500&ַS  1,513212האנגלי עלה לרמת  100לעומת השבוע שעבר2 מדד הפוטסי  0266נק', ירידה של  626212,%ירד לרמת 

 ביחס לשבוע שעבר2 0226 -נק', ירידה בשיעור של כ %2%235,1%, מדד הדאקס הגרמני נסחר ברמה של 1206נק' עליה של 

  –ארצות הברית 

חברת הפד האמריקאי לייאל בריינרד נשאה דברים ביום שלישי באשר למצב הכלכלי בשווקים וכיצד ראוי להתמודד עם 

שנים אל מעבר   10-האינפלציה הגואה, דבריה גררו ירידות שערים בשווקים ולעליית התשואה )ריבית( של אגרות החוב ל 

2 בנאומה גב' בריינרד אמרה כי בלימת האינפלציה הינה צעד בעל ,201הרמה הגבוהה ביותר מחודש מרץ  2256 -לרמת ה

חשיבות עליונה, בכדי לבלום אותה יש צורך בהידוק המדיניות המוניטרית באופן שיטתי באמצעות סדרה של העלאות ריבית 

ובאמצעות מהלך להקטנת מאזן הפד כבר בשלב מוקדם, אפשר וכבר במסגרת הפגישה הקרובה2 בכירה נוספת בבנק 

המרכזי, אמרה לכתבים כי "אינפלציה גבוהה חמורה בדומה למצבו של מובטל", יתרה מכך אמרה, שאין חשש למיתון2 

הסיבה המרכזית למשקל הרב שניתן לאמירות אלו ושגרר לתגובות שרשרת בשווקים טמון בכך שבכירות אלו נחשבות בדרך 

כלל לצד היותר "יוני" והמתנגדות להעלאת ריבית אגרסיבית2 מעבר לכך גב' בריינארד הינה המועמדת להחליף את ז'רום 

 פאוול בתפקיד יו"ר הבנק המרכזי ולכן ניתן משקל רב לדבריה2 

 חשוב לציין כי בשווקים מתומחרת הציפייה להודעה ה"יותר משמעותית" שהפד עשוי להחליט בישיבתו בתחילת חודש מאי2 

 אירועים משמעותיים קרובים

 עשויים להיות נמוכים מאוד ולהקל על העלאת הריבית בהחלטה הקרובה2 –חמישי: פרסום נתוני האבטלה 

בהתאמה,   8236  -ו   5256: פרסום נתוני אינפלציית הליבה ואינפלציה בארה"ב כאשר התחזיות הן  1240%42022שלישי  

 שנים2 10-במידה ונתוני האמת יהיו מעל התחזית ניתן לצפות לירידות חוזרות בשווקים ועליה נוספת בריביות ל

  –אירופה 

כפי שכתבנו בעבר האינפלציה באירופה מונעת מאפקט משבר המלחמה באוקראינה ונסיקת מחירי האנרגיה, אולם גם ללא 

העליות במחירי האנרגיה האינפלציה באירופה גבוהה וחריגה2 בנאום שנשא בכיר בבנק המרכזי ביום רביעי, נאמר כי על אף 

האינפלציה המונעת מגורמים גיאופוליטיים אקסוגניים ומרחב מוגבל לפעילות הבנקים המרכזיים במטרה לטפל במשבר 

שנוצר, הרי שעל הבנק המרכזי האירופאי לנקוט בצעדים בכדי להאט את הלחצים האינפלציוניים2 "הידוק המדיניות 

המוניטרית לא ישפיע ישירות על אנרגיה ומזון אשר מיובאים ומחיריהם מונעים מגורמים חיצוניים כמו המלחמה, כתוצאה 

 מכך יש צורך לדכא את הביקושים המקומיים בצורה משמעותית בכדי לבלום את האינפלציה"2

בנאומו מר פאנטה, טען שיש צורך במדיניות משלימה למדיניות המוניטרית, כלומר תמיכות ממשלתיות והורדות מיסים 

כאשר   1266זמניות לדוגמה2 אמירה אשר מעידה על הדאגה מהאינפלציה השוררת באירופה, העומדת בחודש מרץ על  

 הרמה הגבוהה ביותר מאז קום האיחוד2 5256התחזית המוקדמת הייתה לאינפלציה של 

להערכתנו בטווח הקצר המלחמה על אדמת אירופה פוגעת בשער האירו העשוי להיסחר בתנודתיות שערים, וכי אף שקיים 

ארוך להערכתנו לאירו פוטנציאל להתחזקות  –פוטנציאל להיחלשותו עם הדרדרות המצב באירופה הרי שבמבט לטווח בינוני 

מחודשת ומשמעותית2 עד כה הריצה לאי מבטחים, ריבית הדולר והחשש מזליגת המלחמה למדינות נוספות באירופה בכלל 

2 ,120דולר לאירו נבלם ושב להתייצב מעל לרמת ה    1208ובמזרח אירופה בפרט, תרמו לחולשת האירו שנע לעבר רמת  

ויותר בדרכו לרמות קיצון חדשות עם  121600תתמוך בהמשך התנועה לעבר רמת  121250להערכתנו התייצבות מעל לרמת 

  החלשות הדולר גם אל מול מטבעות מרכזיים נוספים2
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

  –ישראל 

העלייה בתווי האינפלציה ותנודות חדות במחירי חומרי הגלם והדלקים בראשם תורמים לציפיות לאינפלציה2 מנגד, החשש 

מגלישה להאטה כמו גם הנסיקה ברמת התשואות האג"ח הדולרי תורמים לצמצום ההחזקה בני"ע2 פעילות ערה של סוף4

תחילת רבעון גררה לתנודות חדות בשער הדולר2 עודפי הצע מט"ח לתשלומי שכר, מיסים והשקעות זרות בלמו את הפיחות2 

בשלב הנוכחי, כאשר אי הוודאות רבה כמו גם החשש מאפקט המשך העלייה בריבית הדולר, כל אלו   -כפי שפירטנו בעבר  

₪   3230[ לדולר פוטנציאל התחזקות אל עבר רמת  2022תומכים בהתחזקות הדולר2 במבט לטווח הבינוני ]חצי ראשון שנת 

לדולר ואף יותר אולם פוטנציאל זה נותר מוגבל כאשר הערכה לטווח ארוך תומכת בשקל חזק = החלשות הדולר2 הצע מצד 

לדולר ובכך תרם להתחזקות ₪    3228-3236מוכרים המבקשים לגדר חשיפות לטווחים ארוכים בלם את הפיחות בתחום  

 השקל2 

2 בהודעת הבנק לאחרונה נמסר 0266צפוי לעלות את ריבית השקל כבר בטווח הקרוב לעבר רמת    להערכתנו בנק ישראל

, הבנק יבחן מקרוב את מכלול נתוני המאקרו טרם ביצוע הבשילו התנאים להעלאת ריבית מדורגת במהלך השנה כי  

המהלך2 להערכתנו, בנק ישראל יפעל בקרוב להעלאת ריבית השקל2 בשוק המטבע המקומי זרמי ביקוש4היצע צפויים לתרום 

לתנודות בשע"ח ללא מעורבות בנק ישראל2 "רכבת ההרים" של שער השקל4מט"ח צפויה להיות עימנו עוד למשך זמן לא 

מבוטל2 דבר המשאיר לסוחרים פוטנציאל לתנודות שערים2 להערכתנו המצב מחייב הצמדות למדיניות גידור סדורה, עד כה 

 כפי שציינו, העליות מזמנות רמות נוחות לגידור תמורות יצוא בתנאים נוחים2 

נשוב לציין את העובדה שלמשקיעים המוסדיים תפקיד חשוב בקביעת מגמת שער הדולר בזירה המקומית2 שכן, הגופים 

המוסדיים פועלים לגדר את החשיפה הנובעת מהשקעתם בחו"ל בהיקפים כספיים גדולים2 שינוי בשווי ההחזקות בני"ע כגון 

שנים, שתגרור למימושים בבורסה בארה"ב, מהלך אשר יגרור לחולשה בשווי תיק  10עם העלייה בתשואת האג"ח הדולרי ל 

ני"ע ויצריך תיקון של הרכב עסקאות הגידור המטבעי2 עד כה נסיקה בשערי המניות, בזירה הגלובלית גררת עודפי הצע 

מט"ח ואת ייסוף השקל בזירה המקומית, היפוך מגמה בשוק ני"ע צפוי להשפיע בהתאם על שוק המט"ח המקומי2 להערכתנו 

האירועים אל מול רוסיה כמו גם תגובות לשינוי ברמת שער הריבית, תורמים לתנודות הצפויות בשוק במבט לטווח בינוני  

ני"ע, גורמים המשפיעים על שוק המטבע המקומי ויגררו לתנודות שערים כאשר פוטנציאל התחזקות השקל מוגבל בטווח 

להערכתנו גורמים רבים   2022פיחות השקל גובר2 במבט לחצי השני של שנת    -הבינוני ומנגד הפוטנציאל לחולשת השקל  

 דהיינו תומכים בהתחזקות השקל וחולשת הדולר22222 –תומכים בחזרה לתווי של ייסוף משמעותי 

 נתוני בנק ישראל תומכים בתמונה המורה על גידול בהיקף ההחזקה במניות בחו"ל 
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

 

 

 שוק המתכות

 

על רקע החשש מפגיעה בשרשרת האספקה הן בשל ההסלמה במלחמה באוקראינה, הסגרים בעקבות הזינוק בתחלואה 

בסין ומלאי חו"ג מוגבל המצוי בשווקים, כל אלו תורמים לירידת רף הרגישות ולתנודות במחירים2 לחצי ביקושים צפויים 

לתמוך בטווח הקצר בתנודות מחירים חדות2 על רקע נתוני ההגבלה בתנועה במחוזות מרכזיים בסין צפויה פגיעה 

בשרשרת האספקה עם האטה באספקה מסין2 להערכתנו ניתן לצפות כי הממשל בסין יפעל לעידוד הפעילות הכלכלית 

באמצעות צעדים המרחיבים את הביקושים, עד כה צעדיו לא מנעו את הפגיעה בזירה הגלובלית2 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 

מלמד על עלייה ברמת אי הוודאות באשר למחירי חומרי גלם  2022בריביות, במחירי חו"ג והסגרים2 מבט מהיר לשנת 

שמקורם המרכזי בזירת המדינות הנתונות בלחימה כמו אלו הפועלות בתחום כניקל, פחם, גז וכו' לצד שלל המוצרים 

 המסופקים מנמלי ההסגר באסיה2 

 

  02262 -נק', עליה בשיעור של כ 6,22225עלה במהלך שבוע המסחר לרמת  LME-מדד בורסות המתכות בלונדון ה

 

COPPER -   עמד המחיר על רמת   0620%  -מחיר הנחושת עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

 -לעומת הרמה בשבוע שעבר2 רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר ב  2206דולר לטון, עליה בשיעור של  10,680

  לעומת הרמות בשבוע שעבר2 2206 -כ  טון, עליה בשיעור של 16,,6,עמדו המלאים על  0620%

 
ZINC -  דולר לטון, עליה   350,%עמד על    0620%  -מחיר האבץ עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

-לעומת הרמה בשבוע שעבר2 רמת המלאים ירדה במהלך שבוע המסחר, כאשר מלאי האבץ עמדו ב   0226בשיעור של  

 לעומת הרמות בשבוע שעבר2  %226טון, ירידה בשיעור של  126,13%על רמת  0620%

NICKEL -  דולר   33,860עמד המחיר על    0620%-מחיר הניקל ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ב

עמדו המלאים   0620%  -לעומת שבוע שעבר2 רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר ב  1226לטון, ירידה בשיעור של 

 לעומת הרמות בשבוע שעבר2 0216 -טון עליה בשיעור של כ 2%,,12על רמת 

ALUMINIUM PRIM – עמד המחיר  0620% -מחיר האלומיניום ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

על רמת   0620%  -2 רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע ועמדה ב 02%6 -דולר לטון, ירידה בשיעור של כ 3,616על 

   לעומת הרמות בשבוע שעבר2 2206 -טון, ירידה בשיעור של כ 523,326

 

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/


 
 2722באפריל,  70

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

  צור קשר לפרטים נוספים: 

 

 

 

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


 
 2722באפריל,  70

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

 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/


 
 2722באפריל,  70

 

 
      
 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/


 
 2722באפריל,  70

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

 (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/


 
 2722באפריל,  70

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

 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/


 
 2722באפריל,  70

 

 
      
 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/


 
 2722באפריל,  70

 

 
      
 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/


 
 2722באפריל,  70

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 גרף הדולר/שקל

 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/


 
 2722באפריל,  70

 

 
      
 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.

 70-0700707בדבר 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: 

 70-0700707לגידור 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/

