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 סקירת מחירי מתכות 
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שירותים פיננסיים  -קבוצת פריקו 

 לעסקים בינלאומיים
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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 
1211 

alum prim 5.2572 5.72 5..2 274.5-  .07425-  07..5 .7.55-  

alum allow 5.22 52.2 5.22 570.5-  557205-  .77.5 47755-  

copper .55072 .5.472 .5..72 .7.55-  .277.5-  ..7..5-  27275-  

lead 5..4 5.5272 5.5.72 772.5-  ..7..5-  47425-  07525-  

nickel 504.4 50527 50... 075.5-  .772.5-  2.7..5 5770.5 

tin 5225. 52.22 52522 ..7025-  .07.55-  ..7545 07205-  

zinc 52..72 52..72 5752 .7455-  .27725-  ..7.75 570.5 

lme steel rebar 0.272 022 055 57075-  .574.5-  07.55 .777.5 

cobalt 0522 0...2 055.2 2725 27.25-  0270.5 .77505 

U.S. Midwest domestic Steel HRC .575 .52. .5.2 272.5-  07255-  .275.5-  27255-  

Steel HRC FOB China .22 .42 .72 275.5-  ..7025-  527255-  .7..5-  

  

מלאי 
אחרון 
במונחי 

 טון 

שיעור 
שינוי 
 שבוע

שיעור 
שינוי 
 חודשי

שיעור 
שינוי 
 שנתי

שיעור 
שינוי 

מתחילת 
1211 

alum prim 2725.2 572.5-  .72.5-  7077.5-  427525-  

alum allow 5.72 27225 27225 07225 47025 

copper .7.052 .7455 7.7.55 577555 0077.5 

lead 50..2 27.55 57.55-  757.05-  527255-  

nickel .5.55 274.5 27..5-  ..7..5-  507555-  

tin 5202 .75.5 .7425 .5.7.25 257.55 

zinc 0.522 77525-  507.45-  7.7575-  227525-  

steelhome China rebar 0..770 57.75-  ..7225-  .7205 ..577.5 

Steelhome China Hot Rolled Coil Total Inventory 5.275. 27.45 57.25-  .7755 5.7545 

cobalt 5.2 .70.5-  .27555-  507555-  ..7..5-  

  

מחיר 
 אחרון

BID ASK 
שיעור 
שינוי 
 שבוע

שיעור 
שינוי 
 חודשי

שיעור 
 שינוי שנתי

שיעור 
שינוי 

מתחילת 
1211 

brent crude .24754 .24755 .24754 275.5-  27.25 2575.5 547.25 

light crude .2.747 .2.742 .2.724 27055-  .77.5 2272.5 547.05 

usdils 5742. 5744.. 57474. 57505 .7505 477.5 ..7425 

eurils 577442 5775.. 5774.. 574.5 47..5 07.25-  57455 

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

 2722.המסחר במדדים המובילים בשווקים הפיננסיים, נסחר במהלך שבוע המסחר בירידות שערים7 בתום יום המסחר של  

נסחר ברמת   22.לעומת שבוע שעבר, מדד הנאסד"ק   5755נק' ירידה בשיעור של  727.4.,55מדד הדאו ג'ונס ירד לרמת 

נק', בכך רשם   4,22.722ירד לרמת    P222 &ַS  -לעומת שבוע שעבר ומדד ה   57.5נק', ירידה בשיעור של    5,542707.

 5725נק', ירידה בשיעור של    545755,.האנגלי נסחר ברמת    22.לעומת השבוע שעבר7 מדד הפוטסי    5725ירידה של  

ביחס לשבוע   725.  -נק', ירידה בשיעור של כ   5,2547.4.לעומת שבוע שעבר, מדד הדאקס הגרמני נסחר ברמה של  

 שעבר7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  –ארצות הברית 

אי הוודאות השוררת בשווקים הפיננסיים והחששות מאפקט האינפלציה הגבוהה, מובילים לתנודות שערים7 בשבוע שעבר 

צעד אשר תאם לציפיות והוביל את השווקים לעליות שערים7   2725העלה את הריבית ב   FED   -הבנק המרכזי האמריקאי  

עם זאת, בעקבות מסיבות העיתונאים שערכו בכירי הבנק המרכזי, גברו הציפיות לעליות ריבית גבוהות נוספות כבר בעתיד 

הקרוב, מהלך אשר גרר לחידוש מגמת ירידות השערים במדדים המובילים7 יתרה מכך, ביום שני, שבה ונחלשה ריבית 

שנים, לצד ירידה במחירי הסחורות והזהב, דבר המאותת על החשש בשווקים מפני מיתון  2. -האג"ח הדולרי  הממשלתי ל

כאשר הנתונים בפועל הראו   07.5( כאשר התחזית הייתה לנתון של  CPIכלכלי7 ביום רביעי התפרסמו נתוני האינפלציה ) 

, בעקבות הנתון המאכזב גברה אי הוודאות בשווקים והחשש מהעלאת ריבית גבוהה יותר 0755עלייה שנתית בשיעור של 

גבר, סוגיות אשר יישארו איתנו בתקופה הקרובה עד להתייצבות במגמת האינפלציה7 חשוב לציין כי נתון האינפלציה הקודם 

משמע, בבחינת הנתונים ניתן לראות בדיוק כצפוי כי שיא האינפלציה כבר היה, אך הירידה בתווי   0725היה ברמה של  

איטית מהצפוי ולכן נותרה ברמה גבוהה7 יו"ר הבנק מר ז'רום פאוול צפוי להמשיך במדיניות האגרסיבית של העלאות הריבית 

במהלך הפגישות הקרובות של הבנק, לצד מדיניות מוניטרית מצמצמת, כאשר החשש נותר   2725  -בשיעור גבוהה של  

 בשאלת היקף העלאה האגרסיבית7 

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: 

-55בניגוד לשנתיים שלפני משבר הקורונה בהן עלה התוצר בשיעור של   5255( מורים כי השנה GDPנתוני התוצר הגולמי )

, 745.בשיעור של    .525לעומת הרבעון הראשון בשנת    5255מידי שנה, השנה חלה ירידה בתוצר ברבעון הראשון    55

רבעונים רצופים תאותת על כניסה למיתון, ותעודד משנה זהירות מצד קובעי המדיניות באשר לרמת  5נציין כי ירידה במהלך 

 57457הריבית המתאימה7 נדגיש כי הריבית הנורמלית שאינה צפויה לפגוע בפעילות ובצמיחה שוכנת ברמת 

 

 

 

 

 

 

   72275255..מבט לנתוני יום ד' 

 

 

 

 

 

 

 472275255מבט לנתוני יום ד' 

 

 

 

 

 

 

 CNBC-נלקח מ

 אירועים משמעותיים קרובים

 PPI: מדד המחירים ליצרן 572. •

 : פרסום שיעור האבטלה במשק האמריקאי7022שישי  •

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: 

  – אירופה

בכירי הבנק המרכזי האירופאי החלו לדון על האסטרטגיה צופה פני עתיד בנוגע לבלימת האינפלציה באירופה והשינוי הרצוי 

בתווי הריבית7 לדברי נשיאת הבנק המרכזי האירופאי גברת כריסטין לגארד, לאחר סיום הרכישות של אגרות החוב 

הממשלתיות הגוררת לירידת הריבית ניתן יהיה להעלות את הריבית7 המהלך תואם את הערכתנו שפרסמנו רבות 

לאחרונה7 ההסכמה הנוכחית הינה כי העלאה הראשונה מזה עשור תתקיים כבר בחודש יולי, ויש שטוענים כי ניתן להתחיל 

בפעולת העלאה כבר בחודש יוני7 עם זאת, לדעת הגב' לגארד טרם התקבלה ההסכמה באשר לגובה העלייה בריבית7 

( מביטים על הפד האמריקאי ועל הבנק האנגלי שכבר החלו במדיניות מצמצמת בכדי ECBבכירי הבנק המרכזי האירופאי )

והריבית על פיקדונות הינה   ..52לצנן את הביקושים ולמתן לחצים אינפלציוניים7 באירופה, לא ביצעו העלאת ריבית מאז  

 557-מרמת היעד השוכנת על כ 4כל זאת בזמן שהאינפלציה נסקה לכדי פי  52.4שלילית מאז 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כפי שכתבנו בעבר, האינפלציה הגבוהה באירופה אקסוגנית ומונעת מהעלייה החדה במחירי הגז והדלק, לכן כאשר 

בהנהגת האיחוד על המלחמה באוקרינה מבקשים להחמיר את הסנקציות על רוסיה ולהטיל אמברגו על יבוא הגז והדלק, 

קשה לראות את האינפלציה באיחוד נבלמת ללא מהלך משמעותי של העלאת הריבית מספר פעמים עוד השנה וההתחלה 

 כבר בחודש יולי7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 אירועים משמעותיים קרובים

 נתוני צמיחה -722.. •

 נתוני אינפלציה—0722. •

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: 

  –ישראל 

הנסיקה בשער הדולר צפויה לתרום לעליה במחירי היבוא זאת לצד מחירי חומרי גלם גבוהים, אי הוודאות באשר להשפעת 

המגפה והסגרים בסין בתקופה בה בנקים מרכזים פועלים באגרסיביות לבלימת האינפלציה באמצעות העלאת הריבית 

מאותת כי מהלך על העלאת ריבית השקל צפוי כבר בעתיד הקרוב7 להערכתנו בבנק יבקשו לפעול באופן מדוד באמצעות 

( ונסיקת שערי הריביות ומחירי חומרי הגלם 5.-755 החריגה מיעד הממשלה לאינפלציה )2775לכדי  27525העלאה של 

משפיעים על שווי תיק נכסי הציבור ותורמים לביקוש הגובר לדולר7 כפי שפרטנו בעבר, העלייה בתווי האינפלציה ותנודות 

חדות במחירי חומרי הגלם והדלקים בראשם תורמים לציפיות לאינפלציה7 מנגד, החשש מגלישה להאטה כמו גם הנסיקה 

[ הדולר ביצע 5255]חצי ראשון שנת  לטווח הקצרברמת התשואות האג"ח הדולרי תורמים לצמצום ההחזקה בני"ע7 במבט 

לדולר7 לדולר פוטנציאל שטרם מוצה להתחזקות אל מול ₪  5740את מרבית המהלך המתקן הפרו דולרי עם התנועה לעבר 

ונוספים בשיעור נמוך יותר,   2725מהלכים של    5-4השקל שכן הציפייה כי טרם מוצה פוטנציאל העלייה בריבית הדולר ב  

עד סוף השנה7 לעלייה בריבית השפעה על שוק ני"ע ובהתאמה על הביקוש בשוק   5745הכל במטרה לנוע לעבר רמת ה  

המטבע7 להערכתנו, בטווח הארוך המגמה השלטת פרו שקלית והיא נתמכת בהערכה כי בלימת העלייה באינפלציה 

בארה"ב וסמני האטה בחצי השני של השנה, יתרמו למעבר להחזקה בשקל = החלשות הדולר7 הדולר צפוי להחלש 

בעקבות השפעת העלייה בריבית האירו והליש"ט כמו גם התמתנות בלחצים האינפלציוניים7 עד כה הצע מצד מוכרים 

ועם הפריצה נע הדולר  5745-5742המבקשים לגדר חשיפות לטווחים ארוכים בלם את הפיחות בקרבת תחום היעד הראשון 

לדולר, להערכתנו הדולר יתקשה בשלב הנוכחי לפרוץ את תחום ₪  5740-5724ונבלם בקרבת קו המגמה ארוך הטווח של 

 זה ובכך יאותת על התחזקות השקל7 

7 בהודעת 2775צפוי להמשיך במדיניותו ולעלות את ריבית השקל כבר בטווח הקרוב לעבר רמת    להערכתנו בנק ישראל

הבנק לאחרונה נמסר כי הבנק יבחן מקרוב את מכלול נתוני המאקרו טרם ביצוע המהלך7 שוק המטבע המקומי מושפע 

, 57.55שנים אל עבר רמת ה    2.מאוד מהתנודות בשוקי המניות בארה"ב7 העלייה בתשואת האג"ח הדולרי הממשלתי ל  

פוגעת במרחב התמרון של חברות הנדרשות לגייס הון לצורך רכישה עצמית של מניות ו0או חלוקת דיווידנדים, מהלכים 

שנים עשויה  2.התורמים לתנועת משקיעים לאג"ח ולחולשה בשוק המניות7 להערכתנו העלייה בתשואה ב אג"ח הדולרי ל 

ובכך לאותת על מיצוי המהלך7 זרמי ביקוש0היצע גדולים בלמו כצפוי את המשך נסיקת   57525-5725להתייצב בתחום  

הדולר7 "רכבת ההרים" של שער השקל0מט"ח צפויה להיות עימנו7 להערכתנו השערים הגבוהות תומכות בהצמדות 

 למדיניות גידור סדורה, עד כה כפי שציינו, העליות מזמנות רמות נוחות לגידור תמורות יצוא בתנאים נוחים7 

נקודה למחשבה:  למשקיעים המוסדיים תפקיד מרכזי בקביעת מגמת שער הדולר בזירה המקומית7  הגופים המוסדיים 

פועלים לגדר את החשיפה המטבעית הנובעת מהשקעתם בחו"ל מוכרים מט"ח לגידור ההשקעה והשינוי בערכה7 העלייה 

בריבית הגוררת לשינוי בשווי ההחזקות בני"ע עם המימושים בבורסות, גוררת לחולשה בשווי תיק ני"ע ומשכן מחייבת תיקון 

בהרכב עסקאות הגידור המטבעי, הגורר לביקוש ער למט"ח7 כפי שפרטנו רבות בחודשים האחרונים, להערכתנו בחצי 

 5255לשקל פוטנציאל החלשות משמעותי ומנגד בטווח הארוך במבט לחצי השני של שנת    5255הראשון של שנת  

 דהיינו תומכים בהתחזקות השקל וחולשת הדולר77777 –להערכתנו גורמים רבים תומכים בחזרה לתווי של ייסוף משמעותי 

צוות עובדי פריקו עומד לרשותכם בתכנון ותמחור אסטרטגיות גידור בטווחים השונים: במט"ח, חומרי גלם ושערי 

 ריבית .
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

 נתוני בנק ישראל תומכים בתמונה המורה על גידול בהיקף ההחזקה במניות בחו"ל  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שוק המתכות

מספר מקרי הידבקות בקורונה בסין ממשיך לרדת, כאשר מתגברות ההערכות כי בתקופה הקרובה ממשלת סין תכריז על 

סיום הסגרים ההדוקים במדינה7 הדבר עשוי לתרום לעליה דרמטית בביקושים לסחורות ולתמוך בעליה מחודשת של 

, כאשר סופה אינו 7.-המחירים מהרמות הנמוכות בהן נסחרו בתקופה אחרונה7 המלחמה באוקראינה נכנסה ליומה ה 

נראה באופק7 האירועים באוקראינה תורמים לאי יציבות ואי וודאות בזירה הגלובלית ותורמים להמשך התנודתיות בשווקים 

 הפיננסיים7 

רמת מלאים נמוכה בתקופה שלאחר משבר הקורונה יוצרים לחצי ביקושים התומכים בטווח הקצר בתנודות מחירים7 

להערכתנו ניתן לצפות כי הממשל בסין ירכז מאמץ לעידוד הפעילות הכלכלית באמצעות צעדים המרחיבים את הביקושים, 

עד כה צעדיו לא מנעו את הפגיעה בזירה הגלובלית7 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 

מצב   –מחדש" במצב בו יכנסו השווקים להאטה ולבלימה בשל אפקט הנסיקה החדה בריביות, במחירי חו"ג והסגרים  

מלמד על עלייה ברמת אי הוודאות באשר למחירי חומרי גלם   75255 מבט מהיר לשנת 5255אפשרי בחצי השני של שנת 

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

 המסופקים מנמלי ההסגר באסיה7 

 -נק', ירידה שיעור של כ   4,45772על רמת     2722.-בבורסת המתכות בלונדון עמד בסיום יום המסחר ב   LME  -מדד ה 

 7 לעומת שבוע שעבר 5725

דולר לחבית על רקע ירידה ברמת התחלואה בסין לצד צפי לפרסום נתוני   22.מחירי הנפט שבו להיסחר מעל לרמת  

האינפלציה בארה"ב על מנת להעריך השפעת הנתון על המשך קצב העלאות שער הריבית בארה"ב במהלך השנה 

הנוכחית והשלכות גם לשנה הבאה7 החוזים העתידיים על נפט שבו לעלות לאחר שבימים האחרונים ירד מחיר הנפט 

 7 725. -בשיעור של כ
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 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

  צור קשר לפרטים נוספים: 

רמת התחלואה באיזור שנגחאי ובייג'ינג הוסיפה לרדת גם במהלך השבוע הנוכחי, דבר אשר מספק אופטימיות לשיפור 

לאחר שסגרים בסין במהלך חודש אפריל תרמו להאצה בתהליך האינפלציה7 שוק הדלקים הושפע בתקופה האחרונה 

מהמשך הלחימה באוקראינה לצד הגבלות קורונה בסין7 מלחמה באוקראינה הגבירה את התהליך האינפלציה, דבר אשר 

תרם לעליית המחירים על מגוון רחב של המוצרים, ממוצרי מזון ועד מחירי הדלקים, כאשר מחירי הבנזין בארה"ב קבעו 

 לאחרונה מחירי שיא לקראת עונת הקיץ7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

לעומת השנה הקודמת7 שרי הנפט של סעודיה ואיחוד האמירויות מזהירים כי   525  -מחירי הנפט נסחרים בעליה של כ 

ייצור הנפט במדינות אלה מתקרב לקצה יכולת הייצור, כאשר היצרנים מצמצמים את ההשקעה, דבר אשר תורם לעלית 

המחיר ה"זהב השחור"7 משקיעים ממתינים לפרסום נתוני האינפלציה ולהתקדמות מדינות האיחוד בקידום חבילת 

הסנקציות נוספת נגד רוסיה, הקשורה לסקטור הנפט והגז של רוסיה, דבר אשר אף הוא צפוי להשפיע על מגמה בשוק 

 האנרגיה7        

COPPER - 420,.עמד המחיר על רמת    2722. -מחיר הנחושת ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה 

 2722.  -לעומת הרמה בשבוע שעבר7 רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב   755.דולר לטון, ירידה בשיעור של  

  לעומת הרמות בשבוע שעבר7 755. -כ  טון, ירידה בשיעור של 052,.7.עמדו המלאים על 

 

ZINC - דולר לטון, ירידה  5,7.272עמד על  2722. -מחיר האבץ ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

-לעומת הרמה בשבוע שעבר7 רמת המלאים ירדה במהלך שבוע המסחר, כאשר מלאי האבץ עמדו ב   2755בשיעור של  

 לעומת הרמות בשבוע שעבר7  2745טון, ירידה בשיעור של  522,.0על רמת  2722.

NICKEL  -    דולר   50,202עמד המחיר על    2722.-מחיר הניקל ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ב

עמדו המלאים   2722.  -לעומת שבוע שעבר7 רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב   7.5.לטון, ירידה בשיעור של  

 לעומת הרמות בשבוע שעבר7 2725 -טון ירידה בשיעור של כ 55.,5.על רמת 

ALUMINIUM PRIM –  עמד המחיר   2722.  -מחיר האלומיניום ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

על רמת   2722.  -7 רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע ועמדה ב 2725 -דולר לטון, ירידה בשיעור של כ 05.,5על 

   לעומת הרמות בשבוע שעבר7 5725 -טון, ירידה בשיעור של כ 272,5.2
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 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

  צור קשר לפרטים נוספים: 

 

 

 

 BDIגרף מדד ההובלה הימית 
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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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 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: 
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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: 
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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: 
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 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 HOT ROLLED COIL STEEL -גרף ה 

 REBARגרף פלדה מסוג 
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  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 LME INDEXגרף מדד 

 נירוסטה -גרף ה 
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  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 גרף הדולר/שקל

 LIGHT CRUDE -גרף ה 
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 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.

 20-0201212בדבר 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: 

 20-0201212לגידור חשיפות וביצוע, צרו קשר 
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