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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: 

  

מחיר 
 אחרון

BID ASK 
שיעור שינוי 

 שבועי
שיעור שינוי 

 חודשי
שיעור 

 שינוי שנתי

שיעור שינוי 
מתחילת 

0902 
alum prim 2444.5 2446.5 2447.5 2.02% 9.84% 64.67% 23.49% 

alum allow 2030 2118 2125 2.78% -0.98% 70.59% 7.24% 

copper 9949.5 9931 9936 0.95% 13.19% 92.89% 28.12% 

lead 2175 2168.5 2171 4.07% 10.77% 33.27% 9.08% 

nickel 17896 17870 17890 5.50% 10.37% 49.11% 7.72% 

tin 29686 29650 29760 9.34% 18.16% 95.30% 46.06% 

zinc 2917.25 2914.5 2919 0.12% 5.44% 49.18% 5.72% 

lme steel rebar 710 693 719.5 10.76% 10.42% 76.62% 19.63% 

cobalt 45193 42500 42800 -2.80% -9.80% 52.91% 41.24% 

  
מלאי אחרון 
 במונחי טון 

שיעור שינוי 
 שבוע

שיעור שינוי 
 חודשי

שיעור שינוי 
 שנתי

שיעור שינוי 
 0902מתחילת 

alum prim 1810550 1.29% -4.17% 33.62% 34.53% 

alum allow 2000 0.00% 19.05% -74.03% -41.52% 

copper 132775 -14.12% -7.65% -45.88% 23.00% 

lead 108250 -2.65% -9.45% 46.53% -18.90% 

nickel 261228 -0.75% 0.79% 11.97% 5.89% 

tin 1320 2.33% -24.14% -74.12% -30.16% 

zinc 291425 -0.18% 7.74% 189.47% 44.11% 

steelhome China rebar 802.98 -6.21% -25.58% -18.96% 138.48% 

cobalt 294 0.00% 0.00% -51.24% -34.81% 

  485117 -1.62% -3.33% -8.85% -1.69% 

  

מחיר 
 אחרון

BID ASK 
שיעור שינוי 

 שבוע
שיעור שינוי 

 חודשי
שיעור 

 שינוי שנתי

שיעור שינוי 
מתחילת 

0902 
brent crude 68.66 68.66 68.67 0.15% 9.44% 131.02% 32.55% 

light crude 65.28 65.28 65.29 0.42% 10.03% 172.11% 34.54% 

usdils 3.2651 3.2648 3.2655 -0.57% 1.20% 7.20% -1.61% 

eurils 3.9310 3.9304 3.93166 0.06% -0.47% -3.52% -0.11% 

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

 סקירה כללית מתכות 

שבוע המסחר החולף בשווקים הפיננסיים ניפתח באופן חלקי, כאשר בורסות לונדון, יפן וסין חוגגות את יום הפועלים 

הבינלאומי. במהלך השבוע התנהל המסחר ביציבות, כאשר החששות מלחצים אינפלציוניים על רקע המשך העליות במחירי 

 חומרי הגלם, הוסיפו להעיב על המדדים.

לשעבר והיום שרת האוצר בממשל נשיא ביידן התייחסה לעניין התגברות החששות   FED–יושבת ראש ה    -גב' ג'נט יילן 

מאינפלציה. דבריה השרה בדבר עליה עתידית בריבית לא הובנה כראוי וכך בהודעה נוספת, הרגיעה מעט את השווקים 

על כך שהריביות צפויות להישאר ברמות הנמוכות בשנתיים הקרובות וכי  FOMCהפיננסיים, כאשר יישרה קו עם הודעה של 

רק בעתיד במידה ומגמת העלייה במדד המחירים יתמכו בכך הרי שהריבית תשוב לעלות. הדבר תרם לירידה מחודשת 

 . 1.60%שנים אשר שבו להיסחר מתחת לרמת  10 -בתשואות אג"ח דולריות ל

לעומת ציפייה   6.1%נתוני התעסוקה שפורסמו בסוף השבוע בארה"ב גרמו לאכזבה עם העלייה בשיעור האבטלה לכדי  

א' מועסקים   978א' לעומת ציפייה ל   266. מספר המועסקים היה נמוך באופן משמעותי ביחס לציפיות )5.8%לירידה בכדי 

שע"ש(   35+( והיקף שעות העבודה השבועיות ) 0.7%חדשים במגזר הלא חקלאי בחודש אפריל( ואילו השכר הממוצע ) 

ולעליות בשערי המניות תוך ציפייה  1.5%שנים, לעבר  10המשיכו לעלות. נתונים שגררו לירידה בתשואות האג"ח הדולרי ל 

 להמשך ריבית נמוכה בשווקים וצעדי עידוד לפעילות הכלכלית.

החולשה בנתוני התעסוקה בארה"ב לצד הנתונים המעודדים מאירופה תרמו להתחזקות המטבעות המרכזיים ובראשם 

 להתחזקות האירו והליש"ט. תנועה התואמת להערכתנו המוקדמת. 

המחסור המתמשך בשוק המעבדים גרם לחברות בתעשיית הרכב להודיע על הפסקת יצור זמנית ואיחורים במסירה 

ללקוחות, בין החברות ניתן לציין את קיה, טויוטה, רנו וניסאן. נתוני מאקרו, אשר התפרסמו במהלך השבוע מוסיפים להצביע  

לעומת צפי של   7%על המשך התרחבות הכלכלות המובילות באירופה,  כאשר מדד המכירות הקמעוניות בגרמניה עלה ב  

, בצרפת חל גידול בהזמנות של רכבים חדשים, דבר אשר מעיד אף הוא על התאוששות. נתון המכירות הקמעוניות 3%

 . 9%לעומת צפי של  12%באיחוד האירופי היה אף הוא גבוה מהתחזיות, כאשר עלה ב 

בבורסה האמריקאית ניתן לראות חזרתם המשקיעים לכיוון מניות "מסורתיות" מתוך מחשבה כי תכנית ההשקעות של 

הנשיא ג'ו ביידן בתשתיות תסייע למגזר הזה לתפוס תאוצה. תנועות הון נרשמות ממניות הצמיחה שנהנו מעליות חדות 

 בתקופת הקורונה ומוסט לאפיקים ה"מסורתיים".

בחודש הקודם. מדד התעסוקה  60.6לעומת רמת  60.5מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בארה"ב בחודש אפריל ירד לרמת 

בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על  59.6לעומת רמת  55.1בחודש אפריל ירד לרמת  ISMבמגזר הייצור 

 .61.5עליה לרמת 

מיליארד בחודש הקודם   70.5מיליארד דולר לעומת רמת    74.4גרעון במאזן המסחרי של ארה"ב בחודש מרץ עלה לרמת  

מיליארד דולר. סקר האופטימיות הכלכלית בארה"ב ירד   74.5והיה נמוך מעט מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת  

 בחודש הקודם.  56.4לעומת רמת  54.4בחודש אפריל לרמת 

בחודש   6.6%לעומת ירידה בשיעור של    11.0%מכירות קמעונאיות בגרמניה בחודש מרץ עלו בחישוב שנתי בשיעור של  

 .0.3%הקודם והיו גבוהות מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 

בחודש הקודם, אך היה נמוך   56.9לעומת רמת    57.7מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בספרד בחודש אפריל עלה לרמת  

 59.2לעומת רמת  58.9. מדד מנהלי הרכש בצרפת בחודש אפריל ירד לרמת 59.0מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת 

בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו שלא יחול כל שינוי בנתון. מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגרמניה 

בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על כך שלא יחול כל   66.4לעומת רמת    66.2בחודש אפריל ירד לרמת  

 שינוי בנתון
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

 

בחודש הקודם  53.2לעומת רמת  53.8באיחוד האירופי בחודש אפריל עלה לרמת  Markitמדד מנהלי הרכש המשוקלל של 

. רישום רכבים בצרפת בחודש אפריל עלה בחישוב שנתי בשיעור 53.7והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת 

 בחודש הקודם. 191.4%לעומת עליה בשיעור של  568.6%של 

 1.5%לעומת עליה בשיעור של    4.3%מדד המחירים ליצרן באיחוד האירופי בחודש מרץ עלה בחישוב שנתי בשיעור של  

. מכירות קמעונאיות באיחוד האירופי בחודש 4.2%בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 

בחודש הקודם והיו גבוהות מהתחזיות אשר   1.5%לעומת ירידה בשיעור של    12.0%מרץ עלו בחישוב שנתי בשיעור של  

לעומת עליה בשיעור   3.0%. הזמנות ממפעלים בגרמניה בחודש מרץ עלו בשיעור של  9.6%הצביעו על עליה בשיעור של 

 .1.7%בחודש הקודם והיו גבוהות מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של  1.4%של 

הדולר נסחר ביציבות במהלך השבוע אל מול המטבעות המרכזיים בזירה הגלובלית. בזירה המקומית התחזק  -ישראל

שקל לדולר, סביב רמה זו נבלם פיחות השקל, והדולר שב להיחלש לעבר רמת    3.27הדולר מעט, כאשר נע לעבר רמת  

שקל לדולר. המשך מדיניות התערבות בנק ישראל בשוק המט"ח לצד רכישות הדולרים על ידי המוסדות הפיננסים   3.25

 שקל לדולר. 3.27תרמו להתחזקות המחודשת של שער הדולר לעבר רמת 

 19  -מיליארד דולר, מתחילת השנה רכש הבנק המרכזי כ   5.3בנק ישראל דווח השבוע כי בחודש אפריל לבדו רכש הבנק  

מיליארד דולר, עליה הכריז נגיד הבנק בחודש ינואר האחרון,  30מיליארד דולר. מהלכי בנק ישראל במסגרת תכנית רכש ה 

 מהיקפה. 60%נוצלה עד כה ביותר מ 

מיליארד דולר בחודש, לאור קצב ההיצע המט"ח  1.4יתרת מסגרת הרכישות מותירה לבנק נפח רכישה חודשי של פחות מ 

אין שינוי בהערכתנו כי במבט לטווח הנוכחי אנו צופים כי הבנק יידרש להכריז בקרוב על הרחבת היקף תוכנית הרכישות.  

להערכתנו, התייצבות מחודשת של הדולר   ארוך, המגמה פרו שקלית ותומכת בהחלשות הדולר לעבר רמות שפל. 

שקל לדולר ואף נמוך   3.20בינוני לעבר רמת    -שקל לדולר עשויה לתמוך בהמשך התנועה בטווח קצר   3.25מתחת לרמת 

 יותר.

 שוק המתכות

אווירה חיובית בשווקי המניות תרמה לצפיות לחזרת הכלכלות המובילות למסלול של צמיחה מואצת. ציפיות אשר תרמו 

 -עלה גם במהלך שבוע המסחר ועמד ב -להמשך העליות בשוק הסחורות והמתכות. מדד בורסות המתכות בלונדון, ה 

ובכך השלים שבוע חמישי ברציפות של עליות השערים.   2011נקודות הרמה הגבוהה מאז אוגוסט    4,297ברמת    6.05

טריליון דולר של נשיא ארה"ב מר ג'ו ביידן תומכת בהתגברות קצב   2.25  -תכנית השקעות "גרנדיוזית" בתשתיות בסך ה 

הצמיחה ולמשך עליות מחירי המתכות העיקריים כגון אלומיניום, ברזל, נחושת ועוד. בשבוע המסחר האחרון מחיר הנחושת 

 10,200נסק המחיר לרמת    62522021  -הוסיף לעלות. מחיר הנחושת באופן מסורתי מהווה אינדיקטור לצמיחה גלובלית, ב 

 דולר לטון שיא של כל הזמנים, דבר המעיד על עוצמת האופטימיות השוררת בשווקים והמחסור החמור בחומרי גלם.   

להערכתנו כפי שפירטנו בעבר, תוכניות עידוד הצמיחה באמצעות השקעה אגרסיבית בתשתיות, מהלך דומה בוצע בשנת 

, בסין ומתוכנן גם בארה"ב, לצד התרחבות השימוש ברכבים חשמליים וההשקעה הנכרת הדרושה בתחום, באמצעות 2020

הקמת נקודות תדלוק רבות, יצור סוללות וכלי רכב חשמליים, צפויים לתרום לביקוש ער לחומרי גלם והמשך עליה במחיר 

 המתכות. 

מדיניות ההשקעה האגרסיבית בארה"ב צפויה לגרור למהלכים דומים באירופה ובאסיה ותעודד בכך את הביקוש למתכות 

ולהתרחבות בפעילות הכלכלית. זמינות הון גבוהה לצד יציאה ממגבלות הבידוד החברתי יתמכו בהתרחבות ההשקעה 

במכרות וביצור חומרי הגלם. רמת המלאים הנמוכה של מרבית המתכות תורמת לירידת רף הרגישות ולפוטנציאל עליות 

 המחירים. 
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

COPPER-  דולר   10,092עמד המחיר על רמת    06.05  -מחיר הנחושת עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה

עמדו  06.05 -לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב 2.70% -לטון, עליה בשיעור של כ

 לעומת הרמות בשבוע שעבר.  9.1% -טון, ירידה בשיעור של  כ 130,750המלאים על 
 

ZINC- דולר לטון, עליה   2,943.5עמד המחיר על    06.05  -מחיר האבץ עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה

 06.05 -לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה  במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב 0.6% -בשיעור של כ

 לעומת הרמות בשבוע שעבר. 0.3% -טון, ירידה בשיעור של כ 291,025על רמת 

-NICKEL  דולר   17,937עמד המחיר על    06.05  -מחיר הניקל עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

עמדו   06.05  -לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב  1.5% -לטון, עליה בשיעור של כ

 לעומת הרמות בשבוע שעבר. 0.6% -טון ירידה בשיעור של כ 260,508המלאים על רמת 

ALUMINIUM PRIM – על רמת  06.05 -מחיר האלומיניום עלה במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה

לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע   3.8%  -דולר לטון, עליה בשיעור של כ  2,488.5

 לעומת הרמות בשבוע שעבר.   1.8% -טון, ירידה בשיעור של כ 1,802,175על רמת  06.05 -ועמדה ב

 

 

 

 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/


 
 0902במאי,  90

 

 
      
 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/
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 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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 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/
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 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/
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 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

  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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 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/
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 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

  צור קשר לפרטים נוספים: 
 Bloombergמקור: 

 נירוסטה -גרף ה 

 COIL STEEL -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/
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 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.

 93-0201919בדבר 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: 

 93-0201919לגידור 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/

