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 סקירת מחירי מתכות      
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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 
1212 

alum prim 2839.5 2835 2836 5.36% 11.40% 59.16% 43.45% 

alum allow 2550 2400 2650 10.87% 14.66% 72.30% 34.71% 

copper 9387.5 9383.5 9394.5 0.12% 0.19% 39.40% 20.88% 

lead 2298.5 2291.5 2294.5 -0.61% 1.77% 21.32% 15.27% 

nickel 20190 20170 20200 3.73% 8.43% 35.31% 21.53% 

tin 33300 33075 33350 -0.60% -3.76% 84.85% 63.84% 

zinc 3062 3020 3062 3.01% 3.86% 24.37% 10.46% 

lme steel rebar 676.5 667.5 685.5 1.27% -3.08% 46.75% 13.98% 

cobalt 51140 50640 51140 1.26% -2.34% 54.97% 59.82% 

U.S. Midwest domestic Steel HRC 1927 1923 1940 -0.62% 2.23% 260.19% 91.74% 

Steel HRC FOB China 917.5 905 941.5 0.60% -1.87% 77.29% 43.88% 

  

מלאי 
אחרון 
במונחי 

 טון 

שיעור 
שינוי 
 שבוע

שיעור 
שינוי 
 חודשי

שיעור 
שינוי 
 שנתי

שיעור 
שינוי 

מתחילת 
1212 

alum prim 1325225 0.75%-  1.53%-  13.19%-  1.53%-  

alum allow 1820 0.00% 0.00% 69.26%-  46.78%-  

copper 233950 7.31%-  0.42%-  218.62% 116.72% 

lead 52325 0.34% 10.56%-  57.54%-  60.80%-  

nickel 181368 4.79%-  12.65%-  23.30%-  26.48%-  

tin 1215 11.31%-  45.88%-  77.85%-  35.71%-  

zinc 229250 3.03%-  7.75%-  4.31% 13.36% 

steelhome China rebar 717.06 0.58% 0.72%-  9.65%-  112.96% 

cobalt 285 0.35%-  0.35%-  36.81%-  36.81%-  

Steelhome China Hot Rolled Coil Total Inventory 314.08 2.42%-  5.93%-  20.63% 59.98% 

  

מחיר 
 אחרון

BID ASK 
שיעור 
שינוי 
 שבוע

שיעור 
שינוי 
 חודשי

שיעור 
שינוי 
 שנתי

שיעור 
שינוי 

מתחילת 
1212 

brent crude 71.9 71.89 71.91 0.98%-  1.80% 79.48% 38.80% 

light crude 68.51 68.5 68.51 2.11%-  0.32% 83.67% 41.20% 

usdils 3.2044 3.2012 3.2077 0.05%-  0.71% 6.34% 0.28% 

eurils 3.7920 3.7838 3.8002 0.39% 0.23%-  6.39% 3.43% 

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

 סקירה כללית מתכות 

השבוע התקיים שבוע מסחר מקוצר הן בארץ בשל חופשת ראש השנה והן בארה"ב בעקבות חג "יום קולומבוס " )בשווקים הפיננסים של 

ארה"ב לא התקיים המסחר ביום שני(. המסחר הוסיף להיות דליל עם ירידות שערים קלות, כאשר הפעילים בשווקים מוסיפים להיות 

לצד צמצום  FED  -מוטרדים מהאטה בקצב הצמיחה לצד הציפייה לצמצום בתוכנית רכישות האג"ח שמפעיל הבנק המרכזי של ארה"ב ה 

 תוכנית העידוד הכלכלי של ממשלת ארה"ב.

לעומת הרמות בשבוע שעבר. מדד   1.0%נק', ירידה בשיעור של     35,031מדד הדאו ג'ונס עמד על    08.09בתום יום המסחר של  

לעומת   0.5%נק', ירידה של    4,514עלה לרמת   P500 &ַS  -ומדד ה   0.2%נק' ירידה בשיעור קל של    15,620נסחר ברמת    100הנאסד"ק  

נק',    15,610, מדד הדאקס הגרמני נסחר ברמה  0.6%נק', ירידה בשיעור של    7,095האנגלי ירד לרמת   100שבוע שעבר. מדד הפוטסי 

 .  1.1%ירידה של 

ומעלה על רקע התחלואה   15הנשיא ביידן הודיע על התחלת מבצע החיסון השלישי ואישר את מתן החיסון לגילאי    -ארצות הברית 

, כאשר רוב הסיכויים כי יעניק כהונה שניה לנגיד הנוכחי FEDהעולה. השבוע הנשיא ג'ו ביידן יידרש להחליט לגבי זהותו של הנגיד הבא של 

מר ג'רום פאוול. הדברים הנוספים אשר עמדו על פרק השבוע, התגברות החששות לגבי קצב הצמיחה של כלכלת ארה"ב לצד הודעות של 

לקראת הפגישה הקרובה באשר לאפשרות של תחילת הצמצום של תוכנית רכישות אג"ח, הכוונה לפעול עוד לפני תום שנת  FED -נציגי ה

, כאשר 3.03%נותרה ללא שינוי ברמת    30-. השבוע התאפיין בהיעדר פרסום נתוני מאקרו משמעותיים. הריבית למשכנתאות ל 2021

ירד מעט לרמת   MBAבשבוע שעבר. מדד הרכש    2.4%לעומת ירידה בשיעור של    1.9%בקשות למשכנתאות ירדו בשיעור שבועי של  

 10.185מיליון לעומת    10.934בחודש הקודם. סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה בחודש יולי עלה לרמת    259לעומת רמת    258.4

 מיליון.   10.00בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה לרמת 

אירופה ממשיכה בתהליך ההתחסנות נגד נגיף הקורונה, דבר אשר עשוי לסייע לה בהתמודדות מול התפשטות זן דלתא האלים   -אירופה

 1.8%המאיים על קצב הצמיחה של הכלכלה האירופאית. שוק התעסוקה הוסיף להציג נתונים חיוביים. היקף התעסוקה עלה בשיעור של  

 14.3%ברבעון השני של השנה בחישוב שנתי, בדומה לרבעון הקודם. התמ"ג ברבעון השני של השנה עלה בחישוב שנתי בשיעור של  

בחודש הקודם, גם   42.7לעומת רמת    31.1בחודש ספטמבר ירד לרמת   ZEW. הסנטימנט הכלכלי 13.6%לעומת הצפי לעליה בשיעור של 

נקודות. מכירות קמעונאיות באיטליה בחודש יולי עלו בחישוב   26.5בגרמניה מדד הסנטימנט הכלכלי ירד לעומת החודש הקודם לרמת  

מיליארד אירו לעומת   17.9בחודש הקודם. מאזן המסחרי בגרמניה בחודש יולי עלה לרמת   7.9%-לעומת עליה ב 6.7%שנתי בשיעור של 

 מיליארד.      13.0צפי לירידה לרמת 

דולר   1.1830עם הירידה בציפיות לצמצום בהיקף רכש האג"ח שמבצע הבנק המרכזי האירופי נחלש שער האירו, כאשר נע לעבר רמת  

דולר לליש"ט. שערו של היאן היפני אף הוא נסחר   1.3840לאירו. שער הליש"ט נסחר ביציבות במהלך השבוע כאשר נע סביב רמת  

 92.48התחזק במהלך השבוע ונע לעבר רמת    DXYיאן לדולר. מדד הדולר אינדקס    109.5ביציבות אל מול הדולר, כאשר נע סביב רמת  

 .  0.5%נק' עליה בשיעור של 

שער הדולר נסחר בטווח שערים צר במהלך השבוע, למרות המשך ההתחממות הביטחונית בדרום בין היתר על רקע בריחת   -ישראל 

האסירים מכלא גלבוע. במהלך שבוע המסחר המקוצר, כאשר ביום שני לא התפרסם שער יציג )חג הפועלים בארה"ב(, בשוק המט"ח 

מיליארד דולר, סכום   1.6הורגשה פחות נוכחות בנק ישראל. בדווח החודשי של בנק ישראל נמסר כי הבנק רכש במהלך חודש אוגוסט כ  

מהתמ"ג, כאשר מתחילת השנה   47%מיליארד דולר שהם כ    205נמוך יחסית לחודשים הקודמים, וסך היתרות נסקו אל מעל לרמת ה  

מיליארד דולר, להערכתנו ייסוף השקל במהלך השבוע האחרון נתמך בעובדה כי בנק ישראל מצמצם את היקף   27.3רכש בנק ישראל  

 דולר.₪/ 3.11מיליארד דולר עליה הכריז בתחילת השנה עם הייסוף המהיר לעבר  30הרכישות והמעורבות במסחר, עם מיצוי מכסת ה 

בנק ישראל הפועל לשמור על רווחיות היצוא ותנאי הסחר נדרש להתמודד ולבחור בין השפעת הגדלת הנזילות בשווקים עם הזרמת 

(. להערכתנו הבנק 3.11השקלים ומנגד הצורך לרכוש מט"ח במטרה לבלום את צלילת שער הדולר אל עבר רמת השפל מינואר השנה ) 

לדולר כבר בעתיד הקרוב. ירידות שערים בבורסות גוררות ₪    3.20יאלץ לאפשר תנודות רחבות יותר ואת הייסוף אף אל מתחת לרמת ה  

 לפחות נקודתי דבר המספק הזדמנות להמרה נוחה עם פיחות השקל כאשר תנועה מתקנת זו הינה להערכתנו מוגבלת וקצרת טווח.

פעילות   אין שינוי בהערכתנו כי במבט לטווח ארוך, המגמה הינה פרו שקלית ותומכת בהחלשות הדולר לעבר רמות שפל חדשות. 

מיליארד דולר עליו הכריז בינואר השנה לרשות   30בנק ישראל מלמדת כי בנק ישראל נדרש להגדיל את מסגרת יעד הרכישות מרף ה  

 הבנק נותר סכום מצומצם מאוד להתערבות במסחר.  

  

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

 שוק המתכות

במבט לטווח ארוך, צעדי עידוד הפעילות הכלכלית הגלובלית בכלל ובאירופה ובארה"ב בפרט תורמים לביקוש מובנה למתכות המרכזיות. 

כפי שפירטנו רבות, צעדי הממשל בארה"ב והזרמת תקציבים גוררים לעלייה בביקושים למתכות. החריגה התקציבית ונסיקת הגרעון 

הארוך בהיחלשות הדולר אל מול המטבעות המרכזיים. במקרה של התרחבות אפקט מגפת -הממשלתי בארה"ב תומכים בטווח הבינוני 

הקורונה )מסכות, סגרים, צמצום עבודת מפעלים/מכרות/נמלים( עשוי הדבר לעודד חיפוש אחר אי מבטחים ומעבר לאחזקה בדולר. 

 הציפייה לעליה בריבית הדולר תורמת אף היא להתמתנות הלחצים להיחלשות הדולר.  

האנליסטים דנים במשבר העתידי הבא, כאשר מעבר מהיר של הצרכנים מרכבי בנזין לרכבים חשמליים כמו גם שינויי מזג אויר והפגיעה 

במקורות המים, צפויים לתרום לזינוק בביקוש למתכות, לאנרגיה ובכללם לסוללות ליטיום. בשלב הנוכחי ביקושים גבוהים ל"רכיבי 

טק גוררים -אלקטרוניקה" הנמצאים במחסור בעקבות הנסקה בביקושים לרכבים חשמליים כמו גם התחרות אל מול בקושי תעשיות ההי 

 לצמצום חד ביצור כלי רכב.  

ראלי מחירי מתכות מתחמם, כאשר אלומיניום וניקל מטפסים לשיאים חדשים. העלייה במחירי מתכות בסיס לא מראה סימני בלימה, 

כאשר מחירי האלומיניום והניקל נסחרים ברמות שיא של תקופה ארוכה על רקע ירידה בהיצע ועליה ברמת הביקושים. מחיר הניקל נסק 

 2,842לרמת    1.7%שנים האחרונות ומחיר האלומיניום עלה בשיעור חד של   7דולר לטון, רמת שיא של  20,190לרמת  2.6%בשיעור של 

. מאבק ממשלת סין בצמצום רמות פליטת תעשיות עתירות אנרגיה, תרם לעלית מחירי המתכות. 2008דולר לטון, רמת שיא מאז שנת  

בינוני. מצד שני התאחדות המתכות של סין )ללא -להערכת האנליסטים מגמת העלייה של מחירי מתכות אלה עשויה להימשך בטווח קצר 

ברזל( ציינה במהלך השבוע, כי מבחינתה ההיצע נראה יציב ורמת הצריכה בתחום הנורמלי, דבר אשר לא מצדיק את הימצאות מחירי 

המתכות ברמות הגבוהות בהן נסחרות בתקופה האחרונה. עליות חדות במחירי המתכות מוסיפות לתרום להגברת החששות 

שנים בחודש אוגוסט אחרון. סין ממשיכה למכור בתקופה האחרונה מתכות   13האינפלציוניים, כאשר מחירי היצרנים בסין נסקו לשיא של  

 בסיס ממאגרי המדינה בניסיון לצנן את מגמת עלית מחירי חומרי גלם.  

 

 .1.0%נקודות עליה בשיעור של  4,313.2ברמת  09.09 -עלה במהלך השבוע, כאשר עמד ב  LME-מדד בורסות המתכות בלונדון ה

-COPPER  דולר לטון,   9,387.5עמד המחיר על רמת    09.09  -מחיר הנחושת ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

 233,950עמדו המלאים על    09.09  -לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב  0.5%ירידה בשיעור של 

 לעומת הרמות בשבוע שעבר.   7.3% -טון, ירידה בשיעור של  כ
 

-ZINC  דולר לטון, עליה בשיעור של   3,075עמד על    09.09  -מחיר האבץ עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

טון,   229,250על רמת    09.09  -. לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב 2.6%

 לעומת הרמות בשבוע שעבר. 3.0% -ירידה בשיעור של כ

NICKEL - דולר לטון, עלייה   20,190עמד המחיר על    09.09  -מחיר הניקל עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

עמדו המלאים על רמת   09.09  -לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב   2.0%  -בשיעור של כ 

 לעומת הרמות בשבוע שעבר. 3.9% -טון ירידה בשיעור של כ 181,368

ALUMINIUM PRIM  –   2,839.5עמד המחיר על    09.09  -מחיר האלומיניום עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה 

טון, ירידה   1,325,225על רמת    09.09  -. רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע ועמדה ב 4.1%  -דולר לטון, עלייה בשיעור של כ 

 לעומת הרמות בשבוע שעבר.   1.4% -בשיעור של כ

 

 

 

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: 
 Bloombergמקור: 

 HOT ROLLED COIL STEEL -גרף ה 

 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/
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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/
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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: 

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

 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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  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/


 
 1212בספטמבר,  21

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      
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  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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  צור קשר לפרטים נוספים: 

 

 

 

 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/
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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.

 20-0201212בדבר 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 

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/

