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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 
0205 

alum prim 2582.5 2573.5 2575 -0.21% 3.74% 44.52% 30.46% 

alum allow 2224 2225 2230 0.00% 0.00% 64.74% 17.49% 

copper 9467.5 9465 9470 -0.25% 0.62% 47.18% 21.91% 

lead 2307 2303 2306.5 -2.33% -1.09% 17.85% 15.70% 

nickel 19678 19655 19670 1.06% 5.35% 38.01% 18.45% 

tin 35270 35225 35280 1.86% 9.90% 100.63% 73.53% 

zinc 2982 2990 2990 -1.31% 1.32% 22.62% 7.70% 

lme steel rebar 696.5 675 688 -1.35% -7.50% 55.99% 17.35% 

cobalt 52350.5 40100 40300 -0.07% 3.76% 58.30% 63.61% 

U.S. Midwest domestic Steel HRC 1880 1880 1895 0.53% 5.03% 315.01% 87.06% 

Steel HRC FOB China 930 923 937 -0.91% 3.39% 85.63% 45.84% 

  

מלאי אחרון 
 במונחי טון 

שיעור שינוי 
 שבוע

שיעור שינוי 
 חודשי

שיעור שינוי 
 שנתי

שיעור שינוי 
מתחילת 

0205 

alum prim 1323825 -2.16% -10.56% -17.29% -1.63% 

alum allow 1820 0.00% -4.21% -69.05% -46.78% 

copper 235650 0.17% 6.83% 106.94% 118.30% 

lead 57725 -1.74% -15.36% -51.41% -56.75% 

nickel 202896 -2.73% -10.31% -14.47% -17.76% 

tin 2115 -5.79% -2.76% -49.28% 11.90% 

zinc 239700 -3.74% -3.96% 12.10% 18.53% 

steelhome China rebar 711.57 -0.94% -2.63% -9.09% 111.33% 

Steelhome China Hot Rolled Coil  332.88 -0.60% -0.08% 27.98% 69.55% 

cobalt 286 0.00% -0.35% -51.93% -36.59% 

  

מחיר 
 אחרון

BID ASK 
שיעור שינוי 

 שבוע
שיעור שינוי 

 חודשי
שיעור 

 שינוי שנתי

שיעור שינוי 
מתחילת 

0205 

brent crude 70.59 70.18 70.25 -0.16% -7.71% 57.01% 36.27% 

light crude 68.44 68 68.05 0.23% -9.05% 62.03% 41.06% 

usdils 3.217 3.217 3.217 0.23% 2.10% 5.63% -0.11% 

eurils 3.7929 3.79291 3.79291 -0.03% 2.06% 5.71% 3.41% 

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

 סקירה כללית מתכות 

שבוע המסחר נפתח לאחר נתוני תעסוקה חזקים בארצות הברית. נגיף הקורונה ממשיך להכות במדינות למרות עליה בשיעור 

המתחסנים. המדדים המובילים במערב שומרים על רמות השיא, כאשר במזרח הצעדים להידוק רגולטורי מצד סין מעיבים על המסחר 

 בשווקים הפיננסים.  

נק'   15,089נסחר ברמת    100. מדד הנאסד"ק  0.8%נק', עלייה של   35,499.85עמד על  12.08מדד הדאו ג'ונס בתום יום המסחר של 

על רקע   1%נק', עלייה של    7,193האנגלי עלה לרמת    100. מדד הפוטסי  0.2%נק', עליה של    4,460עלה לרמת    P500 &ַS  -ומדד ה 

 0.4%הסרת מגבלות הקורונה והמשך הירידה בתחלואה בממלכה, בניגוד לציפיות המומחים. מדד הדאקס הגרמני רשם עליה של  

 נק'.  15,937לרמת  

, היה חזק מהצפי, כאשר הנתון המוביל הוא שיעור האבטלה שירד לרמתו 688821דוח התעסוקה שפורסם ביום שישי,    -ארצות הברית 

הנמוכה מאז פרוץ מגפת הקורונה. בהנחה שדוח התעסוקה הבא ישמור על רמות אלו ובכפוף לאי החמרה של מצב התחלואה הפד עשוי 

לדבר על התחלת צמצום תכנית ההרחבה הכמותית בהודעת הריבית של ספטמבר. בתגובה לדוח שערו של הדולר התחזק בזירה 

 הגלובלית אל מול המטבעות המובילים.  

האירו ומטבעות "הלווין" הקורלטיביים כמו הכתר השוודי והכתר הדני נחלשו מול הדולר בעקבות הציפי, כי המדיניות   -אירופה 

המוניטרית המרחיבה תימשך לאור נתוני האינפלציה המדשדשים והתרחבות כלכלית איטית מהצפוי. יוצא דופן היה הפאונד ששמר על 

דולר לפאונד, בעקבות הודעת הריבית של הנגיד הבנק המרכזי של אנגליה )ריבית   1.385ערכו מול הדולר, כאשר נסחר סביב רמת   

במונחים שנתיים,   22.2%ללא שינוי( אשר פורשה כניצית כאשר השוק מתמחר הידוק מוניטרי בטווח הבינוני.  התמ"ג באנגליה עמד על  

נקודות   40.4עמד על    ZEW  -(. מדד הסנטימנט הכלכלי של ה 0.4%) צפי    1.3%  -. בגרמניה עלה היצוא ב 22.1%מעט מעל הצפי, של  

, מעט 1.9%בהתאם לצפיות האנליסטים בשוק, באיטליה עמד המדד על    3.8%(. מדד המחירים לצרכן בגרמניה עמד על  56.7)צפי  

 .  1.8%מעל הצפיות של 

דולר לאירו. שער הליש"ט נחלש מעט במהלך שבוע   1.1730שער האירו נסחר בטווח שערים צר במהלך השבוע, כאשר נע סביב רמת  

יאן לדולר. מדד   110.4דולר לליש"ט. שערו של היאן היפני נחלש מעט אל מול הדולר, כאשר נע לעבר רמת    1.3820ונע לעבר רמת  

 .  0.25%נק' עליה בשיעור קל של  93.035הוסיף להתחזק במהלך השבוע ונע לעבר רמת   DXYהדולר אינדקס 

במהלך השבוע התחזק מעט שערו של הדולר הן בזירה הגלובלית, אך נחלש מעט בזירה המקומית, כאשר שערו נע לעבר  -ישראל

תמיכה של בנק ישראל   -לדולר. צמצום היקף המעורבות  ₪    3.2200דולר סביב רמה זו נבלם ושב להיסחר מעל לרמת 8₪ 3.2100רמת 

. להערכתנו 2021לעבר הרמות הנמוכות בהן נסחר בחודש ינואר  ₪בדולר לצד היצעי מט"ח של תחילת חודש תרמו לירידת שער הדולר8

על רקע הציפייה כי ההרחבה המוניטרית טרם הגיעה לסוף דרכה, וריבית אפסית צפויה לשרור בשווקים עוד למשך חודשים ארוכים, הרי 

שפוטנציאל המשך התאוששות שוקי ההון והציפייה להיצע מט"ח בזירה המקומית תומכים בהערכתנו לפיה מגמת הטווח הארוך הינה 

פרו שקלית! שאלת יציבות הממשלה החדשה לצד החששות להתפרצות מחודשת וחלילה אף בלתי נשלטת של זן הקורונה החדש 

"דלתא" עלולים לתרום לפוטנציאל אי הוודאות, לתנודתיות ואף נקודתית לפיחות השקל8התחזקות הדולר בשוק המקומי. להערכתנו, 

החשש מאפקט העלייה בלחצים האינפלציוניים תורמים לעליה בהיקף הגידור המטבעי שמבצעים המוסדיים המבקשים בטווח קצר,  

לצמצם את החשיפה המטבעית הנובעת מפעילותם בשוקי המניות והאג"ח הזר. מהלכי המוסדיים תורמים לביקוש למט"ח מנגד 

יצואנים, משקיעים זרים הפונים לשוק האג"ח המקומי ולהשקעה בשוק ההון הישראלי כמו גם גיוסי הון נרחבים מזרימים מט"ח 

 לשוק המקומי וגוררים לעודפי היצע מט"ח.

התמתנות ברמת הלחצים האינפלציוניים, ו8או מגמה חיובית של עליה מרשימה בשוקי המניות צפויים לתמוך בהיצע מט"ח משמעותי 

 ובהמשך להתחזקות השקל. 

נהירת זרים לנכסים צמודי מדד ותשלומי מיסים כולל בגין גיוסים ]הנפקות[ כמו גם המרות לתשלומי שכר ומיסים תורמים להיצע המט"ח. 

דולר 8₪   3.24דולר, כאשר המשך התייצבות מתחת לרמה חשובה של  8₪   3.21מגמה פרו שקלית תרמה לתנועת הדולר לעבר רמת  

תומכת בהמשך המגמה הפרו שקלית, בטווח הקצר לדולר פוטנציאל ייסוף אף לעבר רמות נמוכות יותר. נשוב לציין כי העדר ביקושים 

משמעותיים למט"ח ומנגד היצע נכבד לתשלומי מס מצד יצואנים ומנפיקים ! גרר לעודפי מט"ח משמעותיים ולייסוף השקל אליהם 

 מצטרפים משקיעים זרים החוששים מאינפלציה ומשקיעים גם באג"ח הישראלי.

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

 

הצגת נתוני הפעילות המטבעית המקומית, מצד בנק ישראל תורמת להבנת המגמה ארוכת הטווח. מהנתונים נלמד כי בזכות 

רכישות נרחבות של בנק ישראל נבלמה "צלילת" שער הדולר לעבר רמות שפל חדשות, בחודש האחרון צמצם בנק ישראל את 

 מעורבותו ביחס לחודשים הקודמים, ועימה גבר הלחץ לייסוף השקל.

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

מיליארד דולר עליו הכריז   30פעילות בנק ישראל מלמדת כי בנק ישראל יידרש כבר בקרוב להגדיל את מסגרת יעד הרכישות מרף ה  

 בינואר השנה.  

 

 שוק המתכות

+( 18%נסיקת מחירי חומרי הגלם גררה להכרזות ממשלת סין בדבר המהלכים להרחבת ההיצע. ההתרחבות הניכרת בהשקעה במכרות ) 

ובהגדלת כושר היצור כמו גם צמצום מגבלות הסגר תורמים להרחבת ההיצע ולמיתון לחצי המחירים של הטווח הקצר. כפי שציינו, ממשל 

הנשיא ביידן מוביל תוכניות השקעה בתשתיות אשר תורמות לצפיות האנליסטים, כי הביקושים למתכות העיקריות יישארו יציבים ואף 

יגדלו. כיום בסביבת מלאים מוגבלת, כפי שהמצב בשטח כיום, ניתן להניח כי הביקושים הצפויים יישמרו את רמת מחירי המתכות בתחום 

רמות המחירים של החודשים האחרונים. ראוי לציין כי השאלה המרכזית נותרה באשר לאם אנו בפתחו של "מחזור על" הידוע כמהלך 

ארוך טווח המקיף את כלל שוק חומרי הגלם והמתקיים לרוב בעקבות מהלכים רחבי היקף של שינוי טעמים 8 שינוי מבני גלובלי כמהפכת 

 וכו.   2-התיעוש בארה"ב8סין שיקום אירופה שלאחר מלחמת העולם ה

במבט לטווח ארוך, החריגה התקציבית ונסיקת הגרעון הממשלתי בארה"ב תומכים מחד בהיחלשות הדולר אל מול המטבעות המרכזיים, 

אולם מנגד נתוני מקרו מרשימים של הטווח הקצר בתחום התעסוקה, הצמיחה והתוצר לצד החשש מהתפרצות אינפלציונית ועימה 

 הציפייה לעליה בריבית ממתנים לחצים להיחלשות הדולר.  
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

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 אלו תורמים צפויים 

צפוי כי רמת הביקושים הגלובליים לסוללות ליטיום תצמח   2030לתרום לעליה במחירי חומרי הגלם לייצור ובמחירי סוללות, עד שנת  

 טרה וואט לשעה, דבר אשר צפוי לתרום לעליה נוספת בביקושים בסקטור הזה.     5.9ותעמוד על 

על כוונתם לדון כבר בפגישה הקרובה בצמצום    FED  -מחירי הזהב ירדו שבוע שני ברציפות לאחר איתותים מנציגי הבנק המרכזי ה 

 תוכנית רכישות האג"ח להגברת הנזילות בשווקים הפיננסים.

 

יציבות בקצב התרחבות  הכלכלה האמריקאית תרמה להורדה באחזקות במתכת היקרה הנתפסת כ"אי מבטחים" ותמכה בירידת 

דולר לאונקיה   1,757על רמת    12.08-המחירים. מחירי המתכות היקרות ירדו באופן חד במהלך חודש אוגוסט, כאשר מחיר הזהב עמד ב 

 דולר לאונקיה, כאשר מחקו כמעט את כל עליות חודשי אפריל ומאי   23.36ומחיר הכסף עמד על 

 

( ממשיך לרדת, כאשר תעשיית הפלדה בסין צפויה להתמודד עם קיצוץ בייצור. ממשלה סין צפויה Iron oreמחירו של הברזל הגולמי )  

לעבוד צמוד עם יצרני הפלדה על מנת לדון בקיצוץ רמות הייצור של הפלדה כבר במהלך החורף הנוכחי. יצרני הפלדה המובילים של סין 

מתחילים להתארגן להורדת תפוקת הפלדה כבר בחצי שני של השנה. הברזל הגולמי עיבד רבע מערכו במהלך החודש האחרון, כאשר 

 יואן לטון על רקע מאמצי ממשלת סין לקבוע מכסי ייצור על מנת להקטין את רמת הזיהום במדינה. 849עמד על  12.08-מחירו ב

 

 נקודות.   4,244.2ברמת  12.08 -עלה במהלך השבוע, כאשר עמד ב  LME -מדד בורסות המתכות בלונדון ה

COPPER-   עמד המחיר על רמת   12.08  -מחיר הנחושת נסחר סביב רמות הסגירה של השבוע שעבר, כאשר בתום יום המסחר של ה

 -טון, עליה בשיעור קל של  כ   235,775עמדו המלאים על    12.08  -דולר לטון. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר ב   9,467.5

 לעומת הרמות בשבוע שעבר.   0.2%

 

-ZINC דולר לטון, עליה בשיעור של   2,992.5עמד על    12.08  -מחיר האבץ עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

טון,   242,725על רמת    12.08  -. לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה  במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב 0.3%

 לעומת הרמות בשבוע שעבר. 2.5% -ירידה בשיעור של כ

-NICKEL דולר לטון, עליה   19,678עמד המחיר על    12.08  -מחיר הניקל עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

עמדו המלאים על רמת   12.08  -לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב   2.4%  -בשיעור של כ 

 לעומת הרמות בשבוע שעבר. 2.2% -טון ירידה בשיעור של כ 204,012

ALUMINIUM PRIM  –   מחיר האלומיניום נסחרו סביב רמות הסגירה של השבוע שעבר, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה- 

טון, ירידה   1,333,575על רמת    12.08  -דולר לטון. רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע ועמדה ב   2,582.5על רמת    12.08

 לעומת הרמות בשבוע שעבר.   1.5% -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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 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/
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 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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 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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 (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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 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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 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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 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

  צור קשר לפרטים נוספים: 
 Bloombergמקור: 

 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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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.

 20-0501212בדבר 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: 

 20-0501212לגידור 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/

