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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 
0209 

alum prim 2879.5 2889 2892 1.41% 10.66% 60.37% 45.47% 

alum allow 2420 2380 2500 -5.10% 7.56% 64.07% 27.84% 

copper 9366.5 9328 9331.5 -0.22% -0.80% 38.21% 20.61% 

lead 2208.5 2205 2208 -3.92% -4.46% 16.61% 10.76% 

nickel 19401 19375 19410 -3.91% -0.56% 27.42% 16.78% 

tin 34050 34100 34200 2.25% -4.57% 86.32% 67.53% 

zinc 3077.5 3071 3081 0.29% 1.60% 19.98% 10.95% 

lme steel rebar 660 660 677 -2.44% -4.69% 45.53% 11.20% 

U.S. Midwest domestic Steel HRC 1923 1906 1930 -0.21% 1.48% 251.55% 91.34% 

cobalt 51120 50620 51120 -0.04% -2.31% 50.42% 59.76% 

Steel HRC FOB China 902 900.5 920 -1.69% -3.01% 77.04% 41.45% 

  

מלאי אחרון 
 במונחי טון 

שיעור 
 שינוי שבוע

שיעור 
שינוי 
 חודשי

שיעור 
שינוי 
 שנתי

שיעור שינוי 
מתחילת 

0209 

alum prim 1319150 -0.46% 0.47% -12.66% -1.98% 

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

copper 231200 -1.18% -1.85% 193.03% 114.17% 

lead 52900 1.10% -8.32% -61.30% -60.37% 

nickel 173298 -4.45% -14.30% -26.96% -29.76% 

tin 1310 7.82% -23.39% -76.57% -30.69% 

zinc 227550 -0.74% -3.50% 3.61% 12.52% 

steelhome China rebar 704.5 -1.75% -1.93% -12.64% 109.23% 

cobalt 309.04 -1.60% -7.72% 16.82% 57.41% 

Steelhome China Hot Rolled Coil Total Inventory 285 0.00% -0.35% -36.81% -36.81% 

  

מחיר 
 אחרון

BID ASK 
שיעור 
שינוי 
 שבוע

שיעור 
שינוי 
 חודשי

שיעור 
 שינוי שנתי

שיעור 
שינוי 

מתחילת 
0209 

brent crude 75.34 75.34 75.35 3.32% 9.14% 74.00% 45.44% 

light crude 72.22 72.21 72.22 3.59% 8.45% 76.28% 48.85% 

usdils 3.2081 3.2077 3.2086 -0.22% 0.84% 6.35% 0.17% 

eurils 3.7791 3.7781 3.78 0.08% 0.28% 6.92% 3.76% 

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

 סקירה כללית מתכות 

גם השבוע התקיים שבוע מסחר מקוצר בארץ בשל צום יום הכיפורים. בארה"ב ואירופה המסחר התנהל באופן רגיל, כאשר 

הפעילים בשווקים מוסיפים להיות מוטרדים מהאטה בקצב הצמיחה בארה"ב לצד הציפייה לצמצום בתוכנית רכישות האג"ח 

 כמו גם צמצום תוכנית העידוד הכלכלי של ממשלת ארה"ב. FED -שמפעיל הבנק המרכזי של ארה"ב ה

לעומת הרמות בשבוע שעבר. מדד  0.4%נק', עליה בשיעור של   34,751.3מדד הדאו ג'ונס עמד על  16.09בתום יום המסחר של 

 0.3%נק', עלה של    4,473עלה לרמת   P500 &ַS  -ומדד ה   0.5%נק' עליה בשיעור של    15,515.9נסחר ברמת    100הנאסד"ק  

נק', מדד הדאקס   7,027.5האנגלי נסחר סביב רמות הסגירה של שבוע שעבר ברמת    100לעומת שבוע שעבר. מדד הפוטסי  

 . 0.3%נק', עליה קלה של   15,651.7הגרמני נסחר ברמה 

, 5-11באשר לאישור מתן חיסונים לגילאי  FDAעל הפרק המשך העלייה בתחלואה מקורונה, ההחלטה הקרבה של   -ארצות הברית

נק' בספט'   20הדרדרות במדדים במחוזות השונים של הבנק המרכזי, כך לדוגמא נרשמה ירידה במדד מצב העסקים בפילדלפיה ) 

נק' בספט'( ובמדד מצב התעסוקה  22.8נק' לעומת  15.9נק' בחודש אוג'( במדד מצב ההזמנות החדשות בפילדלפיה ) 30.7לעומת 

נק' באוג'( נתונים המעלים חששות באשר לקצב הצמיחה של כלכלת ארה"ב ועתיד היציאה צעדי הממשל  32.6נק' לעומת  26.3) 

לעידוד ההתאוששות הכלכלית. המדדים בארה"ב מורים על נסיגה בקצב ההתאוששות והחשש גובר מפני האפשרות כי המשק 

לקראת הפגישה הקרובה צפויים  FED  -ייחשף ללחצים אינפלציוניים ממושכים ולא זמניים בלבד. נציגים בכירים בבנק המרכזי ה 

להתפרסם השבוע בדגש על הופעת היו"ר פאוול הצפויה ביום שישי הקרוב, תורמים לאי הוודאות באשר למועד תחילת הצמצום 

 . 2021בתוכנית רכישות אג"ח, זאת לאור הכוונה לפעול עוד לפני תום שנת 

מר ג'רום פאוול המבקש לבחון מחדש את קוד האתיקה של הבנק המרכזי  FED-בשולי הדברים תשומת הלב מופנית ליושב ראש ה

סקירת היו"ר צפויה לעזור בשאלת זיהוי הדרכים להידוק הכללים והתקנים. לדברי  FED-סביב החזקות פיננסיות מותרות של בכירי ה

בהצהרתה השבוע, הדירקטוריון יערוך שינויים, לפי הצורך, וכל שינוי יתווסף לקוד ההתנהגות של הבנק המרכזי.   FED -דוברת ה

פאוול נתן את ההוראות לבחינה המחודשת בסוף השבוע שעבר, בעקבות הגילויים בדבר השקעות ומסחר שבוצעו בתחילת השבוע 

  .FED-על ידי שני מנהלי בנקים מרכזיים. לדברי המבקרים המעשים המחישו את הצורך להגדיל את האחריות ואת הפיקוח על ה

בחודש הקודם. מדד המחירים לצרכן בחודש אוגוסט   99.7לעומת רמת    100.1אופטימיות העסקים הקטנים עלתה החודש לרמת 

בחישוב שנתי, רמה התואמת לתחזיות אך הייתה נמוך לעומת החודש הקודם. מדד הייצור התעשייתי בחודש  5.3%עלה בשיעור 

שנרשמה בחודש הקודם. שוק התעסוקה מוסיף   6.64%בחישוב שנתי והיה נמוך מהעלייה בשיעור    5.95%אוגוסט עלה בשיעור  

להיות יציב עם שיפור קל לעומת השבוע הקודם, כאשר במדד תביעות אבטלה חוזרות נרשמה ירידה מתונה, אך מנגד נרשמה עליה 

אלף בשבוע שעבר. מדד ה ליבה של המכירות   312אלף לעומת    332קלה בתביעות ראשוניות לדמי אבטלה, אלו עמדו על  

 .0.1%לעומת צפי לירידה בשיעור של  1.8%הקמעונאיות בחודש אוגוסט עלה בשיעור של 

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

( לעומת 0.3%האלים המאיים על קצב הצמיחה של הכלכלה האירופאית. מדד המחירים לצרכן רשם כצפוי עלייה בחודש אוג' ) 

בלבד בחודש הקודם. השכר בגוש האירו ברבעון השני  2.2%לעומת  3%( ובחישוב שנתי נסק כצפוי לעבר -0.4%החודש הקודם )

 ברבעון הקודם. 2.1%-לעומת עליה ב 0.4%של השנה ירד בחישוב שנתי בשיעור של 

. 6.3%והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של    7.7%ייצור תעשייתי על בחודש יולי בחישוב שנתי בשיעור של   

 ברבעון הקודם. 1.3%לעומת עליה בשיעור של  0.1%מדד עלות העבודה ברבעון השני ירד בחישוב שנתי בשיעור של 

עם הירידה בציפיות לצמצום בהיקף רכש האג"ח שמבצע הבנק המרכזי האירופי נחלש שער האירו, כאשר נע אל מתחת לרמת  

דולר לליש"ט. שערו של  1.3800דולר לאירו ואף פחות. שער הליש"ט נסחר ביציבות במהלך השבוע כאשר נע סביב רמת  1.1800

התחזק מעט  DXY -יאן לדולר. מדד אינדקס הדולר ה 109.9היאן היפני אף הוא נסחר ביציבות אל מול הדולר, כאשר נע סביב רמת 

 . 0.2%נק' עליה בשיעור של  92.81במהלך השבוע כאשר נע לעבר רמת  

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

במהלך שבוע המסחר המקוצר, כאשר בימי רביעי וחמישי לא התפרסם שער יציג התנהל מסחר ער. גם במהלך שבוע   -ישראל 

המסחר המקוצר הורגשה נוכחות של בנק ישראל, אשר הוסיף להתערב בשוק המט"ח במטרה לבלום את חולשת הדולר כאשר 

שקל לדולר. בדווח החודשי של בנק ישראל נמסר כי הבנק רכש   3.20הבנק ביקש למנוע את ירידת שער הדולר אל מתחת לרמת  

 205מיליארד דולר, סכום נמוך ביחס לרכישות בחודשים הקודמים, סך היתרות נסק אל מעל לרמת ה   1.6במהלך חודש אוגוסט כ 

מיליארד דולר, להערכתנו ייסוף השקל במהלך   27.3מהתמ"ג, מתחילת השנה רכש בנק ישראל    47%מיליארד דולר שהם כ  

מיליארד דולר  30השבוע האחרון נתמך בעובדה כי בנק ישראל מצמצם את היקף הרכישות והמעורבות במסחר, עם מיצוי מכסת ה 

 דולר.₪/ 3.11עליה הכריז בתחילת השנה עם הייסוף המהיר לעבר 

בנק ישראל הפועל לשמור על רווחיות היצוא ותנאי הסחר נדרש להתמודד ולבחור בין החשש מהשפעת עודפי הנזילות בשוק 

המקומי העשויה לגרור לבועות פיננסיות בשוקי הנדל"ן וההון, לבין הצורך לרכוש מט"ח במטרה לבלום את צלילת שער הדולר אל 

מיליארד דולר, הבנק יאלץ לאפשר  30(. להערכתנו ללא התערבות משמעותית ופריצת רף ה 3.11עבר רמת השפל מינואר השנה )

לדולר כבר בעתיד הקרוב. נשוב ונציין את הקשר הישיר שבין ₪    3.20תנודות רחבות יותר ואת הייסוף אף אל מתחת לרמת ה  

ירידות שערים בבורסות לפיחות השקל ! וכי ירידות שערים בבורסות גררו בעבר לפחות נקודתי ובכך ספקו ליצואנים הזדמנות 

 להמרה נוחה כאשר פיחות השקל מתקבל כתנועה מתקנת שלהערכתנו מוגבלת וקצרת טווח. 

לדולר כאשר יצואנים, משקיעים זרים ₪    3.22התערבות בנק ישראל נותרה עד כה מוגבלת, כאשר הדולר נבלם מתחת לרמת ה  

 לדולר ובהמשך אף פחות.₪  3.18תתמוך בתנועה לעבר  3.20ומנפיקים מוכרים מט"ח. פריצת רף ה 

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

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

 השנה. נשוב ונדגיש כי לרשות הבנק נותר סכום מצומצם מאוד להתערבות במסחר. 

 

 שוק המתכות

נשוב ונציין כי 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.

הארוך בהיחלשות הדולר אל מול המטבעות -החריגה התקציבית ונסיקת הגרעון הממשלתי בארה"ב תומכים בטווח הבינוני 

. מנגד, במקרה של התרחבות אפקט מגפת הקורונה )מסכות, סגרים, צמצום עבודת מפעלים/מכרות/נמלים( עשוי המרכזיים

הדבר לעודד חיפוש אחר אי מבטחים ומעבר לאחזקה בדולר כמו גם הציפייה לעליה בריבית הדולר התורמת אף היא להתמתנות 

 הלחצים להחלשות הדולר. 

מהלכים של ממשלת סין לצימצום הזיהום בסקטור התעשייתי תרמו להגברת מגמת ירידת מחיר  -( Iron-Oreמחיר הברזל הגולמי )

 לעומת רמות השיא בהן נסחרו במהלך חודש מאי האחרון. 50% -הסחורה. מחיר הברזל הגולמי ירד יותר מ

מחירי השפל של הברזל הגולמי הופכים אותה לאחת המתכות עם הביצועים הגרועים בין המתכות המרכזיות לעומת האלומיניום  

 השנים האחרונות ומחירי הפחם והגז אשר נסחרים סביב רמות שיא היסטוריות. 13שמחירו נסק לרמות שיא של 

לעבר מספרים דו ספרתיים, לראשונה מאז יולי אשתקד, צפויה להקל באופן   100ירידת מחירי הברזל הגולמי אל מתח לרף ה   

משמעותי על יצרני פלדה, אך תהווה מכה ליצרני הברזל הגולמי המובילים בזירה הגלובלית, אשר נהנו מרווחים עצומים במהלך 

 הריצה "ראלי" האחרון.

דולר לטון תהווה גם חדשות רעות עבור מדינות כאוסטרליה, אשר הינה  100המשך ירידת מחירי הברזל הגולמי אל מתחת לרמת  

מתוך היצוא הכללי  40% -את מיצרניות הברזל הגולמי המובילות בעולם. מתכת זו מהווה מרכיב חשוב ביצוא המדינה העומד על כ

של אוסטרליה. ירידה חדה במחירי הברזל הגולמי עדיין לא מורגשת במחירי הפלדה, אשר מוסיפים להיות גבוהים ונסחרים בעליה 

 מעל הרמות הגבוהות של חודש מאי.        12%של 

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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 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

  צור קשר לפרטים נוספים: 

נקודות ירידה בשיעור של   5,199.4ברמת  90.61 -ירד במהלך השבוע, כאשר עמד ב  LME-מדד בורסות המתכות בלונדון ה

%..2. 

-COPPER דולר  9,366.5עמד המחיר על רמת  16.09 -מחיר הנחושת ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

עמדו המלאים  16.09 -לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב 3.4%לטון, ירידה בשיעור של 

 לעומת הרמות בשבוע שעבר.  1.2% -טון, ירידה בשיעור של  כ 231,200על 

-ZINC דולר לטון, ירידה בשיעור   3,082עמד על    16.09  -מחיר האבץ ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

על רמת   16.09  -לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב   1.2%של  

 לעומת הרמות בשבוע שעבר. 0.3% -טון, עליה בשיעור של כ 227,550

-NICKEL דולר לטון,   19,401עמד המחיר על    16.09  -מחיר הניקל ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

עמדו המלאים   16.09  -לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב  4.9% -ירידה בשיעור של כ

 לעומת הרמות בשבוע שעבר. 3.4% -טון ירידה בשיעור של כ 173,298על רמת 

-ALUMINIUM PRIM  עמד המחיר על   16.09  -מחיר האלומיניום ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

על רמת   16.09  -. רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע ועמדה ב 1.5%  -דולר לטון, ירידה בשיעור של כ   2,879

 לעומת הרמות בשבוע שעבר.   0.1% -טון, ירידה בשיעור של כ 1,319,150

 

 

 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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 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

  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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 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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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.

 20-0901212בדבר 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: 

 20-0901212לגידור 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/

