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 עבור חברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית
 

  צור קשר לפרטים נוספים: 
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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 

0402 

alum prim 2512 2507 2508 2.95% 1.74% 54.97% 26.90% 

alum allow 2224 2225 2230 8.49% 5.90% 83.80% 17.49% 

copper 9322 9268 9270 -1.03% -9.01% 53.80% 20.04% 

lead 2269 2253 2256.5 2.18% 2.23% 28.05% 13.79% 

nickel 18105 18095 18120 -1.64% -0.14% 40.93% 8.98% 

tin 31294 31250 31300 2.15% 1.86% 86.83% 53.97% 

zinc 2926 2925 2930 0.66% -4.22% 41.13% 5.75% 

lme steel rebar 737.5 728.5 747.5 1.72% -2.32% 76.44% 24.26% 

cobalt 50500 40100 52800 11.00% 15.79% 77.33% 57.82% 

  
מלאי אחרון 
 במונחי טון 

שיעור שינוי 
 שבוע

שיעור שינוי 
 חודשי

שיעור שינוי 
 שנתי

שיעור שינוי 
 0402מתחילת 

alum prim 1568900 -2.50% -8.09% -4.24% 16.58% 

alum allow 1900 0.00% 4.40% -70.95% -44.44% 

copper 211975 9.85% 75.62% -0.63% 96.36% 

lead 80250 -6.69% -17.54% 20.68% -39.88% 

nickel 231498 -1.45% -6.06% -0.87% -6.17% 

tin 2015 -7.99% 166.89% -42.92% 6.61% 

zinc 253600 -1.71% -9.93% 106.94% 25.40% 

steelhome China rebar 699.19 2.70% -3.38% -1.52% 107.65% 

cobalt 291 -2.02% -2.02% -51.66% -35.48% 

  

מחיר 
 אחרון

BID ASK 
שיעור שינוי 

 שבוע
שיעור שינוי 

 חודשי
שיעור 

 שינוי שנתי

שיעור שינוי 
מתחילת 

0402 

brent crude 75.69 75.69 75.7 -0.64% 6.08% 75.45% 46.12% 

light crude 75.15 75.15 75.16 1.49% 9.18% 84.87% 54.88% 

usdils 3.2686 3.2616 3.2756 -0.53% -0.43% 5.07% -1.71% 

eurils 3.8722 3.8653 3.8791 0.13% 2.31% -0.08% 1.39% 

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

 סקירה כללית מתכות 

ומדד   0.8%עלה בשיעור של    S &P, מדד  1.2%  -המסחר בשווקים הפיננסיים התנהל השבוע תוך עליות בשערים. מדד הנאסד"ק עלה ב  

ומדד הפוטסי האנגלי רשם   0.6%  -. באירופה רשמו המדדים ירידות קלות כאשר מדד הדאקס הגרמני ירד ב 0.9% -הדאו ג'ונס עלה ב 

 .0.5%ירידה של 

משמשים כר פורה להדבקה   2020בתחלואה, כאשר משחקיי אליפות אירופה בכדורגל אירו    באירופה אנו עדים לעלייה      -קורונה  

ומעוררים ביקורת חריפה של הציבור על קובעי המדיניות. הנתונים הכלכליים שפורסמו השבוע תומכים במגמת ההתאוששות בעולם אם 

 כי ניתן לראות התמתנות מסוימת, כאשר מרבית הנתונים יוצאים בהתאם לצפי ולא מכים את התחזיות.

א' לעומת צפי לגידול של   850ביום שישי פורסמו נתוני התעסוקה בראשם עליה מרשימה במספר המועסקים החדשים   -ארצות הברית

בעוד בשווקים ציפו לשיפור   5.9%א' בלבד. בנוסף תוקן כלפי מעלה הנתון החודש מאי ובמקביל עלה שיעור המובטלים לרמת    720

. לצד האכזבה מהירידה המתונה בשיעור המובטלים הרי שלשיפור במספר המועסקים בסקטורים השבים 5.6%וירידה השיעור לרמת  

 1.7%לפעולה מהשבתת הקורונה ובהם המלונאות והתיירות נרשמה התאוששות מרשימה. מדד מחיריי הבתים רשם עליה של  

 בחודש הקודם.   120, לעומת 127)בהתאם לציפיות(, מדד אמון הצרכנים עמד על 

 0.3%, בספרד נרשמה עלייה של  2.3%נתוני האינפלציה ממשיכים להתפרסם, מדד המחירים בגרמניה רשם עליה של    -אירופה 

במונחים שנתיים.  שיעור מדד המחירים בגוש האירו כולו   1.9%במונחים שנתיים ובצרפת רשם המדד עליה של    2.6%  -חודשית ו 

ובמונחים שנתיים הסתכם   ( 1.4החודש )צפי    1.7%  -מדד מחירי היבוא בגרמניה רשם עליה של  ה  במונחים שנתיים. 1.9% -הסתכם ב

. נתוני התמ"ג 8.1%בהתאם לציפיות, צרפת    5.9%.  השבוע התפרסמו נתוני אבטלה , בגרמניה שיעור האבטלה עמד על  11.8%  -ב 

במונחים שנתיים, התאם לצפי וטוב יותר מהערכות מוקדמות של האנליסטים בתחילת השנה.   1.6%באנגליה מצביעים על ירידה של  

ניתן לסכם ולומר כי התקופה האחרונה מאופיינת בלחצים אינפלציוניים בשווקים הנובעים מהעלייה במחירי הסחורות, כמו שציינו 

בסקירות הקודמות. הנגידים בעולם ממשיכים את המדיניות של שערי הריבית הנמוכה על חשבון אינפלציה מתוך כוונה לעודד תעסוקה 

? שאלה מעניינת אולם כרגע העולם בוחר להתעלם וממשיך מה יקרה אם יצטרכו להעלות ריבית בעכבות האינפלציה וצמיחה מהירה.  

 בהתמכרות ל"כסף הזול".  

נתוני מדד המחירים לצרכן וליצרן נבקש להדגיש כי על אף "צפירת ההרגעה" שמשגרים הבנקים המרכזיים,   - זהירות אינפלציה קרבה

סביבת אינפלציה הגבוהה   . %5תתקרב לרמת ה    0202מורים על עליה חדה במחירים ובארה"ב הציפיות כי האינפלציה בסוף שנת  

באופן דרמטי מהציפיות והעשויה לבוא לידי ביטוי בהחלטות הבנקים בהמשך, טרם נתנה תשומת לב בשווקים. ראוי לציין כי בעבר 

ומעשית במסגרת תוכנית   1971קיבל התייחסות מעשית ראשונה מהנשיא ניקסון רק בשנת    1965-1982משבר האינפלציה הגדול של  

WIN  דבר המורה כי לוקח זמן רב עד שממשלים מאוששים הנחות ונוקטים בצעדים 1973774של הממשל רק בשנים ! 

דולר לאירו, הרמה הנמוכה של התקופה האחרונה. שער הליש"ט נחלש   1.1850שער האירו הוסיף להיסחר במהלך השבוע סביב רמת  

יאן   111.5דולר לליש"ט. שערו של היין היפני נחלש אף הוא מול הדולר כאשר נע לעבר רמת    1.3750במהלך השבוע ונע לעבר רמת  

לדולר ובכך המשיך את מגמת ההיחלשות של השבועות האחרונים. שבוע המסחר התאפיין בהתחזקות שער הדולר אל מול המטבעות 

עלה   DXY  -מדד הדולר    תרמה לתנועה זו.   1.50%שנים לעבר רמת    10  -המובילים, כאשר עליה מחודשת של תשואות אג"ח דולריות ל 

 .0.7%, עליה בשיעור של 92.5מעט לעומת רמתו בשבוע שעבר כאשר עלה לרמת 

3.277₪במהלך השבוע התחזק שערו של הדולר הן בזירה הגלובלית והן בזירה המקומית, כאשר שערו נע לעבר רמת    -ישראל 

דולר. להערכתנו על רקע הציפייה כי ההרחבה המוניטרית טרם הגיעה לסוף דרכה, וריבית אפסית צפויה לשרור בשווקים עוד למשך 

חודשים ארוכים, הרי שפוטנציאל התאוששות שוקי ההון והציפייה להציע מט"ח בזירה המקומית תומכים בהערכתנו לפיה מגמת הטווח 

 הארוך הינה פרו שקלית!

שאלת יציבות הממשלה החדשה לצד החששות להתפרצות מחודשת ובלתי נשלטת של זן קורונה חדש דלתא עלולים לתרום לפוטנציאל 

החשש מאפקט העליה בלחצים אי הוודאות, לתנודתיות ואף נקודתית להתחזקות הדולר בשוק המקומי. להערכתנו, בטווח קצר,  

האינפלציוניים תורמים לעליה בהיקף הגידול המטבעי שמבצעים המוסדיים המבקשים לצמצם את החשיפה לשוקי המניות ואג"ח 

חידוש התמתנות ברמת הלחצים האינפלציוניים, ו7או הזר. מהלכי המוסדיים תורמים לביקוש למט"ח ולפיחות המזדחל. נציין כי  

מגמה חיובית של עליה מרשימה בשוקי המניות צפויה לתמוך בחידוש היצע המט"ח ובהמשך התחזקות של השקל. מהלך של נהירת 

זרים לנכסים צמודי מדד צפויה אף היא לתרום להיצע המט"ח. נציין כי הדולר נסחר טכנית מעל לרמת הממוצע ארוך הטווח. תנועה פרו 

תאותת על   3.24צפויה לפגוש ביקושים מ"היד הנעלמה"  אולם פריצת רמת ה     3.2550שקלית והתייצבות מחודשת מתחת לרמת  

 דולר ואף נמוך יותר.7₪ 3.22המשך היחלשות הדולר לעבר רמת 

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

 

נשוב ונציין את חשיבות פעילותם של המשקיעים הזרים לצד הגופים המוסדיים כפי שבאים לידי ביטוי בנתוני הפעילות ברבעון 

הראשון שפורסמו ע"י בנק ישראל. נציין כי רק בזכות רכישות נרחבות של בנק ישראל נבלמה "צלילת" שער הדולר לעבר רמות 

 שפל חדשות.

פעילות בנק ישראל   אין שינוי בהערכתנו כי במבט לטווח ארוך, המגמה פרו שקלית ותומכת בהיחלשות הדולר לעבר רמות שפל. 

מיליארד דולר עליו   30מלמדת כי להערכתנו כבר בחודשים הקרובים, בבנק ישראל יידרשו להגדיל את מסגרת יעד הרכישות מרף ה  

 הכריז בינואר השנה.  

 

 שוק המתכות

התמתנות בלחצים אינפלציוניים תרמו להמשך עליות מחירי המתכות המרכזיות במהלך שבוע המסחר הנוכחי. תכניות ממשל הנשיא  

שנים, הכרזה אשר נתמכה גם ע"י   8טריליון שיושקעו על פני    1.2ביידן להשקעות בתשתיות עברו שינוי משמעותי כאשר הופחתו לכדי  

נציגי הצד הרפובליקני. תוכניות ההשקעה בתשתיות תורמות לצפיות האנליסטים, כי הביקושים למתכות העיקריות יישארו יציבים ואף 

יגדלו, דבר אשר תומך בסביבת מלאים מוגבלת כפי שהמצב כיום, בהישארות מחירי המתכות בתחום רמות המחירים של החודשים 

האחרונים, ומעל לכל מרחפת השאלה האם אנו בפתחו של מחזור על הידוע כמהלך ארוך טווח המקיף את שוק חומרי הגלם בתקופה של 

 וכו.   2-מהלכים רחבי היקף של שינוי טעמים 7 שינוי מבני גלובלי כמהפכת התיעוש בארה"ב7סין שיקום אירופה שלאחר מלחמת העולם ה

החריגה התקציבית ונסיקת הגרעון הממשלתי בארה"ב תומכים מחד בהיחלשות הדולר אל מול המטבעות המרכזיים, אולם מנגד נתוני 

מקרו מרשימים בתחום התעסוקה, הצמיחה והתוצר לצד הציפייה לעליה בריבית ממתנת לחצים להחלשות הדולר. על רקע המחסור 

 2.2%  -השנים האחרונות שהגדל ב   20המובנה במתכות המרכזיות כאשר לדוגמא בנחושת מאיזון המבוסס על היצע שנתי ממוצע במשך  

. דוח בנקים בארה"ב מורה על ציפייה כי לפנינו שנים של עודפי 3.2%  -החלה נסיקה בביקוש בשיעור שנתי של כ   2020לשנה ומשנת  

ביקוש עד אשר השווקים יתאזנו וכי בעתיד הקרוב תיקונים טכניים בעקבות עליות המחירים החדות אולם אלו תיקונים קצרי טווח, ובהמשך 

 צפויה עליית מחירים מחודשת לעבר רמות שיא חדשות.  

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

ממשלת סין שוקלת צעד נוסף על מנת לתרום לבלימת הלחצים האינפלציוניים בין היתר בעקבות נסיקת מחירי הסחורות בכלל והמתכות 

מיליון טון פלדה שוקל כעת להרחיב את היקף המכירה בין היתר באמצעות מכירת מלאים  40בפרט. הממשל בסין המייצאת מידי שנה כ 

זאת במטרה לשחרר חומרי גלם ומוצרים לשוק בהיקף משמעותי. מכירות אלו צפויות ממלאי הרזרבות הגדול של מתכות במאגרי 

המדינה. הגדלת היקף ההיצע, צפויה לתמוך בירידת מחירים נוספת. סין הפועלת בעיקר בתחום יצוא הפלדה, הפח והאלומיניום, וכן 

 בהיקפים מצומצמים יותר גם מתכות נוספות כפי שהממשל יבחר.  

נקודות. תוכניות השקעה   4,124.7ברמת    01.07  -ירד מעט במהלך שבוע המסחר, כאשר עמד ב LME -מדד בורסות המתכות בלונדון ה 

טריליון בלבד ובפריסה רב שנתית. תוכניות   1.2טריליון דולר, לכדי    2.25  -"גרנדיוזית" בתשתיות בארה"ב, אשר צומצמו מהיקף של כ 

התומכות מחד בהתגברות קצב הצמיחה ומנגד להמשך הביקוש הער למתכות בעיקר לאלומיניום, ברזל, נחושת וכו'. למרות תיקון מחירי 

 טרם מוצא פוטנציאל עליות המחירים במיוחד על רקע האופטימיות השוררת בשווקיםהסחורות והמתכות בשבוע המסחר האחרון  

 והמחסור החמור בחומרי גלם.   

COPPER-   דולר לטון, ירידה   9,322עמד המחיר על רמת    01.07  -מחיר הנחושת ירד במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה

עמדו המלאים על   01.07  -לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים עלתה מעט במהלך השבוע, כאשר ב   1.0%  -בשיעור של כ 

 לעומת הרמות בשבוע שעבר.   0.5% -טון, עליה בשיעור של  כ 211,975

 

-ZINC דולר לטון, עליה בשיעור של כ   2,938עמד המחיר על    01.07  -מחיר האבץ עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה- 

טון,   253,600על רמת    01.07  -לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה  במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב   1.1%

 לעומת הרמות בשבוע שעבר. 1.5% -ירידה בשיעור של כ

-NICKEL דולר לטון, ירידה   18,105עמד המחיר על    01.07  -מחיר הניקל ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

עמדו המלאים על רמת   01.07  -לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב   2.2%  -בשיעור של כ 

 לעומת הרמות בשבוע שעבר. 1.3% -טון ירידה בשיעור של כ 231,498

ALUMINIUM PRIM –  דולר   2,512על רמת    01.07  -מחיר האלומיניום עלה במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה

על רמת   01.07  -לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע ועמדה ב   1.0%  -לטון, עליה בשיעור של כ 

 לעומת הרמות בשבוע שעבר.   1.7% -טון, ירידה בשיעור של כ 1,568,900

 
 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/


 
 0402ביולי,  40

 

 
      
 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 

 HOT ROLLED 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.

 43-0201414בדבר 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: 

 43-0201414לגידור 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/

