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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 
0204 

alum prim 2168 2165 2167 -1.45% 4.28% 27.75% 9.52% 

alum allow 2209.5 2030 2209.5 -0.92% 9.38% 56.15% 16.72% 

copper 8861.5 8883 8888 -2.64% 6.77% 59.21% 14.11% 

lead 1946.5 1943.5 1945 -5.10% -7.11% 8.44% -2.38% 

nickel 16050 16115 16130 -7.85% -14.01% 26.58% -3.39% 

tin 25125 25045 25195 4.25% 7.72% 48.89% 23.62% 

zinc 2739.25 2725 2739 -1.07% 0.93% 36.50% -0.37% 

lme steel rebar 630.5 624 634 -3.00% 5.26% 46.63% 6.23% 

cobalt 52774 43000 43300 -0.03% 15.48% 59.66% 64.93% 

  

מלאי אחרון 
 במונחי טון 

שיעור שינוי 
 שבוע

שיעור שינוי 
 חודשי

שיעור שינוי 
 שנתי

שיעור שינוי 
 0204מתחילת 

alum prim 1280575 -1.80% -7.87% 26.79% -4.85% 

alum allow 1680 13.51% 10.53% -77.95% -50.88% 

copper 88025 18.79% 17.88% -53.77% -18.46% 

lead 94900 0.40% 2.68% 35.23% -28.90% 

nickel 259656 -0.72% 4.42% 10.73% 5.25% 

tin 1750 1.74% 121.52% -75.96% -7.41% 

zinc 267900 -0.48% -7.25% 259.36% 32.48% 

steelhome China rebar 1110.47 10.10% 92.30% -3.63% 229.80% 

cobalt 327 0.00% -9.17% -49.30% -27.49% 

  498403 2.85% 6.27% 10.32% 1.00% 

מחיר   
 אחרון

BID ASK  שיעור שינוי
 שבוע

שיעור שינוי 
 חודשי

שיעור 
 שינוי שנתי

שיעור שינוי 
מתחילת 

0204 

brent crude 68.09 68.08 68.1 2.02% 11.37% 90.25% 31.45% 

light crude 64.64 64.64 64.65 1.27% 10.99% 96.00% 33.22% 

usdils 3.3109 3.3101 3.3116 0.22% -1.91% 7.11% -3.03% 

eurils 3.9545 3.95316 3.9558 0.44% -0.32% 1.53% -0.71% 
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

 סקירה כללית מתכות 

אירופה ודרום אמריקה טרם מצאו את הדרך לצאת מסגרים וריחוק חברתי, מצב בעל משמעות רחבה על קצב ההתאוששות במשק.  

 –טריליון דולר( בארה"ב    1.9התרחבות בהיצע הכסף יוצרים לחצי מחירים וציפיות ללחצים אינפלציוניים. אשרור תוכנית הסיוע העצומה ) 

השבוע, תרמה לעלייה בציפייה ללחצי מחירים עם הגידול בהיצע הכסף. עלייה בלחצי המחירים הגוררים ללחצים אינפלציוניים, תורמים 

שנים עלתה לעבר   10לציפייה לשינוי בשער הריבית, מהלך הגורר לתנודות מחירים בשוק האג"ח הדולרי. תשואת האג"ח הדולרי ל  

. ביום רביעי ועדת השוק הפתוח בארה"ב, צפויה להודיע כי החליטה 1.8%-1.7%והציפייה נותרה לפוטנציאל תשואה של    1.6%רמת  

 .2023לא לשנות את הריבית הנמוכה של הטווח הקצר לאורך זמן עד לחצי השני של שנת 

את תשומת הלב יתפסו השבוע נתוני מדד המחירים לצרכן בישראל ביום שני, והודעת הריבית בארה"ב ביום רביעי בערב, כאשר 

 תשומת הלב תופנה להודעת הבנק המרכזי בעוד הריבית אינה צפויה לשינוי.  

עלייה בתשואות האג"ח הדולרי גוררת לחולשה לשוקי המניות ולשינוי בדפוסי ההתנהגות בקרב משקיעים. מעבר למניות ערך חברות 

תעשייתיות ויצרנים על פני חברות צמיחה בסקטור ההייטק וכו בא לידי ביטוי בינוי החד בכיוון ובעוצמת השינויים בשוקי המניות כגון 

כאשר המוסדיים פועלים להתאמת   –כאשר מדד הדאו ג'ונס עולה ומדד הנאסד"ק יורד.  לתנודות בשוקי המניות השפעה מקומית  

אחזקת לגודלו של תיק הנכסים במט"ח. עד כה נמצא קשר שלילי בין שוק המניות לביקוש לדולר כאשר חולשה בשוק המניות גוררת 

 לביקוש למט"ח.  

ונתוני יצור ותפוקה   -7.8%לעומת צפי ל    -9.2%רצץ נתונים ככליים ובראשם התרחבות בהיקף הירידה בתוצר המקומי הגולמי באנגליה ) 

הנמוכים משמעותית מהצפוי מלמדים על החולשה בשוק האנגלי ומנגד העלייה בתווי האינפלציה בגרמניה ובאיחוד האירופי מורים על 

פוטנציאל לעליית ריבית באירופה. פעילות לעידוד הצמיחה תידרש לקחת בחשבון כי רמת הריבית בשווקים תהא גבוהה מרמתה 

 בתחילת המשבר, עלות נוספת המוטלת על כתפי הממשלות בפעילותן לעידוד הצמיחה.

הצלחת השיטה הסינית בה המדינה נטלה אחריות וביצעה פעילות השקעה נרחבת סייע ליציאת סין מהמשבר, הערכתנו כי מדינות 

ישקלו ליטול הנהגה ולפעול ליצירת פרויקטים נרחבים לעידוד הפעילות, לפעילות זו תהא השפעה משמעותית על צריכת מתכות ויצירת 

 לחצים אינפלציוניים.  

מיליארד בחודש הקודם והיה גבוה   78.17מיליארד דולר לעומת רמת   103.25עודף במאזן המסחרי של סין בחודש פברואר עלה לרמת 

מיליארד דולר. מדד המחירים לצרכן בסין בחודש פברואר ירד בחישוב שנתי בשיעור של  60.0מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה לרמת 

. מדד המחירים 0.4%בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של    0.3%לעומת ירידה בשיעור של   0.2%

בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות   0.3%לעומת עליה  בשיעור של    1.7%ליצרן בסין בחודש פברואר עלה בחישוב שנתי בשיעור של  

 .1.5%אשר הצביעו על עליה בשיעור של 

בחודש הקודם. תמ"ג ביפן ברבעון   0.8%לעומת ירידה בשיעור של    1.4%מאזן מדדים מובילים ביפן בחודש ינואר עלה בשיעור של  

ברבעון הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על עליה  22.9%לעומת עליה בשיעור של  11.7%עלה בשיעור של  2020הרביעי של 

בחודש הקודם   0.5%לעומת עליה בשיעור של    0.4%. מדד המחירים ליצרן ביפן בחודש פברואר עלה בשיעור של  12.7%בשיעור של  

 .0.5%והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 

בחודש הקודם. אופטימיות העסקים   99.69לעומת רמת    101.01בארה"ב בחודש פברואר עלה לרמת    CBמדד המגמות בתעסוקה של  

בחודש הקודם. מדד המחירים לצרכן בארה"ב בחודש   95.0לעומת רמת    95.8בארה"ב בחודש פברואר עלתה לרמת    NFIBהקטנים  

 בחודש הקודם ותאם את התחזיות בשוק. 1.4%לעומת עליה בשיעור של  1.7%פברואר עלה בחישוב שנתי בשיעור של 

בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר   1.9%לעומת עליה בשיעור של    2.5%ייצור תעשייתי בגרמניה בחודש ינואר ירד בשיעור של  

לעומת ירידה בשיעור של   2.2%. ייצור תעשייתי בספרד בחודש ינואר ירד בחישוב שנתי בשיעור של  0.2%הצביעו על עליה בשיעור של 

באיחוד    Sentix. סקר אמון המשקיעים של  0.7%בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של    1.5%

. עודף 1.9בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת    -0.2לעומת רמת    5.0האירופי בחודש מרץ עלה לרמת  

מיליארד בחודש הקודם והיה גבוה   16.4מיליארד אירו לעומת רמת    22.2במאזן המסחרי של גרמניה בחודש ינואר עלה לרמת  

לעומת   2.4%מהתחזיות אשר הצביעו על כך שלא יחול שינוי בנתון. ייצור תעשייתי באיטליה בחודש ינואר ירד בחישוב שנתי בשיעור של  

 .4.2%בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של  1.6%ירידה בשיעור של 

ברבעון   2.3%לעומת ירידה בשיעור של    1.9%ירדה בחישוב שנתי בשיעור של    2020התעסוקה באיחוד האירופי ברבעון הרביעי של   

 .  2.0%הקודם והייתה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 

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

 

ברבעון הקדום   4.3%לעומת ירידה בשיעור של    4.9%ירד בחישובה שנתי בשיעור של    2020תמ"ג באיחוד האירופי ברבעון הרביעי של  

. מדד המחירים ליצרן באיטליה בחודש ינואר ירד בחישוב שנתי בשיעור 5.0%והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של  

 בחודש הקודם. 1.8%לעומת ירידה בשיעור של  0.3%של 

נתוני מקרו כלכלה חלשים מהציפיות ובהם גירעון מסחרי שירד בהובלת היצוא שנחלש, ומנגד בארה"ב עודפי הצע כספים  -ישראל

 גורר לעליה בתשואות האג"ח הדולרי. שילוב התורם להורדת כדאיות ההחזקה בשקל עם העלייה בתשואת האג"ח הדולרי.  

כפי שפירטנו, מגמת העלייה בתשואת האג"ח הדולרי ועמה התחזקות הדולר בעולם באה לידי ביטוי גם בזירה המקומית כאשר הדולר 

ובדיוק כבסקירתנו בשבוע שעבר הדולר שמר על כוחו. הירידות בשוקי המניות גררו את המוסדיים לפעול  3.30שב והתייצב מעל לרמת ה 

ולשוב לצמצם את היקף עסקאות המכר שברשותם באמצעות רכישת דולרים, פעילות המוסדיים מותנה בזכות פעילות יצואנים אשר 

לדולר ₪    3.30מוכרים מט"ח לתשלומי מיסים ושכר, עודפי ביקוש לדולר גררו לפיחות השקל וכך בדיוק כצפוי להתייצבות מעל רמת  

 לדולר.  ₪  3.32עד  3.34ובתנועה בתחום הצר 

להערכתנו בזמן שהאג"ח הדולרי שומר על תשואה גבוהה שוק המניות נותר רגיש ופגיע ועימו פוטנציאל התנודתיות בשערי החליפין. אין 

₪   3.29שינוי בהערכתנו כי השקל ישוב ויתחזק אולם בשלב הנוכחי אנו בשלב של תיקון טכני וכי כל זמן שהדולר נסחר מעל לרמת ה  

. כפי שציינו בעבר, בנק 3.40התייצבות מעל תחום זה תתמוך בתנועה לעבר    3.35-3.36לדולר הוא שומר על הקו העולה לעבר התחום  

ישראל מנע עד כה את הירידה המחודשת בשער הדולר. עודף בחשבון השוטף לצד תנועות הון והשקעות ישירות בישראל ופעילות 

המוסדיים הישראלים והזרים, תורמים להיצע מט"ח משמעותי, אולם בטווח הקצר, עלייה בציפיות לאינפלציה ועימם עלייה בתשואות, 

צמצמה את הלחץ לייסוף השקל. להערכתנו בעתיד )הלא רחוק( בנק ישראל יידרש לשוב להתערב במסחר במטרה לבלום את הייסוף אל 

 .  3.25מתחת לרמת 

אישור תוכנית הסיוע בארה"ב תתמוך בהפניה של חלק מהכספים לשוק המניות מהלך אשר עשוי לגרור לביקוש למניות בארה"ב ומנגד 

, צפויות תנודות שערים בשוקי המניות מצב שצפוי להשפיע 2021בישראל להיצע מט"ח מהמוסדיים. אין שינוי בהערכתנו, כי במבט לשנת 

 במבט לטווח ארוך, אין שינוי בהערכתנו כי השקל צפוי להמשיך להתחזק אל עבר רמות קיצון חדשות.  על שערי החליפין. 

על רקע התנודות בשוקי המניות, נשוב ונציין כי המסחר המוסדי המקומי והזר, בפעילות בשוק המטבע המקומי תופסים משקל רב, לכן, 

חולשה משמעותית מחודשת בשוקי המניות תתמוך בהמשך התחזקות הדולר אולם לדעתנו, מדובר בתנועה שהינה משום תיקון 

 דולרי במסגרת המגמה הפרו שקלית. פרו 

   S&P-גרף המציג את חולשת שער הדולר/שקל לצד גרף השער הנומינלי אפקטיבי לצד ה

 השער הנומינלי האפקטיבי משמש כעוגן מדיניות בנק ישראל בשוק המטבע המקומי 

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/


 
 0204במרץ,  41

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

  צור קשר לפרטים נוספים: 

 שוק המתכות

אישור תוכנית הסיוע חסרת התקדים של הממשל האמריקאי לצד התרחבות היקף החיסונים צפויים להזרים ביקושים לשווקים כאשר 

מדינות יפעלו לאמצעות המענקים לעידוד הפעילות לצד הפניית מקורות כחלק מהתוכנית מהלכים התורמים לביקושים לצמיחה וללחצי 

צפויים לחצי מחירים. אין שינוי בהערכתנו להתאוששות מוגבלת במהלך של   –המחירים. בסביבה בעלת ביקושים גוברים וזמינות הון  

2021  . 

-COPPER דולר לטון, עליה   9,057.5עמד המחיר על רמת    11.03  -מחיר הנחושת עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה

טון,   90,825עמדו המלאים על    11.03 -לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר ב 1.8% -בשיעור של כ

 לעומת הרמות בשבוע שעבר.   14.9% -עליה בשיעור של  כ
 

ZINC-   דולר לטון, עליה בשיעור של כ   2,823עמד המחיר על    11.03  -מחיר האבץ עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה- 

טון,   267,675על רמת    11.03  -לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב   1.8%

 לעומת הרמות בשבוע שעבר. 0.4% -ירידה בשיעור של כ

NICKEL- דולר לטון, ירידה   16,239עמד המחיר על    11.03  -מחיר הניקל ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

עמדו המלאים על רמת   11.03  -לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב   1.1%  -בשיעור של כ 

 לעומת הרמות בשבוע שעבר. 0.3% -טון ירידה בשיעור של כ 259,662

ALUMINIUM PRIM -  2,178על רמת    11.03  -מחיר האלומיניום עלה מעט במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה 

על   11.03  -לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום עלתה במהלך השבוע ועמדה ב   0.1%  -דולר לטון, עליה בשיעור של כ 

 לעומת הרמות בשבוע שעבר.   23.8% -טון, עליה בשיעור חד של כ 1,608,675רמת 

 

 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  

 

 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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 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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 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/
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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.

 23-0401212בדבר 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: 

 23-0401212לגידור 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/

