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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 

5252 

alum prim 5.4632 5.4.32 5.4232 %3741 63.71 243461 %53621 

alum allow %552 %552 5%22 53741-  %.3..1-  423651 %3451 

copper 5662 5664 5622 63241 63541 473771 5%3451 

lead 525.32 52.6 52.632 %3.41 .3.51 5%3221 %3641 

nickel %4%55 %45%2 %45.2 %3251-  234%1-  .534%1 53651-  

tin 545.5 544%2 57242 53721 63551 4532%1 .53261 

zinc 5425 575532 542632 23..1-  %3251-  6.3461 %3221 

lme steel rebar 4.732 4.632 46532 235.1-  53241 243741 736%1 

cobalt 654%% 65222 65742 23261-  23271-  4432%1 223471 

  

מלאי אחרון 
 במונחי טון 

שיעור שינוי 
 שבוע

שיעור שינוי 
 חודשי

 שיעור שינוי שנתי
שיעור שינוי 

 5252מתחילת 

alum prim %425522 -%3..1 -432.1 .53.41 .63661 

alum allow %542 %73441 %73441 -743471 -653%%1 

copper %25622 -73.%1 2%35.1 -.53771 6737%1 

lead %%6672 -%3441 -73521 243..1 -%635.1 

nickel 546424 23251 %3741 %23261 73521 

tin %422 23521 -%53..1 -723251 -%23.61 

zinc 55.272 -%3%61 %237.1 52232.1 623%71 

steelhome China rebar 522326 -73.51 -5%3421 -%53.21 %443561 

cobalt 556 23221 -73541 -2%3651 -.634%1 

  65.2%7 23%51 -%3221 -63561 -23251 

  

מחיר 
 אחרון

BID ASK 
שיעור שינוי 

 שבוע
שיעור שינוי 

 חודשי
שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי 
מתחילת 

5252 

brent crude 42325 42327 42325 -53741 237.1 5%53261 523441 

light crude 4%3%% 4%3% 4%3%5 -.3721 -237%1 .6.3671 523521 

usdils .35445 .35422 .35444 236.1 23451 73741 -%3461 

eurils .35... .35.5. .35.6. -23521 -232.1 -53241 -23%71 

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

 סקירה כללית מתכות 

חרף נתוני תחלואת קורונה באירופה ובדרום אמריקה, מבצע החיסונים באזורים אלו מתקשה לצבור תאוצה, בין היתר על 

רקע חשש האוכלוסייה מתופעות לוואי של החיסונים וחוסר תאום הרשויות בניהול המבצע3 בשווקים צופים כי התאוששות 

כלכלית תידרש ליציבות במגמת ההכלה של התחלואה מה שטרם נראה באופק3 ארה"ב המציגה נתוני קצב חיסון מרשים 

לצד חבילות סיוע נדיבות משמשת סמן ימני בולט להתאוששות בפעילות הכלכלית3 היקף הסיוע הנדיב מעמיק את היקפו של 

החוב הלאומי ומציב אתגר שאפתני בפני האוצר והבנק המרכזי לצד הממשל והנשיא אשר יידרשו להתמודד עם חוב שנסק 

בעשרות אחוזים בתוך שנה אחת, אירוע חסר תקדים המאיים על התקציב האמריקאי, מאתגר את מדיניות המיסים ומציב 

 איום על שוק ההון ועמו על מגמת ההתאוששות הכלכלית3 

מדדי הייצור והתעסוקה בארה"ב מוסיפים להשתפר, כאשר הנתונים מורים על המשך הירידה בתביעות הראשוניות לדמי 

והיה גבוה מהתחזיות   -43%אבטלה3 מדד אמון הצרכנים באיחוד האירופי היה גבוה מהתחזיות ועמד בחודש אפריל ברמת  

אנליסטים בשוק, דבר אשר מצביע  על אופטימיות וציפייה להתאוששות בפעילות הכלכלית3 הודעת נשיא ארה"ב מר ג'ו 

ביידן על תכניתו לעלות את שיעור המס על רווחי הון האיבה על שווקים הפיננסים בארה"ב, אולם, בהעדר אלטרנטיבה 

לצד חבילת   %341שנים מוסיפות להיסחר שבוע שני ברציפות מתחת לרמת    %2ראויה, כאשר תשואות האג"ח הדולרי ל  

 טריליון דולר כל אלו תומכים בהמשך גידול היצע ההון והמגמה החיובית בבורסות ארה"ב3 5 -סיוע "אסטרונומית" של מעל ל

 232%טריליון יאן יפני לעומת  גרעון של   .23ביפן פורסם כי המאזן המסחרי המתואם של יפן בחודש מרץ עמד על עודף של 

 טריליון בחודש הקודם3

אלף בשבוע הקודם  244אלף לעומת עליה ב  267מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב השבוע אומנם גדל ב 

אלף3 נתוני מכירות בתים קיימים בארה"ב בחודש מרץ ירדו   4%7אולם היה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על עליה של  

בחודש הקודם, נתונים אלו היו נמוכים מהתחזיות אשר הצביעו על עליה  43.1לעומת ירידה בשיעור של  371.בשיעור של 

 בחודש הקודם3 .5לעומת רמת  62במחוז קנזס סיטי לחודש אפריל עלו לרמת  –3 מדד הייצור של הפד 2351בשיעור של 

בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות   -%234לעומת רמת   -43%מדד אמון הצרכן באיחוד האירופי בחודש אפריל עלה לרמת 

אשר הצביעו על כך שלא יחול כל שינוי בנתון3 מדד המחירים ליצרן בגרמניה בחודש מרץ עלה בחישוב שנתי בשיעור של 

3 עודף 3.1.בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של  %351לעומת עליה בשיעור של  371.

מיליארד בחודש הקודם3 סקר   3476.מיליארד אירו לעומת רמת   234%4במאזן המסחרי של שוויץ בחודש מרץ עלה לרמת 

בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על  55לעומת רמת  %26מצב העסקים בצרפת בחודש אפריל עלה לרמת 

לעומת   2351כך שלא יחול כל שינוי בנתון3 מכירות תעשייתיות באיטליה בחודש פברואר עלו בחישוב שנתי בשיעור של  

 בחודש הקודם3   %341ירידה בשיעור של 

למרות העלייה החדה במדד המחירים לצרכן בחודש מרץ ולצד התגברות החששות האינפלציוניים לטווח הקצר עד  -ישראל

3 23%1הבינוני, בנק ישראל החליט השבוע להותיר את שער הריבית המוניטרית ללא שינוי ברמת השפל הנמוכה של  

בהודעת בנק ישראל פורסם, כי הריבית צפויה להישאר ברמות הנמוכות בטווח הבינוני, למרות העלייה בלחצים 

 האינפלציוניים, מהלך שמטרתו להמשיך לתמוך בצמיחת המשק3 

 352.הדולר נחלש השבוע אל מול המטבעות המרכזיים הן בזירה הגלובלית והן בזירה המקומית, כאשר נע לעבר רמת  

שקל לדולר3 בנק ישראל   354.שקל לדולר, סביב רמה זו נבלם ייסוף השקל, והדולר שב להתחזק קלות אל מעל לרמת   

מיליון דולר   222  -המשיך השבוע במדיניותו ופעל בשוק המט"ח, כאשר בתחילת השבוע הערכה כי הבנק רכש מעל ל 

 352.שקל לדולר3 התייצבות מתחת לרמת    352.במטרה לבלום את  הידרדר שער הדולר אל מתחת לרמה הטכנית של  

שקל לדולר ואף נמוך יותר3 הקושי   352.בינוני לעבר רמת    -שקל לדולר עשויה לסמן את המשך התנועה בטווח קצר  

הפוליטי להרכיב ממשלה, היעדר תקציב מדינה לצד התחממות בגזרה עם אירן, כל אלה ממשיכים להנות מהתעלמות שוק 

 ההון, כאשר הבורסות ממשיכות במומנטום החיובי לעבר רמות שיא חדשות3

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

אין שינוי בהערכתנו, לפיה תנועות ההון הזר לישראל, המגמה החיובית בשוקי ההון בעולם ופעילותם של המוסדיים 

המבקשים לצמצם את החשיפה המטבעית כמו גם היצע היצואנים חוברים יחדיו להיצע מט"ח ניכר אשר תומך במבט לטווח 

מיליארד דולר עליה הכריז נגיד   2.ארוך בהתחזקות משמעותית של השקל3 מהלכי בנק ישראל במסגרת תוכנית רכש ה  

מהיקפה3 בקצב ההיצע הנוכחי אנו צופים כי הבנק יי=דרש להכריז בקרוב  221הבנק בחודש ינואר נוצלה עד כה ביותר מ 

מיליארד דולר3 לסיכום, אף שתנודות בשוקי ההון תומכים בהיחלשות קצרת טווח של   22על הרחבת היקף הפעילות לכדי  

השקל הרי שאנו צופים כי השקל ימשיך להתחזק מול הדולר כאשר בנק ישראל ממשיך לווסת ולמתן את קצב הייסוף 

 באמצעות רכישות3

 שוק המתכות

 LME-במגמה מעורבת, מדד ה  LME-על רקע פרסומי נתוני מאקרו חיוביים ומשמעותיים, התנהל השבוע המסחר במתכות ב

נקודות ובכך השלים שבוע שני ברציפות של עליות שערים3 הודעת  %25,6ברמת  55326 -עלה מעט במהלך השבוע ועמד ב

נשיא ארה"ב על כוונתו לעלות את מס רווחי הון עשוי לתרום לזרימה נוספת של הון מארה"ב לשווקים הפיננסים באירופה 

ולתמוך בכך בהמשך העליות הן בשווקי ניירות ערך והן בשוק הסחורות, דבר אשר צפוי להיות מלווה בהמשך התחזקות 

 דולר לאירו ואף יותר3 %355האירו ומטבעות מרכזיים אל מול הדולר, לעבר רמת 

להערכתנו תכניות עידוד הצמיחה באמצעות השקעה אגרסיבית בתשתיות, כפי שבוצע בסין והמתוכנן בארה"ב, לצד 

התרחבות השימוש ברכבים חשמליים וההשקעה הנכרת הדרושה בתחום, באמצעות הקמת נקודות תדלוק רבות, יצור 

 סוללות וכלי רכב חשמליים, צפויים לתרום לביקוש ער לחומרי גלם ולעליה במחיר המתכות3 

מדיניות ההשקעה האגרסיבית בארה"ב צפויה לגרור למהלכים דומים באירופה ובאסיה ותעודד בכך את הביקוש למתכות 

ולהתרחבות בפעילות הכלכלית3 זמינות הון גבוהה לצד יציאה ממגבלות הבידוד החברתי יתמכו בהתרחבות ההשקעה 

במכרות וביצור חומרי הגלם3 רמת המלאים הנמוכה של מרבית המתכות תורמת לירידת רף הרגישות ולפוטנציאל עליות 

 המחירים3 

-COPPER דולר   5,62%עמד המחיר על רמת    55326  -מחיר הנחושת עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה

עמדו   55326  -לעומת הרמות בשבוע שעבר3 רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב  53%1 -לטון, עליה בשיעור של כ

 לעומת הרמות בשבוע שעבר3  351. -טון, ירידה בשיעור של  כ %24,572המלאים על 

ZINC- דולר לטון, ירידה   5,45532עמד המחיר על    55326  -מחיר האבץ ירד במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה

 -לעומת הרמות בשבוע שעבר3 רמת המלאים ירדה  במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב   %351  -בשיעור של כ 

 לעומת הרמות בשבוע שעבר3 2361 -טון, ירידה בשיעור של כ 222,.55על רמת  55326

-NICKELדולר לטון,  .%4,24עמד המחיר על  55326 -מחיר הניקל ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

עמדו   55326  -לעומת הרמות בשבוע שעבר3 רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר ב   %341  -ירידה בשיעור של כ 

 לעומת הרמות בשבוע שעבר3 2321 -טון עליה בשיעור של כ 546,564המלאים על רמת 

-ALUMINIUM PRIM על רמת    55326  -מחיר האלומיניום עלה במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה

לעומת הרמה בשבוע שעבר3 רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע   5321  -דולר לטון, עליה בשיעור של כ   .4.,5

 לעומת הרמות בשבוע שעבר3   %351 -טון, ירידה בשיעור של כ 425,622,%על רמת  55326 -ועמדה ב
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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/
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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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 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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 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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 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: 

 REBARגרף פלדה מסוג 

 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  

 

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.

 23-0201212בדבר 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: 

 23-0201212לגידור 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/

