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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 

0404 
alum prim 1765 1763 1764 0.60% -1.94% 2.53% -2.49% 

alum allow 1521.5 1440 1620 2.80% 15.27% 29.49% 13.97% 

copper 6672 6680.5 6688 1.02% 0.07% 16.54% 8.07% 

lead 1824.5 1822 1825 -2.80% -7.50% -14.54% -5.32% 

nickel 14517 14485 14510 0.60% -5.53% -14.86% 3.51% 

tin 17494 17435 17495 -1.99% -1.99% 9.85% 1.86% 

zinc 2391 2390.5 2416.5 0.14% -4.67% 1.31% 6.23% 

lme steel rebar 447 443 451 -1.87% 1.58% 8.30% 1.15% 

cobalt 33942.5 28600 34000 -0.06% 2.78% -4.32% 5.09% 

  

מלאי אחרון 
 במונחי טון 

שיעור שינוי 
 שבוע

שיעור שינוי 
 חודשי

שיעור שינוי 
 שנתי

שיעור שינוי 
 0404מתחילת 

alum prim 1458900 -1.84%  -6.14%  57.30% -1.09%  

alum allow 5780 -1.70%  -5.56%  -14.75%  -25.32%  

copper 165600 114.30% 85.34% -37.37%  13.66% 

lead 137500 1.48% 9.63% 97.42% 107.31% 

nickel 236376 0.03% -1.09%  49.62% 56.86% 

tin 5555 -1.33%  5.51% -18.96%  -21.87%  

zinc 214125 -2.36%  -2.65%  218.16% 318.01% 

steelhome China rebar 761.79 -3.04%  -4.02%  51.38% 146.09% 

cobalt 451 0.00% -8.89%  -45.92%  -34.16%  

  492426 -0.40%  -3.02%  16.51% 14.55% 

  

מחיר 
 אחרון

BID ASK 
שיעור 
שינוי 
 שבוע

שיעור 
שינוי 
 חודשי

שיעור שינוי 
 שנתי

שיעור שינוי 
מתחילת 

0404 

brent crude 42.47 42.46 42.47 1.26% -6.82%  -27.88%  -35.65%  

light crude 40.36 40.36 40.37 0.12% -5.61%  -24.73%  -33.90%  

usdils 3.4216 3.4204 3.4228 1.69% -1.70%  1.80% 1.02% 

eurils 4.0204 4.01888 4.0219 0.98% -0.28%  -5.51%  -3.82%  

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

מועדים לשמחה, נתוני התחלואה מקורונה ממשיכים להכות גלים, ההיקפים הגדולים ומנגד הסגר החברתי חורגים מהרמות 

של הגל הראשון ומעלים את רף החששות מהתחלואה והשלכותיה. מחלתו של הנשיא טראמפ חודש לבחירות מזניקה את 

רמת אי הוודאות והחשש מאפקט הדומינו שיפגע בשווקים. נתונים כלכליים מלמדים על התאוששות בפעילות הכלכלית 

 הגלובלית ועל עליה ברמת מדד המחירים לצרכן. העלייה במדד תואמת לציפיות לעליה ברמות המחירים ]אינפלציה[.

בסופ"ש פורסמו בארה"ב נתוני התעסוקה המורים כי עקר תשומת הלב מופנית בשווקים לידיעה על מחלת הקורונה בה חלה 

הנשיא טראמפ ורעייתו. ידיעה שגררה לירידה חדה בבורסות באסיה, אירופה וכמובן בארה"ב, בה המדדים המרכזיים ובהם 

, נפילה המשקפת את אי הוודאות. בחיפוש אחר אי מבטחים משקיעים בחרו המשקיעים 2.8%שירד ביותר מ  100הנאסד"ק 

של אנגליה והאיחוד האירופי,   BREXITברקזיט  -לעבור להחזקה ביאן היפני ואף בלירה שטרלינג החבוטה ממאבקי ה 

שהתחזקו בעקבות הביקוש הער. הידיעה לפיה סגן הנשיא וצוותו כמו גם שר האוצר נבדקו ונמצא כי אינם חולים על אף 

 העובדה שרבים מהם שהו במחיצת הנשיא ולא עטו מסכות, משחררת אנחת רווחה בשווקים. 

בארה"ב דווח על המשך ההתאוששות בתעסוקה כשנתוני התעסוקה לחודש ספטמבר מלמדים כצפוי על התמתנות בקצב 

אלף בעוד מספר המשרות בסקטור   661  -ההתאוששות. מספר המשרות החדשות במגזר הלא חקלאי גדל בספטמבר ב 

אלף משרות, נתון מעודד בהמשך   850אלף, נתון מעט גבוה מהציפייה לגידול של    877הפרטי במגזר הלא חקלאי גדל ב  

מיליון משרות בחודש אפריל, וההתאוששות המרשימה בעקביות מאז חודש מאי ויוני. לעומת נתון מעודכן  20לירידה של כ 

במגזר הממשלתי בחודש ספטמבר חלה ירידה של  מ' שדווח בחודש אוגוסט[   1.37מיליון ]ירד מ  1.022 לחודש אוגוסט של

אלף משרות בחודש אוגוסט מה שמסביר את הירידה במספר   724אלף משרות לעומת העלייה של כ    612  -כ 

הנתון מורה על ירידה חדה במספר המועסקים בסקטור הציבורי. שיעור האבטלה מתאושש וירד לרמת   המועסקים. 

נתון מרשים המלמד על פרות מאמצי הממשל להחזיר את המשק לפעילות מרמת האבטלה שנסקה בחודש מרץ ,   7.7%

בעוד הנתון לחודש אוגוסט תוקן מ  61.4%של חודש אוגוסט. שיעור ההשתתפות בספטמבר עומד על  8.2%לעומת רמת ה 

 . 61.7%ל  61%

על רקע, נתוני מצב העסקים במחוזות מרכזיים ממשיכים להיות נמוכים ומדאיגים. בנוסף הודעת מעסיקים גדולים ובהם 

אלף עובדים וחברות בתחום הפנאי והתיירות   12בנקים מובילים כגולדמן זקס חברות תעופה כיונייטד הצפויה לפטר כ  

אלף עובדים, וחברות הסעדה גדולות כי בכוונתם לבצע בחודשים הקרובים תהליכי   28כחברת וולט דיסני הצפוי לפטר כ  

 התייעלות ובכלל זה לפטר עובדים, כלכלנים מעניקים לנתוני התעסוקה הנוכחיים משקל פחות. 

תוכנית הסיוע הנרקמת בין הממשל לבית הנבחרים צפויה להזרים ביקושים ולתמוך בפעילות הכלכלית. מנגד ראוי לציין על 

לשבוע שהיה  6006זרמים מנוגדים בשוק התעסוקה המשפיעים חדות על הנתונים שכן סיום תוכנית המענקים למובטלים של 

מהשכר הממוצע בקרב אוכלוסיות מועטות הכנסה תרמה לעניין שלא לחזור למעגל התעסוקה מנגד מזה   150%משום  

 כחודשיים הירידה בתמיכה במובטלים מעודדת רבים מהם לחזור למעגל התעסוקה. 

בחודש   19.6%לעומת עליה בשיעור של    19.1%הרווח התעשייתי של סין בחודש אוגוסט עלה בחישוב שנתי בשיעור של  

בחודש הקודם. מדד מנהלי   54.5לעומת רמת    55.1הקודם. מדד מנהלי הרכש המשולב בסין בחודש ספטמבר עלה לרמת  

בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות   53.1לעומת רמת    53.0במגזר הייצור בחודש ספטמבר ירד לרמת  Caixinהרכש בסין 

 אשר הצביעו שלא יחול כל שינוי בנתון.

בחודש הקודם והיה גבוה   8.7%לעומת עליה בשיעור של    1.7%ייצור תעשייתי ביפן בחודש אוגוסט עלה בשיעור של  

. מכירות קמעונאיות ביפן בחודש אוגוסט ירדו בחישוב שנתי בשיעור של 1.5%מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 

. 3.5%בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של    2.9%לעומת ירידה בשיעור של    1.9%

בחודש   11.3%לעומת ירידה בשיעור של    9.1%התחלות בנית בתים ביפן בחודש אוגוסט ירדו בחישוב שנתי בשיעור של  

 .10.9%הקודם והיו גבוהות מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 

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

בחודש הקודם. מדד מחירי   8.0לעומת רמת    13.6הפד של דאלאס בארה"ב בחודש ספטמבר עלה לרמת   –מדד הייצור 

לעומת עליה   3.9%/ קייס שילר )לא מותאם עונתית( בארה"ב בחודש יולי עלה בחישוב שנתי בשיעור של   s&pהבתים  

. מדד אמון הצרכנים של 3.8%בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של   3.5%בשיעור של 

CB  בחודש הקודם והיה גבוה משמעותית מהתחזיות אשר  86.3לעומת רמת  101.8בארה"ב בחודש ספטמבר עלה לרמת

 481אלף לעומת רמת    749בארה"ב בחודש ספטמבר עלה לרמת    ADP. מדד התעסוקה של 89.2הצביעו על עליה לרמת 

אלף. תמ"ג בארה"ב הרבעון השני של השנה   650אלף בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת  

ברבעון הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו  5.0%לעומת ירידה בשיעור של  31.4%ירד בחישוב שנתי בשיעור של 

בחודש   51.2לעומת רמת    62.4. מדד מנהלי הרכש של שיקגו בחודש ספטמבר עלה לרמת  31.7%על ירידה בשיעור של 

. מכירות בתים בהמתנה בארה"ב בחודש אוגוסט 52.0הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה מינורית לרמת 

בחודש הקודם והיה גבוה משמעותית מהתחזיות אשר הצביעו על   5.9%לעומת עליה בשיעור של   8.8%עלו בשיעור של 

 .3.2%עליה לרמת 

והיה גבוה מהתחזיות אשר   95מדד אמון הצרכנים בצרפת בחודש ספטמבר נותר ללא שינוי לעומת חודש הקודם ברמת  

לעומת ירידה   21.5%. התמ"ג באנגליה ברבעון שני של השנה ירד בחישוב שנתי בשיעור של  93הצביעו על ירידה לרמת 

. מדד המחירים לצרכן 21.7%ברבעון הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של   1.7%בשיעור של 

בחודש הקודם והיה גבוה   0.5%לעומת ירידה בשיעור של    0.4%בספרד בחודש ספטמבר ירד בחישוב שנתי בשיעור של  

 .0.5%מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 

בחודש   3.9%לעומת ירידה בשיעור של    2.4%מכירות קמעונאיות בספרד בחודש אוגוסט ירדו בחישוב שנתי בשיעור של   

 5.0%לעומת עליה בשיעור של    3.7%הקודם. מכירות קמעונאיות בגרמניה בחודש אוגוסט עלו בחישוב שנתי בשיעור של  

. מדד המחירים ליצרן באיטליה בחודש 4.2%בחודש הקודם והיו נמוכות מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של  

בחודש הקודם. מדד האקלים העסקי באיחוד האירופי   0.2%לעומת עליה בשיעור של    0.1%אוגוסט עלה בשיעור של  

 בחודש הקודם. -1.33לעומת רמת  -1.19בחודש ספטמבר עלה לרמת 

בחודש הקודם, אך היה   -12.7לעומת רמת    -11.1הסנטימנט התעשייתי באיחוד האירופי בחודש ספטמבר עלה לרמת  

. מדד המחירים לצרכן המשולב בגרמניה בחודש ספטמבר ירד בחישוב -9.5נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת 

בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה   0.1%לעומת ירידה בשיעור של    0.4%שנתי בשיעור של  

לעומת   0.1%בלבד. מדד המחירים לצרכן בצרפת בחודש ספטמבר עלה בחישוב שנתי בשיעור של    0.1%בשיעור של  

 בחודש הקודם. 0.2%עליה בשיעור של 

בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות   6.4%לעומת רמת    6.3%שיעור האבטלה בגרמניה בחודש ספטמבר ירד לרמת   

אשר הצביעו שלא יחול כל שינוי בנתון. מדד המחירים המשולב לצרכן באיטליה בחודש ספטמבר ירד בחישוב שנתי בשיעור 

. 0.4%בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של  0.5%לעומת ירידה בשיעור של  0.9%של 

בחודש  0.9%לעומת ירידה בשיעור של  0.8%מדד המחירים לצרכן בשוויץ בחודש ספטמבר ירד בחישוב שנתי בשיעור של 

. מדד מנהלי הרכש בשוויץ בחודש ספטמבר עלה 0.7%הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של  

. מדד מנהלי 54.4בחודש הקודם, אך היה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת    51.8לעומת רמת    53.1לרמת  

בחודש הקודם, אך היה נמוך   53.1לעומת רמת    53.2הרכש במגזר הייצור באיטליה בחודש ספטמבר עלה לרמת  

לעומת רמת   51.2. מדד מנהלי הרכש בצרפת בחודש ספטמבר עלה לרמת  53.5מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת 

. מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגרמניה 50.9בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת   49.8

בחודש הקודם, אך היה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת  52.2לעומת רמת  56.4בחודש ספטמבר עלה לרמת 

56.6 . 

 Bloombergמקור: 
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 צור קשר לפרטים נוספים: 

בחודש הקודם,   51.7לעומת רמת    53.7מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור באיחוד האירופי בחודש ספטמבר עלה לרמת  

בחודש הקודם   9.8%לעומת רמת    9.7%בהתאם לתחזיות בשוק. שיעור האבטלה באיטליה בחודש ספטמבר ירד לרמת  

 .9.1%והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה לרמת 

המסחר בדולר מגיב לאירועי שוק המניות בארה"ב ותגובת המוסדיים הפועלים לגידור החשיפות המטבעיות   -ישראל

 והתאמתן לתנודות בשווקים. 

פעילות של סוף החודש שהוא גם סוף רבעון בחודש בו רשם הדולר עליות חדות תמך בהיחלשות הדולר ובייסוף השקל 

 לדולר. ₪  3.42לעבר רמת הביקושים שסביב רמת ה 

היצעי תחילת החודש הקלנדרי ממתנים את השפעת ההודעה על מחלתם בקורונה של בני הזוג טראמפ. אין שינוי 

בהערכתנו לפיה, השוק המקומי חשוף לעודף היצע מט"ח הגורר לייסוף כאשר שחיקת שער הדולר פוגעת ביצוא, מנוע 

הצמיחה המרכזי )שאינו ציבורי( בימי הקורונה, דבר התומך במעורבות בנק ישראל והאוצר לבלימת הפגיעה בתנאי הסחר 

 של היצוא הישראלי. 

החולשה בשוקי המניות בדגש על ארה"ב, תורמת לתנודות בשוק המטבע המקומי כאשר פעילות גידור מצד גופים מוסדיים 

גוררת לרכישת מט"ח לסגירת פעולות הגידור שבוצעו עם ההשקעה בשווקי חוץ. השחיקה המהירה בשווי ההשקעות בחו"ל 

ממשיך לגרור את המוסדיים לפעול באגרסיביות לסגירת הגנות באמצעות רכישה של מט"ח, פעולה היוצרת עודפי ביקוש 

 לדולר. 

בשלב הנוכחי פעילות ערה של יצואנים תמוכת בבלימת הפיחות כאשר היצואנים מוכרים מט"ח לתשלומי שכר ומיסים. מנגד 

  3.5260עד  3.4650עודפי ביקוש מצד המוסדיים צפויים לפגוש הצעי מט"ח מצד יצואנים המגדרים חשיפות במיוחד בתחום 

 תחום בו נבלמה מגמת עודפי הביקוש והפיחות . 

 3.4450-3.46התמונה הטכנית המשפיעה על פעילותם של מנועי המסחר הדיגיטליים מורה על רמה טכנית חשובה בתחום 

 לדולר.₪  3.58-3.62סמן לתנועה לעבר רמת  3.5460וכי המנועים האלגוריתמים רואים בפריצת רמת 

להערכתנו נדרשת ירידה משמעותיות בשוקי המניות בהובלת ארה"ב במטרה לאותת על תנועה פרו דולרית קיצונית  

בדומה לחודש מרץ האחרון. ללא אירועים בעלי השלכות כלכליות חמורות במשק המקומי הרי שפוטנציאל הפיחות לאורך 

 .3.36תתמוך בתנועה לעבר  3.39זמן נותר מוגבל.  קריסה מחודשת אל מתחת לרמת 

תנודות השערים תומכות בבחינת אסטרטגיות יעילות לגידור התחייבויות ותמורות ברמה התזרימית, המאזנית 

 והכלכלית בטווחים השונים.

 

 שוק המתכות

 56.1%בחודש אוגוסט(, התאוששות מצב העסקים בניו יורק )   0.7%לעומת    0.9%העלייה ברכש מוצרים ברי קיימא ) 

( מדד התנאים הנוכחיים 73.3%לעומת ציפייה ל    75.6%באוגוסט( ומדד ציפיות הצרכנים ממשיך לעלות )  42.9%לעומת 

בחודש אוגוסט( כל אלו תורמים בהמשך ההתרחבות בביקושים   82.9%ו    87.5%לעומת ציפייה ל    87.8%שעלה ) 

 ומעודדים עליות מחירים.  

כפי שפירטנו, הציפייה להתאוששות כלכלית לצד לחצים אינפלציוניים בשל הצפת השווקים במזומן וזמינות הון גבוהה לצד 

ביקושים ערים הצפויים מפעילות כלכלית יזומה בתחום התשתיות והבניה תורמים לביקוש למתכות בהובלת הנחושת 

 והאלומיניום וגררו לעליות מחירים. החשש מאפקט הגל השני מצנן את האווירה מעט. 

 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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  צור קשר לפרטים נוספים:   צור קשר לפרטים נוספים:   צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 REBARגרף פלדה מסוג 

  

-COPPER   דולר לטון, עליה   6,672עמד המחיר על רמת    30.09  -מחיר הנחושת עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה

עמדו המלאים   30.09  -לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים עלתה באופן משמעותי במהלך השבוע, כאשר ב  1.95%-בשיעור של כ

 לעומת הרמות בשבוע שעבר. 125% -טון, עליה חדה בשיעור של  כ 165,600על 

  -ZINC דולר לטון, עליה בשיעור של כ   2,403עמד המחיר על    30.09  -מחיר האבץ עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה- 

טון, ירידה   214,125על רמת    30.09  -לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב  1.4%

 לעומת הרמות בשבוע שעבר. 2.8% -בשיעור של כ

 -NICKEL דולר לטון, עליה   14,517עמד המחיר על    30.09  -מחיר הניקל עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

עמדו המלאים על   30.09  -לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים ירדה מעט במהלך השבוע, כאשר ב   1.8%  -בשיעור של כ 

 לעומת הרמות של שבוע שעבר. 0.3% -טון, ירידה בשיעור של כ 236,376

ALUMINIUM-PRIM  -   דולר   1,765על רמת    30.09  -מחיר האלומיניום עלה במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה

על רמת   30.09  -לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע ועמדה ב   1.0%  -לטון, עליה בשיעור של כ 

 לעומת הרמות בשבוע שעבר.   1.2%טון, ירידה בשיעור של  1,458,900

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/
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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 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  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3מצורפים גרפים של בדיל ל

 והפרש 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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 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  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3מצורפים גרפים של עופרת ל

 והפרש 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  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3מצורפים גרפים של נחושת ל

 והפרש 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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  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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  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.

 43-0701414בדבר 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: 

 43-0701414לגידור 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/

