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 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

 סקירת מחירי מתכות 
 

 עבור חברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית
 

  צור קשר לפרטים נוספים: 

שירותים פיננסיים  -קבוצת פריקו 

 לעסקים בינלאומיים
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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 

4242 

alum prim 5.0891 5.0891 5.0091 59851-  %9781-  .9%81 89811 

alum allow 5.98 5.77 5.08 89191-  591.1 %79971 597%1 

copper 087791 08%091 087% 89771 89711 9091%1 %91.1 

lead 9877 98%8 98%. 89%71-  89991 799%1 99151 

nickel 50999 50501 50981 %9801 79991 9.9.71 .98.1 

tin 958%% 957%8 957.8 99071 79011 9595.1 89771 

zinc 975% 98.% 975891 597%1-  19%11-  599971 59811-  

lme steel rebar 8%591 891 8%1 89%.1-  198.1 779071 89781 

cobalt %7188 %1188 %7718 59%91-  5795.1 579.%1 5795.1 

  

מלאי אחרון 
 במונחי טון 

שיעור שינוי 
 שבוע

שיעור שינוי 
 חודשי

שיעור שינוי 
 שנתי

שיעור שינוי 
 4242מתחילת 

alum prim 5757818 .9171 %9881 897%1 199.1 

alum allow 9888 599581-  789181-  789791-  9%9.01-  

copper .%.18 09%.1-  9%9071-  979%71-  599.71-  

lead 55.%91 09001-  .9171-  089551 589881-  

nickel 97.798 89591 99981 %99..1 59991 

tin 5911 919191-  109..1-  099981-  %%9881-  

zinc 5.7988 99771-  79181-  97.9011 %9.71-  

steelhome China rebar %7.977 89751 898.1 59881 5997.1 

cobalt 797 99.11-  19%91-  %19181-  19%91-  

  709955 89871-  79501-  5991%1 99901-  

  

מחיר 
 אחרון

BID ASK 
שיעור שינוי 

 שבוע
שיעור שינוי 

 חודשי
שיעור 

 שינוי שנתי

שיעור שינוי 
מתחילת 

4242 

brent crude 11981 11987 11988 59%81-  .9%51 5%9071-  797%1 

light crude 1990. 19900 1990. 89871-  5897.1 .9%71-  .9851 

usdils %997%5 %99799 %997%. 99781-  89001-  19901 59011-  

eurils %9.798 %9.7885 %9.778% 99871-  899%1-  %9751 59571-  

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

 סקירה כללית מתכות 

כניסת הנשיא ביידן ושינוי מדיניות הממשל לצד תכניות נדיבות לעידוד הכלכלה מחייבים משנה זהירות9 העלייה 

בידוד החברתי תורמים לנכונות להציג -בתחלואה, היקף שיא בכמות הנפטרים והחשש מאפקט הדומינו והסגר 

שלל תכניות עידוד ומנגד ההתמכרות לחוב אדיר מסכן את הכלכלות המרכזיות9 בועות פיננסיות וחברות "זומבי" 

 חסרות תוחלת כלכלית המתקיימות בזכות היכולת ליטול מימון בעלות אפסית מחייבים משנה זהירות9

נתונים כלכליים מעודדים תומכים במגמה החיובית באירופה ובאסיה בהם נרשמים מדדים חיובים באימון 

 הצרכנים, במכירות הקמעונאיות ובהתאוששות הכלכלה לצד שיעורי צמיחה וחזרה למובלות שוק באסיה9

טריליון דולר צפויה   .59להערכתנו תוכנית הממשל בארה"ב להרחיב את היקף ההזרמה לכדי תוספת של  

להתנגדויות רבות בממשל ולקשיים באשרורה בבתי המחוקקים9 לתוכנית השפעה על הצמיחה בארה"ב ועשויה 

 Q9% -לתמוך בהמשך התרחבות הביקושים גם במהלך הרבעון השלישי 

בחודש   19.1לעומת עליה בשיעור של    7911התחלות בנית בתים בארה"ב בחודש דצמבר עלו בשיעור של  

 הקודם9

ברבעון   79.1לעומת עליה בשיעור של   8911עלה בחישוב שנתי בשיעור של  9898תמ"ג בסין ברבעון רביעי של 

 89519הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 

בחודש   7981לעומת עליה בשיעור של   79%1ייצור תעשייתי בסין בחודש דצמבר עלה בחישוב שנתי בשיעור של  

 89.19הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 

 1981לעומת עליה בשיעור של    7981מכירות קמעונאיות בסין בחודש דצמבר עלו בחישוב שנתי בשיעור של   

 19119בחודש הקודם והיו נמוכות מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 

9 עודף במאזן המסחרי המתואם של יפן בחודש דצמבר 8911ייצור תעשייתי ביפן בחודש נובמבר ירד בשיעור של 

 טריליון יאן בחודש הקודם9 8911טריליון יאן לעומת רמת  8970ירד לרמת 

בדומה לחודש הקודם והיה   8991מדד המחירים לצרכן באיטליה בחודש דצמבר ירד בחישוב שנתי בשיעור של  

9 מדד המחירים לצרכן המשולב בגרמניה בחודש 8951נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של  

 בדומה לחודש הקודם ובהתאם לתחזיות בשוק9 8971דצמבר ירד בחישוב שנתי בשיעור של 

מיליארד   79171מיליארד אירו לעומת רמת    89788עודף במאזן המסחרי של איטליה ירד בחודש נובמבר לרמת   

 1198לעומת רמת    8590בגרמניה בחודש ינואר עלה לרמת    ZEWאירו בחודש הקודם9 מדד הסנטימנט הכלכלי  

 88989בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת 

בחודש הקודם9   1797לעומת רמת    109%באיחוד האירופי בחודש ינואר עלה לרמת    ZEWמדד הסנטימנט הכלכלי 

בדומה   8991מדד המחירים לצרכן )ליבה( באיחוד האירופי בחודש דצמבר עלה בחישוב שנתי בשיעור של  

 לחודש הקודם בהתאם לתחזיות בשוק9

בחודש הקודם והיה גבוה   7.לעומת רמת    0.סקר מצב העסקים בצרפת בחודש ינואר הצביע על עליה לרמת  

מהתחזיות אשר הצביעו על כך שלא יחול כל שינוי בנתון9 גרעון במאזן המסחרי של ספרד בחודש דצמבר ירד 

 מיליארד אירו בחודש הקודם9 8981מיליארד אירו לעומת רמת  .891לרמת 

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/


 
 4242בינואר,  42

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

  צור קשר לפרטים נוספים: 

 

בנק ישראל ממשיך לתמוך בדולר במטרה לבלום את הפגיעה ברווחיות היצוא9 העודף המובנה שקיים  -ישראל

לצד העודפים הנובעים מתנועות הון והשקעות ישירות בישראל ובראשם ההשקעה   988%בחשבון השוטף מאז  

אינדקס האג"ח הממשלתי המכיל אג"ח ישראלי תורמים להיצע מט"ח משמעותי9 להערכתנו בנק   WGBIבמסגרת  

רמה אשר עם שבירתה צלל   %991ישראל יידרש להתערב לאורך זמן במטרה לבלום את הייסוף אל מתחת לרמת  

 לדולר9 ₪  %955הדולר לעבר רמת ה 

אין שינוי בהערכתנו לפיה פער הריביות הקטן שבין הדולר לשקל תורם לביקוש לשקל כמו גם נתוני המקרו הטובים 

של ישראל הכוללים גם לאחר שנת קורונה, יחס חוב תוצר נמוך לעומת מדינות מקבילות במערב9 דירוג אשראי 

גבוה וסביבת עסקים פעילה וצומחת9 פעולות בנק ישראל לבדן לא יצליחו לבלום את עודפי ההיצע אלא רק ימתנו 

את ההשפעה לאורך זמן9 התעשייה נדרשת לפעול להשאת הפריון במטרה להתמודד עם שמירת הרווחיות גם 

 בסביבה של שער חליפין נמוך9

, להערכתנו התנודות הצפויות בטווח הבינוני עשויות להשפיע חדות על 9895אין שינוי בהערכתנו, כי במבט לשנת 

במבט לטווח ארוך, אין שינוי בעוד מטבעות מרכזיים עשויים לשמר את כוחם אל מול הדולר9  ₪  שער הדולר/ 

 בהערכתנו כי השקל צפוי להמשיך להתחזק אל עבר רמות שפל חדשות. 

על רקע המשקל הגדול שתופס המסחר המוסדי המקומי והזר, בפעילות בשוק המטבע המקומי, נשוב לציין כי 

 . בשוקי המניות השוק עשוי לנהל תיקון פרו דולרי מהיר  במקרה של חולשה

 

 

עם תחילת של שנת הכספים החדשה, ופוטנציאל התנודות הגבוה ראוי לבחון אסטרטגיות לגידור ברמה התזרימית, המאזנית 

 והכלכלית בטווחים השונים.  

   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/
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

 שוק המתכות

המשך ההתאוששות המהירה באסיה תומכת בביקוש למתכות ולחומרי גלם במבט צופה התאוששות מדורגת 

גלובלית כאשר הרחבת היצע הכסף יעודד ביקושים לחומרי גלם9 העלייה בהחזקת חוזים בורסאיים על הנחושת 

 והאלומיניום מלמדים על הציפייה להמשך עליות מחירים אולם בעוצמה נמוכה מהעוצמה של השנה החולפת9

COPPER-   עמד המחיר על רמת   95985  -מחיר הנחושת עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה

לעומת הרמות בשבוע שעבר9 רמת המלאים ירדה במהלך השבוע,  89.1 -דולר לטון, עליה בשיעור של כ 0,89591

 לעומת הרמות בשבוע שעבר9  0901 -טון, ירידה בשיעור של  כ 5,518.עמדו המלאים על  95985 -כאשר ב
 

ZINC- דולר לטון,   .9,78עמד המחיר על   95985 -מחיר האבץ עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה

לעומת הרמות בשבוע שעבר9 רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ   8971  -עליה בשיעור של כ 

 לעומת הרמות בשבוע שעבר9 %971 -טון, ירידה בשיעור של כ 5.5,071על רמת  95985 -עמדו ב

NICKEL- 1.%,50עמד המחיר על   95985 -מחיר הניקל עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה 

לעומת הרמות של השבוע שעבר9 רמת המלאים עלתה מעט במהלך   9991  -דולר לטון, עליה בשיעור של כ 

לעומת הרמות בשבוע   8951  -טון עליה בשיעור של כ   8.%,.97עמדו המלאים על רמת    95985  -השבוע, כאשר ב 

 שעבר9

ALUMINIUM PRIM –  95985  -מחיר האלומיניום עלה במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה 

לעומת הרמה בשבוע שעבר9 רמת מלאי האלומיניום עלתה   89%1  -דולר לטון, עליה בשיעור של כ  7..,5על רמת 

לעומת הרמות בשבוע   58951  -טון, עליה בשיעור חד של כ  918,.5,75על רמת  95985 -במהלך השבוע ועמדה ב

 שעבר9  

 
 REBARגרף פלדה מסוג 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
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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/
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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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 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/


 
 4242בינואר,  42

 

 
      
 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/


 
 4242בינואר,  42

 

 
      
 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/


 
 4242בינואר,  42

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      

 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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 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.

 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/

