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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: 

  

 BID ASK מחיר אחרון
שיעור שינוי 

 שבוע
שיעור שינוי 

 חודשי
שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי 

מתחילת 
4242 

alum prim 1512.5 1514 1515.5 2.20% 0.63% -15.86% -16.44% 

alum alloy 1220 1220 1240 1.67% 2.09% -9.96% -8.61% 

copper 5442.5 5440 5443 4.18% 5.00% -9.73% -11.85% 

lead 1697 1692 1693.5 6.10% 0.47% -5.93% -11.94% 

nickel 12667 12690 12705 3.37% 1.22% 5.78% -9.68% 

tin 15459 15370 15465 1.91% 1.60% -20.52% -9.99% 

zinc 2041 2041 2050 3.55% 4.91% -17.64% -9.78% 

lme steel rebar 400.5 398.5 401 -0.50% -1.84% -14.06% -9.37% 

cobalt 29557 24500 31000 0.01% -0.01% -14.33% -8.49% 

  
מחיר 

 אחרון
BID ASK 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי 

 4242מתחילת 

brent crude 35.95 35.94 35.96 15.48% 85.98% -50.19% -45.53% 

light crude 33.85 33.84 33.86 22.82% 238.16% -46.26% -44.56% 

usdils 3.5206 3.52 3.5212 -0.61% -1.23% -2.77% 1.81% 

eurils 3.8594 3.8573 3.8615 0.87% -0.19% -4.69% -0.34% 

  

מלאי אחרון 

 במונחי טון 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי מתחילת 

4242 

alum prim 1466625 8.49% 12.73% 19.12% -0.57% 

alum allow 7600 13.77% -11.21% 7.34% -1.81% 

copper 273175 20.33% 3.57% 44.75% 87.49% 

lead 75075 0.27% 4.05% 2.42% 13.19% 

nickel 233874 0.24% 1.60% 42.52% 55.20% 

tin 3465 -26.67% -47.42% 116.56% -51.27% 

zinc 107275 8.25% 9.41% 2.31% 109.42% 

steel rebar 883.89 -6.52% -21.28% 62.30% 185.53% 

cobalt 603 0.00% -0.66% -32.47% -11.97% 

 526494 -0.94% 4.54% 10.43% 22.47% 
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

 

בעוד בישראל חוגגים את ה"חזרה לשגרה" בשווקים הגלובליים ממשיכים להאבק בקורונה ומתכננים חזרה מדורגת לשגרת קורונה. 

החשש הגובר מגלישה למיתון כלכלי תרם לראשונה לירידת ריבית הליש"ט לטריטוריה שלילית. נתונים כלכליים חלשים תורמים לציפייה 

טריליון דולר. צעדים מרחיבים תורמים   3טריליון לדולר לכדי    2.2כי בארה"ב תאושר הרחבה לתוכנית הסיוע המקורית שעמדה על  

לביקושים ובולמים קריסות כלכליות אולם בזירה הפיננסית מצפים לכשלי אשראי ופגיעה ברווחי מוסדות אשראי. לקראת הבחירות 

הקרבות בארה"ב ולאור הירידה החדה בריבית הדולר כמו גם החשש מהאטה בפעילות הכלכלית בארה"ב לאורך זמן הדולר נחלש אל 

 מול האירו.

עידוד הפעילות הכלכלית ע"י תוכניות פיתוח והשקעה סוברניות לצד ההקטנה בהיצע הדלקים תרמו לעליות מחירים ולעידוד הביקוש 

למתכות. אין שינוי בהערכותינו בדבר מגבלת עליות המחירים שכן אי הוודאות ביחסי ארה"ב סין על רקע משבר הקורונה כמו גם הסדרי 

מסחר ותנאי סחר הממתינים להשלמה וכעת בצל המשבר החדש נדחים למועד מאוחר יותר, תורמים לחשש מפני פגיעה בביקוש ועימו 

 לירידה במלאים, כאשר חברות יעדיפו לנצל מלאים על פני רכש חדש. 

אין שינוי בהערכתנו כי הצעדים המרחיבים לעידוד שיעורי התעסוקה והצמיחה ימשכו על פני זמן רב כך שתהליך ההתאוששות ימשך עוד 

 זמן רב.  

ברבעון הקודם והיה גבוה   7.3%לעומת הירידה בשיעור של   3.4%התמ"ג ביפן ברבעון הראשון של השנה ירד בחישוב שנתי בשיעור של 

לעומת   3.6%. שיעור הניצולת ביפן בחודש מרץ ירד בשיעור של  4.6%מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על ירידה חדה יותר בשיעור של  

 0.3%לעומת הירידה בשיעור    3.7%בחודש הקודם. ייצור התעשייתי ביפן בחודש מרץ ירד בשיעור של    1.8%הירידה בשיעור של  

לעומת הירידה   0.7%בחודש הקודם ותאם את התחזיות בשוק. הזמנת מכונות )ליבה( ביפן ירד בחודש אפריל בחישוב שנתי בשיעור של  

. ייצוא ביפן ירד בחישוב שנתי 9.5%בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על ירידה חדה יותר של   2.4%בשיעור של 

בחודש הקודם אך היה גבוה מעט מתחזיות בשוק אשר הצביעו על   11.7%לעומת הירידה בשיעור של    21.9בחודש אפריל בשיעור של 

 5.4מיליארד יאן לעומת עודף של    930.4. בחודש אפריל נוצר גרעון במאזן המסחרי של יפן אשר עמד על  22.7%ירידה בשיעור של  

מיליארד יאן בלבד. מדד מנהלי   560מיליארד יאן בחודש הקודם והיה גבוה משמעותית מהתחזיות בשוק אשר הצביע על גרעון ברמת  

 נקודות בחודש הקודם. 41.9נקודות לעומת הרמה של  38.4הרכש במגזר הייצור ביפן בחודש מאי ירד לרמת 

 בחודש הקודם.   5.3%לעומת עליה בשיעור של  5.1%מחירי הבתים בסין בחודש אפריל עלה בשיעור שנתי בשיעור של 

בחודש הקודם והיה נמוך   2.8%לעומת עליה בשיעור של   2.4%שכר הממוצע לשעה כולל בונוסים באנגליה בחודש מרץ ירד בשיעור של 

אלף לעומת   856.5  -. מספר דורשי עבודה באנגליה עלה בחודש אפריל ב 2.6%מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה בשיעור של  

אלף. שיעור האבטלה   676.5  -אלף בחודש הקודם והיה גבוה משמעותית מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה ב   12.1  -עליה ב 

בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה לרמת   4.0%לעומת רמת    3.9%באנגליה בחודש מרץ ירד לרמת  

בחודש   1.6%לעומת עליה בשיעור    1.4%. מדד המחירים לצרכן )ליבה( באנגליה עלה בחודש אפריל בחישוב שנתי בשיעור של  4.4%

. מדד המחירים ליצרן )ליבה( באנגליה עלה בחודש אפריל 1.5%הקודם והיה נמוך מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה בשיעור של  

בחודש הקודם ותאם את התחזיות בשוק. מדד המחירים הקמעונאיים   0.9%לעומת עליה בשיעור    0.6%בחישוב שנתי בשיעור של  

בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר   2.6%לעומת עליה בשיעור של   1.5%באנגליה בחודש אפריל עלה בחישוב שנתי בשיעור של 

 .1.6%הצביעו על עליה בשיעור של 

בחודש הקודם. רישום הרכבים   82.6%לעומת הירידה בשיעור של    84.9%רישום רכבים באיטליה בחודש אפריל ירד בשיעור של  

בחודש הקודם. רישום הרכבים בצרפת בחודש   10.3%לעומת הירידה בשיעור של    43.8%בגרמניה בחודש אפריל ירד בשיעור של  

בחודש הקודם. הגרעון במאזן המסחרי של ספרד ירד בחודש מאי   62.6%לעומת הירידה בשיעור של    66.5%אפריל ירד בשיעור של  

בגרמניה עלה בחודש   ZEWמיליארד אירו בחודש הקודם. מדד הסנטימנט הכלכלי של    2.12מיליארד אירו לעומת רמת    2.04לרמת  

נקודות בחודש הקודם והיה גבוה משמעותית מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת   28.2נקודות לעומת רמת    51.0אפריל לרמת  

מיליארד אירו לעומת רמת   27.4נקודות בלבד. העודף בחשבון השוטף של האיחוד האירופי בחודש מרץ מותאם עונתית ירד לרמת   32.0

 0.9%מיליארד אירו בחודש הקודם. מדד המחירים לצרכן )ליבה( באיחוד האירופי בחישוב שנתי בחודש אפריל עלה בשיעור של    40.2

 בחודש הקודם בהתאם לתחזיות שבשוק. 1.0%לעומת העליה בשיעור של 
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 צור קשר לפרטים נוספים: 

 

בחודש הקודם והיה גבוה משמעותית   -22.0נקודות לעומת רמת    -18.8מדד אמון הצרכנים באיחוד האירופי בחודש מאי עלה לרמת  

נקודות לעומת רמת   40.3. מדד מנהלי הרכש בצרפת בחודש מאי עלה לרמת  -24.0מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על ירידה לרמת  

נקודות. מדד מנהלי הרכש   36.1נקודות בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה מתונה יותר לרמת    31.5

נקודות בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות בשוק אשר   17.4נקודות לעומת רמת    31.4המשוקלל בגרמניה בחודש מאי עלה לרמת  

לעומת ירידה   30.2%נקודות. התחלות בנית בתים בארה"ב בחודש אפריל ירדו בשיעור של    34.1הצביעו על עליה חדה יותר לרמת  

 בחודש הקודם. 18.6%בשיעור של 

בתום יום המסחר של ה  3.8%  -עלה בשיעור של כ  Dow Jones-המדדים המובילים נסחרו במהלך השבוע במגמה חיובית, כאשר מדד ה

על   20.05, כאשר עמד בתום יום המסחר של  7.2%הגרמני עלה בשיעור חד של כ    DAX  -נקודות. מדד ה   24,575.9לרמת    20.05-

 20.05  -במהלך השבוע ונסחר בתום יום המסחר של ה   4.6%האנגלי עלה בשיעור של כ    FTSE 100 -נקודות. מדד ה 11,223.71רמת 

 נקודות.   6,067.16סביב רמת 

 ₪  שוק המטבע המקומי דולר/
שוק המטבע המקומי נהנה מתמיכת בנק ישראל הרוכש מט"ח בעקביות ובולם את ייסוף השקל. בכך תומך הבנק ברווחיות היצוא 

 3.48-3.50במיוחד בתקופת אי הוודאות בשוקי ההון בעולם. עד כה הצליח בנק ישראל לבלום את התייצבות שער הדולר מתחת לתחום  

לדולר. אין שינוי בהערכתנו לפיה בנק ישראל ימשיך ויבלום את ייסוף השקל ומימתן את השפעת עודפי ההיצע. מנגד פיחות השקל ₪  

לדולר, דבר העשוי להקשות על ₪    3.58-3.62ושוב בתחום    3.54-3.56והתחזקות הדולר צפויה להבלם בהיצעים משמעותיים בקרבת  

 פיחות חד.  

 
 שוק המתכות

כפי שפירטנו בעבר, החולשה בביקושים והדיווחים בדבר נתוני מקרו כלכליים מהשווקים המרכזיים הנמוכים משמעותית מהציפיות 

גוררים לתנודות חדות במחירים. העליה במחיר הדלקים פועל יוצא של צמצום היצע הדלקים תורם לעליות מחירים ומשפיע על שוק 

המתכות עם השינוי בעלויות היצור, אולם מנגד החשש מגלישה להאטה ואף מיתון כלכלי תומכים בגישה לצמצם במלאים על פני רכש 

חדש. תשומת הלב מופנת לבחינה של השפעת התמריצים לעידוד הפעילות הכלכלית. האם צעדי החרום הקיצוניים יניעו את השווקים 

ויעודדו בביקושים ועימם יביא לעליות מחירים. להערכתנו במבט לטווח הקצר תוכניות הסיוע עשויות להיות אפקטיביות במיוחד בטווח 

הקצר עד הבינוני אולם במבט לטווח ארוך, גוברים החששות מהאטה מדאיגה עם קריסת חברות בעקבות הסגר החברתי הממושך 

 והפגיעה ברווחי החברות בעקבות השינויים בתעסוקה, ביקושים, והצמיחה.  

 

COPPER -  דולר לטון, עליה   5,442.5עמד המחיר על רמת    20.0   -מחיר הנחושת עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה

 273,175עמדו המלאים על    20.05  -לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב  5.0% -בשיעור של כ

 לעומת הרמות בשבוע שעבר.   2.0%-טון, ירידה בשיעור של כ

 

ZINC  -   דולר לטון עליה בשיעור של כ   2,036.5עמד המחיר על    20.05  -מחיר האבץ עלה במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה- 

 8.4%  -טון, עליה בשיעור של כ   107,275על רמת    20.05  -. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב 3.8%

 לעומת הרמות של שבוע שעבר.

NICKEL  -   דולר לטון עליה   12,667עמד המחיר על    20.05  -מחיר הניקל עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

סביב רמות הסגירה של השבוע שעבר על רמת   20.05  -לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים עמדה ב  6.8% -בשיעור של כ

 טון. 233,874

ALUMINIUM ALLOY  –   על רמת   20.05  -מחיר האלומיניום עלה מעט במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה

 -לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום עלתה במהלך השבוע ועמדה ב  1.7% -דולר לטון עליה בשיעור של כ 1,220

 לעומת הרמות של השבוע שעבר.   14.8% -טון, יעליה בשיעור חד של כ 7,600על רמת  20.05
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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:   צור קשר לפרטים נוספים:   צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 

בימים אלו של אי וודאות וחשש מה"לא נודע", אנו בפריקו עומדים לרשותכם בטיפול בפעילות 

הנדרשת בביצוע פעולות שוטפות ובגידור חשיפות. נשמח לסייע בביצוע פעולות ובקבלת פרטים ומידע 

 ".  גלובל –קוזמו "והמסכים היעודים שבאתר והן בשרותי  אתר פריקוהן באמצעות 

במטרה לשמר מרווחי ביטחון בשרות ללקוחות ובבריאות טובה לצוות, נערכנו דיגיטלית, תפעולית 

וארגונית תוך חיזוק התשתיות והמערכות גם למצבי קיצון. מערכות פריקו, ישדרו ללקוחות מידע 

 כפי שמשודר ללקוחות כיום.   –אודות עסקאות ולימיטים, לפי הפרטים שבמערכות פריקו 

מערכות פריקו, יעדכנו בסמס ובהודעות דוא"ל, אודות פרטי העסקאות המגיעות למימוש, מבעוד 

או שונים, נשמח לסייע, / מועד, לצד עדכוני שערים ועוד. לקוחות המעוניינים בעדכונים נוספים ו 

 לעמוד לרשותכם ולספק שרות נוסף כמבוקש.

 

 בתפילה לזמנים טובים, שמחים וכמובן בבריאות איתנה

 יוסי פריימן וצוות פריקו  

 

 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/
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/%d7%a9%d7%a2%d7%a8%d7%99-%d7%9e%d7%98%d7%91%d7%a2/
https://www.cozmoglobal.com/
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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  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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 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  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/


 
 4242במאי,  42

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

 (ALLOYאלומיניום )

חודשים , סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3( לALLOYמצורפים גרפים של אלומיניום )

 מלאי 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  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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 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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 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.

 23-0701212בדבר 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: 

 23-0701212לגידור 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/

