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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  -קבוצת פריקו 

 פיננסיים לעסקים בינלאומיים

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
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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 
0202 

alum prim 1507.5 1509.5 1513 2.41% -10.29% -19.17% -16.71% 

alum alloy 1180 1170 1190 -0.84% -15.41% -12.92% -11.61% 

copper 5111.5 5109.5 5112.5 4.66% -6.38% -21.12% -17.21% 

lead 1701 1693 1698 1.61% -2.47% -12.95% -11.73% 

nickel 11773 11770 11775 4.29% -4.44% -9.38% -16.06% 

tin 15093 15110 15165 5.69% -5.37% -26.64% -12.12% 

zinc 1926 1919.5 1924 1.34% -2.85% -30.89% -15.00% 

lme steel rebar 417 420 422 6.11% -2.80% -13.49% -5.64% 

cobalt 29558.5 25000 31000 -0.01% -6.67% -15.55% -8.49% 

  
מחיר 

 אחרון
BID ASK 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי 

 0202מתחילת 

brent crude 28.72 28.71 28.72 -12.55% -4.43% -59.96% -56.48% 

light crude 20.08 20.07 20.08 -19.97% -30.03% -68.65% -67.11% 

usdils 3.593 3.5915 3.5945 0.23% -4.87% 0.72% 3.79% 

eurils 3.9087 3.9066 3.9108 -0.08% -7.86% -2.94% 0.93% 

  

מלאי אחרון 

 במונחי טון 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי מתחילת 

0202 

alum prim 1261550 3.97% 27.79% 17.41% -14.47% 

alum allow 8560 3.13% 9.46% -4.89% 10.59% 

copper 261225 20.12% 42.20% 36.23% 79.29% 

lead 72500 1.15% 2.73% -4.16% 9.31% 

nickel 228966 0.16% -2.31% 28.84% 51.95% 

tin 6770 -9.43% -3.84% 648.07% -4.78% 

zinc 99750 31.51% 33.71% 77.73% 94.73% 

steel rebar 1122.83 -4.54% -8.20% 55.13% 262.72% 

cobalt 607 -3.19% -5.89% -34.52% -11.39% 

 503618 3.97% 11.47% 10.65% 17.15% 

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: 

התייצבות בהיקף התחלואה באירופה ובאסיה תורמים לשינוי בשיח ותחילת ה"ספירה לאחור" לקראת החזרה לפעילות. אף שהפעילות 

הכלכלית ממשיכה להתנהל בצל משבר וירוס הקורונה, הציפייה לחזרה מדורגת ומתונה מחזירה את האור והצבע ומעוררת ציפיות 

חודשי עליות בשוקי המניות וכיום לאחר תיקון השערים השווקים   130להתאוששות בפעילות הכלכלית. משבר הקורונה, קטע רצף של  

אחוז מתחת לרמת השיא. מנגד, מניות פרטניות מתאוששות עד כדי רישום שיא   10-20שוכנים במדדים המובילים ברמות הנמוכות בכ  

מיקרו. כפי שפירטנו לאחרונה, הזרמות הון   –מקרו, לטיפול ממוקד, פרטני    –היסטורי, מהלך המלמד על הצורך למעבר מסיקור כוללני  

חסרות תקדים אוששו את שוקי המניות והחזירו כשליש עד מחצית מהירידות שנרשמו מהתפרצות המשבר במדינות המערב. ההרחבות 

המוניטריות והפיסקליות צפויות לגרור לצעדים משמעותיים עם היציאה ממשבר הקורונה במסגרתם יפעלו במדינות לאיזון הגרעון העצום 

בתוצר המקומי   6%  -והבלתי צפוי שנוצר בתקציבי המדינות. קרן המטבע הבינלאומית צופה כי בישראל תרשם השנה נסיגה של מעל ל 

הגולמי. הטלת מיסים, ומהלכים להקטנת ההוצאה הציבורית צפויים לתרום לצמצום הגרעון התקציבי במחיר של צמצום בפעילות 

הכלכלית, מהלכים הצפויים לאתגר את קובעי המדיניות בהתמודדות עם הסיכון הגובר לגלישה להאטה וחמור מכך אף למיתון כלכלי !. 

שלל נתונים כלכליים חלשים באירופה ובארה"ב ובראשם נתוני האבטלה העמוקה מלמדים על עומק השבר ברמת הפרט והחברה. בשלב 

הנוכחי "החיים קודמים לזכויות השונות ובכללם חופש העיסוק, וכבוד האדם וחרותו" כהגדרת שופטי בג"צ, דבר המלמד כי החזרה 

למסלול תארך זמן ותבוצע באופן מדורג במטרה להמנע מהגדלת הסיכון לחיים גם במחיר של הפגיעה בזכויות. זאת על אף ההשלכות 

 החברתיות והפוליטיות הטמונות במשבר כלכלי וחברתי שכזה.  

-בתום יום המסחר של ה   1.0%ירד בשיעור של כ    Dow Jones-המדדים המובילים נסחרו במהלך השבוע בירידות שערים, כאשר מדד ה 

על רמת   15.04, כאשר עמד בתום יום המסחר של  2.8%הגרמני ירד בשיעור של כ    DAX  -נקודות. מדד ה   23,504.35לרמת    15.04

 15.04  -במהלך השבוע ונסחר בתום יום המסחר של ה   4.2%האנגלי ירד בשיעור חד של כ     FTSE 100  -נקודות. מדד ה   10,279.76

 נקודות.   5,597.65סביב רמת 

מורים כי בימי הסגר נרשמו עליות   0.1%ומתחילת השנה הירידה של    0.4%עליית מדד המחירים לצרכן בחודש מרץ בשיעור של  

 בירקות הטריים.   1.9%, ומנגד הירידה של 0.6%והמזון שהתייקר ב  3.2%מחירים בסעיפים כביגוד והנעלה שרשם עליה של 

 ₪  שוק המטבע המקומי דולר/
כפי שפרטנו רבות לאחרונה, להערכתנו, במבט צופה עתיד, על רקע נתוני תנועות ההון, השקל צפוי לשוב ולהתחזק. כאשר בטווח הקצר 

₪   3.66עד    3.62לדולר ומנגד מוכרים רבים צפויים בקרבת התחום  ₪    3.48עד    3.56ניתן לצפות לביקושים ערים עם הייסוף לעבר  
 לדולר.

 
 שוק המתכות

 
מ' חביות דלק ביום, הסכם של יצואניות/  10בשווקים לומדים את ההסכם ההיסטורי לצמצום התפוקה בשוק הדלקים בהיקף של כ  

ספקיות הדלק והמהווה תקדים היסטורי. להערכתנו, שוקי המתכות צפויים להגיב בשלב הראשוני לצמצום בפעילות הכלכלית בשווקים, 

 עד כה העלייה במחיר הדלקים, אינו חורג מרמות המחירים ערב פרוץ המשבר כך שלא צפוי לחץ מחירים בשל התייקרות בתשומות.  

 

אין שינוי בהערכתנו לפיה, עיקר תשומת הלב תופנה לפעילות הכלכלית והביקוש לחו"ג, עד אשר יחזרו לפעילות בשווקים. השבתת 

 היום שאחרימפעלים וביקושים נמוכים תרמו לשימוש במלאים ולחולשה בשוק המתכות אולם ההון הרב המוזרם לשווקים והחשיבה על  

תורמים לציפייה לפרסום תוכניות במדינות הנפגעות באשר לפעילות הכלכלית העתידית עם היציאה מההסגר והחזרה המדורגת 

 לפעילות.

 

COPPER  -   דולר לטון עליה   5,111.5עמד המחיר על רמת    15.04  -מחיר הנחושת עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה

 261,225עמדו המלאים על    15.04  -לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר ב  1.8% -בשיעור של כ

 לעומת הרמות בשבוע שעבר.   0.4%-טון, עליה בשיעור קל של כ

 

ZINC  -   דולר לטון עליה בשיעור של כ   1,931עמד המחיר על    15.04  -מחיר האבץ עלה במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה- 

 0.2%  -טון, ירידה בשיעור של כ   97,750על רמת    15.04  -. רמת המלאים ירדה המעט במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמד ב 1.6%

 לעומת הרמות של שבוע שעבר.

NICKEL  -   דולר לטון, עליה בשיעור   11,773עמד המחיר על    15.04  -מחיר הניקל עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה

טון ירידה   228,966על    15.04  -לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים ירדה מעט במהלך השבוע ועמדה ב   0.9%  -של כ 

 לעומת הרמות בשבוע שעבר. 0.1%-מינורית בשיעור של כ

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

ALUMINIUM ALLOY  –  על  15.04 -מחיר האלומיניום נותר ללא שינוי במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה

 3.1%  –לטון, עליה בשיעור של כ  8,560על  15.04 -דולר לטון. רמת מלאי האלומיניום עלתה במהלך השבוע ועמדה ב 1,180רמת 

 לעומת רמות הסגירה של השבוע שעבר.

 

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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 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  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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 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/


 
 0202באפריל,  91

 

 
      
 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/


 
 0202באפריל,  91

 

 
      
 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/


 
 0202באפריל,  91

 

 
      
 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.

 23-0901212בדבר 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: 

 23-0901212לגידור 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/

