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 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
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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 
2222 

alum prim 1650 1635.5 1638.5 -1.49% -4.07% -14.08% -8.84% 

alum alloy 1215 1200 1280 -12.90% -11.96% -17.06% -8.99% 

copper 4745 4732 4734 -14.18% -17.81% -26.15% -23.15% 

lead 1679.5 1653.5 1658.5 -4.84% -11.51% -17.67% -12.84% 

nickel 11395 11380 11385 -8.25% -11.12% -12.50% -18.75% 

tin 13575 13505 13685 -18.71% -17.73% -35.89% -20.96% 

zinc 1833.25 1852.5 1854.5 -7.46% -14.37% -31.60% -19.23% 

lme steel rebar 425 424 427 -1.16% 0.00% -11.27% -3.83% 

cobalt 29555 28500 33000 -10.59% -11.28% -1.48% -8.50% 

  
מחיר 

 אחרון
BID ASK 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי 

 2222מתחילת 

brent crude 25.79 25.77 25.78 -22.37% -56.38% -61.85% -60.92% 

light crude 22.36 22.36 22.38 -29.02% -58.04% -62.12% -63.38% 

usdils 
3.6478 3.6448 3.6508 -0.21% 6.08% 1.15% 5.23% 

eurils 
3.9336 3.9293 3.9379 -3.91% 5.93% -4.11% 1.56% 

  

מלאי אחרון 

 במונחי טון 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי מתחילת 

2222 

alum prim 967325 -3.49% -17.84% -17.72% -34.42% 

alum allow 8300 7.51% 2.47% -8.59% 7.24% 

copper 233150 22.89% 40.05% 26.83% 60.02% 

lead 71125 1.17% 6.59% -8.34% 7.24% 

nickel 231480 -1.36% 6.08% 21.29% 53.61% 

tin 6530 -9.31% -12.76% 462.93% -8.16% 

zinc 73275 -2.59% -1.91% 25.42% 43.05% 

steel rebar 1300.26 6.31% 70.27% 48.85% 320.03% 

cobalt 645 0.00% -0.62% -33.37% -5.84% 

 453737 0.43% 2.55% 3.24% 5.55% 

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: 

משבר וירוס הקורונה פוגע קשות באירופה, ובארה"ב וכעת גם בדרום אמריקה ובאפריקה. התפשטות המגפה בקצב מהיר 

גורר לתנודות שערים חדות כפועל יוצא של אי הוודאות והחשש מפני השלכות ההשבתה והסכנה מפני קריסה כלכלית 

 גלובלית. 

כפי שפירטנו בשבוע שעבר, הפעילות המהירה מצד קובעי המדיניות, אשר פעלו ביד נדיבה בהעמדת קווי אשראי עצומים 

 והכל מתוך חשש של גלישה למשבר כלכלי גלובלי, תרם לנכונות לסייע ולבלימת הקריסה בשוקי ההון. 

פעילות הגופים המוסדיים גררה לנסיקת הביקוש לדולר, בהיקפים משמעותיים עד כדי מצוקת נזילות בבנקים ועימה לנסיקת 

 15לדולר ויותר. הזרמה חריגה בהיקפה של בנק ישראל עם הקצאת מט"ח בהיקף של עד  ₪  3.88שער הדולר לעבר רמת 

לדולר. הצורך להתאים את תיק הגידורים לשווי ₪  3.65מיליארד דולר בלמה את הנסיקה ותמכה בהתחזקות השקל לעבר 

ההחזקה גורר לפעילות ערה של המוסדיים בצל הירידות החדות בשוקי המניות וני"ע, כמו גם יבואנים ואף סוחרי אלגו תרמו 

 יצואנים המוכרים ברמות הקיצון ומגדרים תמורות לטווחים ממושכיםכאפקט הדומינו ויצרו כדור שלג של ביקושים ומנגד  

 ובכך בולמים את עודפי הביקוש כל אלו תרמו לסחרור בשוקי ההון. 

להערכתנו כל זמן ש"הסכין נופלת" ראוי להמתין להתייצבות ועד אז ניתן לצפות לתנודות שערים בתחום שערים רחב, במבט 

צופה עתיד, השקל צפוי לשוב ולהתחזק. המדדים המובילים הוסיפו להיסחר גם במהלך השבוע בירידות שערים חדות, 

 -נקודות. מדד ה   20,087.19לרמת    19.03-בתום יום המסחר של ה   13.4%ירד בשיעור של כ   Dow Jones-כאשר מדד ה 

DAX  נקודות. מדד ה  8,610.43על רמת  19.03, כאשר עמד בתום יום המסחר של 6.7%הגרמני ירד בשיעור של כ-  FTSE 

נקודות,  5,151.61סביב רמת  19.03 -האנגלי ירד בצורה מתונה יחסית במהלך השבוע ונסחר בתום יום המסחר של ה 100

 בלבד לעומת רמת הסגירה של השבוע שעבר.    4.0%ירידה בשיעור של כ 

 שוק המתכות

ה"קורונה" על הפעילות הכלכלית הגלובלית גורר לתנודות בביקושים בקרב   –כפי שפירטנו בעבר, החשש מהשפעת  

המדינות הצרכניות והיצרניות המובילות בזירת המתכות, לצד, הירידה החדה במחיר מוצרי האנרגיה, כפועל יוצא ממשבר 

מלחמת המחירים עליה הכריזה סעודיה בעקבות נטישת שיחות אופ"ק ע"י נציגי רוסיה, תורמים לתנודות בזירת המתכות, 

המתנהלת השבוע במגמה שלילית, כאשר מחירי המתכות ירדו לעומת הרמות של השבוע שעבר. המשך השימוש במלאים 

ובמקביל התפוקות המשתנות בהתאם להשפעת הקורונה על היצור המקומי ומנגד צמצום ואף הפסקת היצור של חלק מקווי 

היצור, הוסיף לגרור לכך שרמת המלאים של רוב המתכות ירדה במהלך השבוע. השבתת מפעלים וביקושים נמוכים הפחיתו 

 את השפעת ירידת המלאים על רמות המחירים.

 

COPPER   -   דולר לטון ירידה   4,825עמד המחיר על רמת    19.03  -מחיר הנחושת ירד במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה

 231,025עמדו המלאים על    19.03  -לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר ב  11.7% -בשיעור של כ

 לעומת הרמות בשבוע שעבר.   25.7%-טון, עליה בשיעור של  כ

 

  ZINC -   דולר לטון ירידה בשיעור של כ   1,847עמד המחיר על    19.03  -מחיר האבץ ירד במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה- 

לעומת   1.2%  -טון, ירידה בשיעור של כ   73,700על רמת   19.03 -. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמד ב7.0%

 הרמות של שבוע שעבר.

NICKEL  -   דולר לטון, ירידה בשיעור   11,250עמד המחיר על    19.03  -מחיר הניקל ירד במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה

טון ירידה   230,760על    19.03  -לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע ועמדה ב   8.7%  -חד של כ 

 לעומת הרמות בשבוע שעבר. 1.5%-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  –   1,215על רמת    19.03  -מחיר האלומיניום ירד במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה 

לעומת רמות הסגירה של השבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום עלתה במהלך השבוע,   13.0%  -דולר לטון ירידה בשיעור של כ 

 לעומת הרמות של השבוע שעבר 6.1% -דולר לטון, עליה בשיעור של כ 8,300על  19.03 -ועמדה ב

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/


 
 2222במרץ,  22

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      

 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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  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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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/

