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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 
 שבועי

שיעור שינוי 
 חודשי

שיעור שינוי 
 שנתי

שיעור שינוי 
מתחילת 

0101 

alum prim 5.8302 5.82 5.82 508.2 .05.2-  220522 50.32 

alum allow 2.8. 2.8. 52.. 20.22 .0552 250.22 20.22 

copper 3.8.02 3..502 3...02 50522 802.2 8.0.22 802.2 

lead 5.2502 5.22 5.2.02 80.82 20.82 .0252 80222 

nickel 2...8 2..2. 2.... 20.32 30832 5302.2 20.32 

tin 522.2 5..2. 522.. 80282 220822 520522 80322 

zinc 538.052 5.32 538. 80222 80832 580582 80332 

lme steel rebar 222 22. 222 .0..2 2202.2 220.22 .0232 

cobalt 822.. 822.. 82... 2.0..2 220.22 220222 2.0.22 

  

מלאי אחרון 
 במונחי טון 

שיעור שינוי 
 שבוע

שיעור שינוי 
 חודשי

שיעור שינוי 
 שנתי

שיעור שינוי 
 0101מתחילת 

alum prim 282...2 80222- 50282- .0322- 20..2- 

alum allow 8.2. 520282- 2.02.2- 2.02.2- 2.0282- 

copper 2.2252 .02.2- 5.0222- 520552- 50822- 

lead 28522. .0..2-  2.02.2 ..0522 .02.2-  

nickel 523835 .0222 502.2 220..2 .0232 

tin 2.3. 220282-  2.0522-  .20.22-  20352-  

zinc 5.2... 203.2-  .0.22-  5..0222 .0222-  

steelhome China rebar 8820.2 502.2-  5202.2-  30..2 30..2 

cobalt 222 .0..2 .0..2 850832-  .0..2 

  23222. 20252-  .0282-  250252 20252-  

  

 BID ASK מחיר אחרון
שיעור שינוי 

 שבוע
שיעור שינוי 

 חודשי
שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי 
מתחילת 

0101 

brent crude 22022 22022 2202. 202.2 250.82 2.0.22-  20252 

light crude 220.2 220.2 220.. 202.2 220232 230222-  20582 

usdils 802.2 802.28 802.2. 202.2 50222 302.2 202.2 

eurils 80.... 80..222 80...8. .0232 .03.2 20..2-  .0232 
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

 סקירה כללית מתכות 

אירועי השבוע החולף בגבעת הקפיטול ובבית הנבחרים ארה"ב כמו גם התפרצות מוגברת של קורונה באירופה ובארה"ב לא גררו לשינוי 

במגמה החיובית ולעליות השערים בשוקי ההון בעולם0 אי הוודאות באשר להשלכות התפשטות המגפה כמו גם השפעת הבידוד 

החברתי על הפעילות הכלכלית ממשיכים לתמוך במשנה זהירות0 השווקים מבססים את הציפייה על הזרמות הון נכרות ובהן הזרמת הון 

משמעותית בארה"ב אשר תתמוך בעליה בצמיחה ובתנועות הון להשקעות ולצריכה0 התשואות הנמוכות בשוקי האג"ח והציפייה כי שינוי 

תורמים לתנועה לעבר שוקי המניות0 הריבית האפסית תורמת להיווצרות בועות  5.58ובארה"ב  5.55בתווי הריבית אינו צפוי לפני שנת 

 פיננסיות כאשר מכפילי המניות נוסקים לרמות שיא0  

צמצום פער התשואות השלילי שהיה בין תשואת האג"ח הממשלתי בארה"ב לזה של האג"ח הממשלתי בישראל תורם לביקוש לשקל0 

ירידת התשואה לדולר לצד הציפייה לנתוני צמיחה משופרים מחוץ לארה"ב תורמים בתנועות הון אל מחוץ לדולר ובמגמה של התחזקות 

 G  0.2המטבעות המרכזיים במעגל הראשון בקבוצת ה 

תוצאות הבחירות לסנאט בג'ורג'יה ועימן מעבר כל מוסדות השלטון נשיאות, הקונגרס והסנאט לידי המפלגה הדמוקרטית ומנגד גל 

המחאה בציבור הרפובליקני מעלים חשש מפני זעזועים בחברה ובכלכלה האמריקאית0 מדיניות הדמוקרטיים התומכת בהגדלת שיעור 

 מס החברות יפגע ברווחי החברות ויזניק את רמת המכפילים עוד יותר0  

תוכנית הממשל הנכנס לעודד מעבר לאנרגיה ירוקה בין היתר באמצעות ביטול הטבות מס שנתנו לסקטור האנרגיה צפויים לפגוע 

 בסקטור זה ולגרור לצמצום הפעילות ואף להשבתת מפעלים בתחום,  

בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר   .2.0לעומת רמת    .2.0מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור ביפן בחודש דצמבר עלה לרמת  

 הצביעו על כך שלא יחול כל שינוי בנתון0

בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר   .220לעומת רמת    .280מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בסין בחודש דצמבר ירד לרמת  

 22030הצביעו על ירידה לרמת 

בחודש הקודם0 הגרעון במאזן המסחרי   2202לעומת רמת    2.02מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בארה"ב בחודש דצמבר עלה לרמת  

מיליארד בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר   2802מיליארד דולר לעומת רמת    2302של ארה"ב בחודש נובמבר עלה לרמת  

 מיליארד דולר0 2205הצביעו על עליה לרמת 

 בחודש הקודם בהתאם לתחזיות0 2.02לעומת רמת  2202מדד מנהלי הרכש בצרפת בחודש דצמבר עלה לרמת 

בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות   2202לעומת רמת    2503מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור באיטליה בחודש דצמבר עלה לרמת  

 2302לעומת רמת    02308 מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגרמניה בחודש דצמבר ירד לרמת  .280אשר הצביעו על עליה לרמת  

 בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על כך שלא יחול כל שינוי בנתון0  

בחודש הקודם והיה נמוך   2202לעומת רמת    2205מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור באיחוד האירופי בחודש דצמבר ירד לרמת  

מהתחזיות אשר הצביעו על כך שלא יחול כל שינוי בנתון0 מכירות קמעונאיות בגרמניה בחודש דצמבר עלו בחישוב שנתי בשיעור של 

0 שיעור האבטלה 80.2בחודש הקודם והיו גבוהות מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של   3022לעומת עליה בשיעור של  2022

 20220בגרמניה בחודש דצמבר נותר ללא שינוי ברמת 

בחודש הקודם0 מדד המחירים לצרכן בצרפת בחודש   .220לעומת רמת    2802מדד אמון הצרכנים בספרד בחודש דצמבר עלה לרמת  

בחודש הקודם0 מדד המחירים לצרכן בגרמניה בחודש דצמבר ירד  052.דצמבר נותר ללא שינוי בחישוב שנתי לעומת עליה בשיעור של 

בדומה לחודש הקודם ותאם את התחזיות בשוק0 הזמנות ממפעלים בגרמניה בחודש נובמבר עלו   082.בחישוב שנתי בשיעור של  

 20520בחודש הקודם והיו גבוהות מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של  8082לעמת עליה בשיעור של  5082בשיעור של 

בדומה לחודש הקודם ובהתאם לתחזיות   082.מדד המחירים לצרכן המשולב באיטליה בחודש דצמבר ירד בחישוב שנתי בשיעור של  

בחודש הקודם בהתאם לתחזיות   -2.02לעומת רמת    -.280בשוק0 מדד אמון הצרכנים באיחוד האירופי בחודש דצמבר עלה לרמת  

בדומה לחודש הקודם והיה נמוך   082.בשוק0 מדד המחירים לצרכם באיחוד האירופי בחודש דצמבר ירד בחישוב שנתי בשיעור של  

0 מכירות קמעונאיות באיחוד האירופי בחודש נובמבר ירדו בחישוב שנתי 052.מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על ירידה בשיעור של  

 0  032.בחודש הקודם והיו נמוכות מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של  2052לעומת עליה בשיעור של  50.2בשיעור של 
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

 

נתוני התחלואה גם בשעה של דווחים על המשך תנופת החיסונים, לצד הכניסה לסגר מחמיר צפויים לבוא לידי ביטוי בצמצום   -ישראל 

הפעילות הכלכלית0 פעולות המרה לתשלומי שכר ומיסים של תחילת החודש הקלנדרי לצד פעילות גידור של תחילת שנת כספים בתקופה 

בה פער הריביות בין השקל למטבעות מובילים צומצם מעודד משקיעים זרים לעבור לאג"ח הממשלתי הישראלי, הן בהשקעה ישירה והן 

מהלכים הגוררים להתחזקות השקל0 סביבת הריבית הנמוכה צפויה לשרור במשק לאורך  FTSE WGBIבמסגרת ההשקעה במדד ה  

 -  022.חודשים ארוכים אולם יציאת שחקנים מהשוק בשל משבר הקורונה יתמוך בעליות מחירים ובחזרת תווי האינפלציה אל עבר רמת  

0 פעילותם הנרחבת של המשקיעים הזרים תורמת לעודף היצע מט"ח לצד העודף בחשבון השוטף כל אלו תומכים בהמשך התחזקות 22

השקל0 השפעת פעילות הגופים המוסדיים המקומיים התורמת להיצע מט"ח בימים של עליות בשוקי המניות, צפויה לקטון במיוחד במהלך 

 של תיקוני שערים בשוק ההון0  

להערכתנו שוק ההון מחייב משנה זהירות בימים שלאחר "אפקט ינואר" ובצל הנסיקה במכפילים הרווח כאשר מכפיל הנאסד"ק נוסק אל 

 רמות המחייבות משנה זהירות עם הירידה החדה ברף הזהירות !  .5ובדאו המכפיל ברמות הגבוהות של ה  .8מעבר לרמת הפי 

בעוד ₪  , להערכתנו התנודות הצפויות בטווח הבינוני עשויות להשפיע חדות על שער הדולר/ 5.52אין שינוי בהערכתנו, כי במבט לשנת  

האירו צפוי להתחזק אל מול הדולר חולשת השקל תזמן תנועת מספרים והזנקת שער האירו/שקל0 במבט לטווח ארוך, אין שינוי 

 בהערכתנו כי השקל צפוי להמשיך להתחזק אל עבר רמות שפל חדשות0  

 52על יותר מ    .5.5מיליארד דולר" בכך עומדת התמיכה בשער הדולר בשנת    202בנק ישראל "רכש בחודש דצמבר סכום שיא של  

מהיקף התמ"ג !0 להערכתנו בנק ישראל צפוי להמשיך לפעול לבלימת עוצמת/קצב "צניחת" שער   282  -מיליארד דולר ! שהם למעלה מ 

לדולר0 ₪     .802  -  8023לדולר וכעת עיקר תשומת הלב מופנית לאזור רמת  ₪    .805הדולר, עד כה נכשל הבנק במלחמתו על רמת ה  

 להערכתנו לאירועים בשוקי ההון בזירה הגלובלית השפעה גבוהה על שוק המטבע המקומי !

משבר השבוע האחרון בממשל בארה"ב והמשך נסיקת השווקים000 מעלה את החשש מ"ברבור שחור" )אירוע לא צפוי( כל אלו מלמדים כי 

בטווח הבינוני, אף שפוטנציאל הייסוף טרם מוצה במבט לטווח הקצר והארוך, הרי שבטווח הבינוני גדל הסיכוי לתיקון פרו מטבעי0 טכנית 

פריצת רמה זו, תעודד תנועה מתקנת פרו דולרית מחודשת   8052תתמוך בהמשך התנועה לעבר    8052פיחות השקל אל מעל לרמת  

 ויותר0 נציין כי מגמת הטווח הקצר והארוך נותרו פרו שקלית ! .808לעבר 

על רקע המשקל הגדול שתופס המסחר המוסדי המקומי והזר, בפעילות בשוק המטבע המקומי, ראוי לציין כי במקרה של חולשה  בשוקי 

 המניות השוק עשוי לנהל תיקון פרו דולרי מהיר /

 

 

 

 

 

 

 

 

 גרף המציג את חולשת שער הדולר/שקל לצד גרף השער הנומינלי אפקטיבי 

 השער הנומינלי האפקטיבי משמש כעוגן מדיניות בנק ישראל בשוק המטבע המקומי 
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

 שוק המתכות

שערי מניות תעשיות המתכת ובראשן המכרות הגדולים ממשיכים לנסוק0 הציפייה כי הזרמת ההון בשווקים תעודד ביקושים בתקופה של 

צמצום בהיקף היצרנים וירידה בהיצע0 המסחר הנוכחי שוכן ברמות מחירי קיצון והוא מזמן מימושים0 הציפייה לתקציבי ענק ועידוד 

ההשקעה מזמן משקיעים ומעודד את המשך הביקושים, בהובלת סין, התאוששות בפעילות הכלכלית בסין, מלמדת על עודפי ביקוש 

התומכים ברמות המחירים ומותירים מרחב מוגבל לתיקונים0 "ברווז שחור" והדרדרות מהירה למשבר בשוק האמריקאי עשויים לגרום 

למימוש רווחים חד ולחולשה בשוק חומרי הגלם בדגש על החברות שרשמו עד כה תשואות מרשימות0 המסחר הבורסאי מלמד על צמצום 

 קל בהיקף ההחזקה בחוזי האלומיניום והנחושת, מהלך התומך בציפייה לתיקון שערים קל במהלך השבועות הקרובים0  

-COPPER דולר לטון, עליה   ..3,2עמד המחיר על רמת    0.2..  -מחיר הנחושת עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה

 2.2,852עמדו המלאים על    0.2..  -לעומת הרמות בשבוע שעבר0 רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב   2082  -בשיעור של כ 

 לעומת הרמות בשבוע שעבר0   8082 -טון, ירידה בשיעור של  כ
 

ZINC-   דולר לטון, עלה בשיעור של כ   5,333עמד המחיר על    0.2..  -מחיר האבץ עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה- 

טון,   5.2,3.2על רמת    0.2..  -לעומת הרמות בשבוע שעבר0 רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב   20.2

 לעומת הרמות בשבוע שעבר0 052. -ירידה בשיעור של כ

NICKEL-   דולר לטון, עליה   ..23,2עמד המחיר על    0.2..  -מחיר הניקל עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

עמדו המלאים על רמת   0.2..  -לעומת הרמות של השבוע שעבר0 רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר ב   0.2.  -בשיעור של כ 

 לעומת הרמות בשבוע שעבר0 032. -טון עליה בשיעור של כ 523,2.2

ALUMINIUM PRIM  –   8202.,5על רמת    0.2..  -מחיר האלומיניום עלה במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה 

על   0.2..  -לעומת הרמה בשבוע שעבר0 רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע ועמדה ב   50.2  -דולר לטון, עליה בשיעור של כ 

 לעומת הרמות בשבוע שעבר0   5022 -טון, ירידה בשיעור של כ ..2,828,2רמת 

 

 REBARגרף פלדה מסוג 

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

 והכלכלית בטווחים השונים.  

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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 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 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/
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  

 

 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/
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  

 

 (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 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/
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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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 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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  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.

 13-0001111בדבר 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: 

 13-0001111לגידור 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/

