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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 
1222 

alum prim 1800.5 1799.5 1800.5 -0.52% 2.01% -3.43% -0.52% 

alum alloy 1395 1360 1425 4.49% -0.71% -2.45% 4.49% 

copper 6178 6190 6191.5 0.06% 3.14% 4.61% 0.06% 

lead 1901 1907.5 1910 -1.35% 0.48% -3.40% -1.35% 

nickel 14050 14050 14060 0.18% 4.27% 25.67% 0.18% 

tin 17140 17130 17155 -0.20% 0.38% -14.04% -0.20% 

zinc 2418.5 2406 2416.5 6.03% 7.85% -0.19% 6.03% 

lme steel rebar 441 440 442 -0.21% -0.45% -2.22% -0.21% 

cobalt 31295.5 31000 31500 -3.11% -8.76% -28.87% -3.11% 

  
מחיר 

 אחרון
BID ASK 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי 

 1222מתחילת 

brent crude 65.82 65.81 65.82 -0.65% 2.44% 7.13% -0.27% 

light crude 59.98 59.97 59.98 -1.96% 1.63% 14.55% -1.77% 

usdils 
3.4629 3.4618 3.4639 0.44% -0.14% -5.94% 0.17% 

eurils 
3.8446 3.84356 3.84556 -0.20% 0.22% -10.04% -0.72% 

  

מלאי אחרון 

 במונחי טון 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי מתחילת 

1222 

alum prim 1439300 -2.42% 12.07% 12.14% -2.42% 

alum allow 7740 0.00% 9.32% -26.98% 0.00% 

copper 138400 -5.01% -28.59% 4.57% -5.01% 

lead 66525 0.30% -0.89% -37.84% 0.30% 

nickel 166098 10.22% 141.12% -18.92% 10.22% 

tin 7140 0.42% 9.51% 362.14% 0.42% 

zinc 50175 -2.05% -14.49% -60.68% -2.05% 

steel rebar 309.56 4.39% 4.99% 5.03% 5.03% 

cobalt 667 -2.63% -3.61% -25.22% -2.63% 

 431060 0.27% -3.59% -1.97% 0.27% 

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: 

 

התנודות בשווקים חריגות בעקבות גלים שבין רגיעה לאי וודאות קיצונית. באנגליה השוקים הוסיפו להיסחר 

על כלכלת אנגליה ואירופה נותרה תקפה.  BREXIT-ביציבות שערים. המשקיעים מבינים כי החששות מהשפעת ה

דולר לליש"ט מיד לאחר הבחירות נסוגה מרמות שיא של   1.35  -הלירה שטרלינג אשר נסקה לעבר רמת ה  

דולר   1.305שבה להיסחר סביב רמת    1.29התקופה האחרונה, כאשר לאחר תיקון חד אל מתחת לרמת ה  

ותקופת המעבר  ממשיכים   BREXIT-לפאונד, כאשר ברקע, אי הוודאות לגבי התנאים הסופיים של הסכם ה 

 לגרור לתנודות שערים. 

התחזקות הדולר בזירה גלובלית ₪.    3.4680השקל נחלש מעט במהלך השבוע ונע לעבר רמת ה    -דולר שקל  

אין שינוי ₪.    3.4700לצד המשך רכישות המט"ח מצד בנק ישראל תרמו לשובו של שער דולר/שקל לעבר רמת  

בהערכתנו לפיה השקל עשוי להתחזק משמעותית בטווח הארוך על רקע יצוא הגז, פוטנציאל צמצום פער הריביות 

שבין השקל לדולר והגידול בהיקף ההשקעות מצד משקיעים זרים בהשקעות מקומיות. בטווח הקצר פוטנציאל 

לתנודתיות שכן בנק ישראל תומך בשער הנומינלי האפקטיבי המיצג את סל מטבעות הסחר ובולם את ייסוף 

רכש בנק ישראל מיליארדי דולרים, מתוכם   2019דצמבר    -נקודות. בחודשים נובמבר    73השקל לעבר רמת ה  

 מיליארד דולר נרכשו ע"י בנק ישראל בחודש דצמבר וזאת על רקע ייסוף השקל אל מול שער סל המטבעות. 2.3כ

קודס האירני, העיב על המסחר בשווקים הגלובליים וגרר -חיסולו של קסאם סולימאני, הרמטכ"ל של ארגון אל 

לתנודות חדות בשוקי הפיננסיים, לאחר פרסום הידיעה ומהחשש לתגובה איראנית חריפה רשמו מדדי הבורסות 

המובילות ירידות. ירידות אשר לוו בעליה חדה במחיר הדלקים, המתכות היקרות כמו גם היאן היפני שהתחזק, 

מחשש לפגיעה באספקה השוטפת ובריצה לאי מבטחים. התגובה האיראנית "הרופפת" אשר התבטאה בתקיפת 

הטילים על הבסיס האמריקאי בעירק והודעה מרגיעה מצד נשיא ארה"ב, התפרשו בשווקים כסיום פרק המתיחות 

עלה   Jones  Dow  -החריגה הנוכחית ותרמה להתייצבות המדדים סביב רמות הסגירה של השבוע שעבר. מדד ה  

 DAX  -מהשבוע שעבר. מדד ה    0.4%-נקודות עליה של כ   28,745.09לרמת    08.01-בתום יום המסחר של ה 

אחוז.                               0.8%-נקודות, עליה של כ   13,320.18על רמת    08.01הגרמני עמד בתום יום המסחר של  

 7,574.93סביב רמת    08.01-האנגלי ירד במהלך השבוע ונסחר בתום יום המסחר של ה   FTSE 100-מדד ה 

 לעומת רמת הסגירה של שבוע שעבר. 0.6%-נקודות, ירידה של כ

נקודות בחודש שעבר.   48.8נקודות לעומת רמת    48.4ביפן, מדד מנהלי רכש של חודש דצמבר, ירד לרמת  

באירופה התפרסמו מספר נתוני מאקרו כלכלה מעודדים אשר תרמו לאווירה חיובית בשווקים הפיננסיים. 

והכה באופן   2.8%בגרמניה, מדד המכירות הקמעונאיות של חודש נובמבר עלה בחישוב שנתי בשיעור של  

בלבד. מדדי מנהלי הרכש של הכלכלות המובילות   0.9%משמעותי את התחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה של  

באירופה אשר התפרסמו במהלך השבוע היו חיובים, כאשר מדד מנהלי הרכש המשוקלל של האיחוד האירופי 

נקודות בחודש שעבר. מדד המחירים ליצרן של   50.6נקודות לעומת רמת    50.9עלה בחודש דצמבר לרמת  

בחודש שעבר. מדד אימון הצרכנים בחודש  0.1%לעומת  0.2%האיחוד האירופי בחודש נובמבר עלה בשיעור של 

בחודש שעבר והכה באופן משמעותי את התחזיות בשוק   0.7לעומת רמת    7.6ינואר באיחוד האירופי עלה לרמת  

בלבד. מדד מנהלי הרכש המשוקלל בארה"ב עלה אף הוא בחודש דצמבר לרמת  2.6אשר הצביעו על עליה לרמת 

נקודת בחודש שעבר. הגרעון במאזן המסחרי של ארה"ב הצטמצם במהלך חודש  52.0נקודות לעומת רמת  52.7

 מיליארד בחודש הקודם.    46.9מיליארד לעומת רמת  43.1נובמבר לרמת 

 

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: 

 

 - COPPER עמד המחיר על רמת   08.01-מחיר הנחושת עלה במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה

לעומת השבוע שעבר. רמת המלאים הוסיפה לרדת גם השבוע,   0.8%-דולר לטון, עליה בשיעור של כ   6,178

 לעומת רמות בשבוע שעבר.  4.2%-טון, ירידה בשיעור של כ 138,400עמדו המלאים על  08.01-כאשר ב

 - ZINCדולר לטון,  2,403עמד המחיר על  08.01-מחיר האבץ עלה במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה

טון,   50,175על רמת    08.01-. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב 4.2%עליה של 

 לעומת הרמה של השבוע שעבר. 1.9% -ירידה של כ

 - NICKEL 14,050עמד המחיר על    08.01-מחיר הניקל עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה 

לעומת הרמות של בשבוע שעבר. רמת המלאים הוסיפה לעלות במהלך   2.1%-דולר לטון, עליה בשיעור של כ 

 לעומת הרמה בשבוע שעבר. 6.2%-טון, עליה חדה בשיעור של כ 166,098על  08.01-השבוע ועמדה ב

 – ALUMINIUM ALLOY מחיר האלומיניום עלה מעט במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר

לעומת הרמות של שבוע שעבר. רמת   3.3%-דולר לטון, עליה בשיעור של כ   1,395על רמת    08.01-של ה 

טון, ללא שינוי לעומת   7,740על    08.01-מלאי האלומיניום נותרה ללא שינוי גם במהלך השבוע, ועמדה ב 

 הרמה של השבוע שעבר.

 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/
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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: 

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: 

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.

 (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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 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: 

 BDIגרף מדד ההובלה הימית 

 LME INDEXגרף מדד 

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.

 23-0201212בדבר 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/

