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 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 
0202 

alum prim 1675 1672 1673 -2.95% -3.40% -9.31% -7.46% 

alum alloy 1395 1390 1430 -1.41% 2.95% -5.10% 4.49% 

copper 5529 5508 5510 -2.73% -3.76% -13.70% -10.45% 

lead 1765 1766 1767.5 -3.02% -4.59% -14.94% -8.41% 

nickel 12420 12445 12450 -2.05% -5.26% -3.72% -11.44% 

tin 16700 16755 16790 -1.33% 1.37% -20.67% -2.77% 

zinc 1977 1970 1976 0.65% -7.83% -25.41% -13.09% 

lme steel rebar 430 440 450 0.00% 1.90% -10.04% -2.70% 

cobalt 33054 31000 33000 0.00% -2.25% 3.29% 2.33% 

  
מחיר 

 אחרון
BID ASK 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי 

 0202מתחילת 

brent crude 34.12 34.12 34.13 -31.75% -38.84% -48.82% -48.30% 

light crude 31.54 31.53 31.54 -31.29% -38.36% -44.54% -48.35% 

usdils 3.6204 3.6193 3.6215 3.89% 5.19% 0.24% 4.51% 

eurils 4.0716 4.0696 4.0736 3.85% 8.37% -0.13% 4.89% 

  

מלאי אחרון 

 במונחי טון 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי מתחילת 

0202 

alum prim 1002300 -4.61% -19.16% -17.38% -32.05% 

alum allow 7720 1.31% -0.26% -14.41% -0.26% 

copper 189725 -8.16% 11.60% 67.12% 30.22% 

lead 70300 1.55% 5.24% -8.04% 5.99% 

nickel 234666 -0.31% 12.43% 20.93% 55.73% 

tin 7200 -3.49% 12.68% 500.00% 1.27% 

zinc 75225 0.67% 4.44% 26.53% 46.85% 

steel rebar 1223.06 6.15% 72.05% 35.27% 295.10% 

cobalt 645 0.00% -0.77% -33.57% -5.84% 

 451783 1.73% 3.86% 0.60% 5.09% 

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: 

התפשטות מגפת הקורונה בקצב מהיר באירופה ובמדינות רבות בעולם גרר לאי וודאות וחשש מפני קריסה כלכלית גלובלית כפועל יוצא 

מהשבתת חלקים נרחבים במשקים השונים. מתירות ותעשיה הפכה הקרונה למשבר גלובלי של מפעלים, תעשיות ומשקי הבית. סגירת 

 אזורים והשבתה יזומה של פעילות ועד להטלת מגבלות כניסה וטיסה כל אלו תרמו לקריסה בשוקי המניות.  

תרם לנכונות   2008פעילות מהירה מצד קובעי המדיניות, אשר פעלו ביד נדיבה מתוך חשש שלא לגלוש למשבר נוסח הסאב פריים של  

 לסייע עם התקדמות ההשבתות והמגבלות אשר גררו חלקים נרחבים לכניסה לבידוד.  

בשלב הנוכחי פעילות טכנית הנגזרת מהשינויים בשערים בשוקי המטבע, חומרי הגלם הני"ע והריביות גררו לפעילות נרחבת של 

 המוסדיים וסוחרי אלגו אשר תרמו כאפקט הדומינו ויצרו כדור שלג אשר גרר את המשקים לסחרור עם התנודות החדות בשווקים.  

בשוק המקומי הדולר נסק חדות בעקבות פעילות ערה של סוחרים, מוסדיים, יבואנים וסוחרי אלגו אשר רכשו מט"ח לצד משקיעים זרים 

שמהרו לגדר את השקעתם ובכך הביאו לנסיקה מהירה של הדולר אשר עם פריצת רמות טכניות חשובות פגש הוראות סטופ לוס ובכך 

לדולר. במבט לטווח ארוך להערכתנו ₪    3.69עד לעבר רמת ה    3.54נסק מרמת    12.3ככדור שלג גדול נסק לגבהים חדשים וביום ה'  

 לשקל פוטנציאל התחזקות משמעותי.

לדולר. בשל האירועים שטרם ₪    3.64מדיניות מרחיבה נדיבה של הבנק המרכזי האמריקאי גרר לתיקון חד והשקל שב ונתחזק לעבר  

ונוספים אינו   1987  2001  2008הסתיימו ניתן לצפות להמשך התנודתיות בתחום שערים רחב. לדעתנו המשבר הנוכחי בניגוד למשברי  

משבר היצע ואינו משבר פיננסי מה שמותיר פוטנציאל לתיקון מרשים עם הירידה בהתפשטות המגפה. החשש הנוכחי מתמקד בנוסף גם 

בהשלכות של הירידה החדה במחיר האנרגיה ירידה הנובעת ממלחמת מחירים שמנהלת סעודיה ומדינות חברות אופק אל מול רוסיה. 

מלחמת המחירים צפויה לגרור לירידה מחודשת במדדי המחירים ובביקוש מצד המדינות יצאניות הדלקים שהן הנפגעות הגדולות. אין 

 שינוי בהערכה כי ירידות המחירים טרם הסתיימו.  

בתום יום המסחר   18.0%צנח בשיעור של כ   Dow Jones-המדדים המובילים נסחרו במהלך השבוע בירידות שערים חדות, כאשר מדד ה

 12.03, כאשר עמד בתום יום המסחר של  20.7%הגרמני "צלל" בשיעור של כ    DAX  -נקודות. מדד ה   21,200.62לרמת    12.03-של ה 

סביב רמת   12.03  -האנגלי צנח אף הוא במהלך השבוע ונסחר בתום יום המסחר של ה  FTSE 100  -נקודות. מדד ה   9,161.13על רמת  

 לעומת רמת הסגירה של השבוע שעבר.    19.0%נקודות, ירידה בשיעור חד של כ  5,237.48

ה"קורונה" על הפעילות הכלכלית הגלובלית בכלל ובאסיה בפרט בדגש על המדינות הצרכניות והיצרניות המובילות   –החשש מהשפעת  

בזירת המתכות בפרט, המסחר בזירת המתכות התנהל 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 המלאיים על רמות המחירים.

 

-  COPPER דולר לטון ירידה   5,440עמד המחיר על רמת    12.03  -מחיר הנחושת ירד במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה

 187,450עמדו המלאים על    12.03  -לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב   3.0%  -בשיעור של כ 

 לעומת הרמות בשבוע שעבר.  6.5%-טון, ירידה בשיעור של  כ

 

ZINC   - דולר לטון ירידה בשיעור של כ   1,938עמד המחיר על    12.03  -מחיר האבץ ירד במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה- 

לעומת   0.7%  -טון, עליה בשיעור של כ   74,900על רמת  12.03 -. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמד ב2.3%

 הרמות של שבוע שעבר.

 

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: 

NICKEL  -דולר לטון, ירידה בשיעור   11,830עמד המחיר על   12.03 -מחיר הניקל ירד במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה

טון ירידה   234,378על    12.03  -לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע ועמדה ב   8.0%  -חד של כ 

 לעומת הרמות בשבוע שעבר. 0.7%-בשיעור של כ

ALUMINIUM ALLOY  –   1,385על רמת    12.03  -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, ועמדה  2.1% -דולר לטון ירידה בשיעור של כ

 לעומת הרמות של השבוע שעבר. 2.6% -דולר לטון, עליה בשיעור של כ 7,820על  12.03 -ב

 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:  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/
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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.

 23-0501212בדבר 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: 

 23-0501212לגידור 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/

