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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 פיננסיים  -קבוצת פריקו 

 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: 

  

מחיר 
 אחרון

BID ASK 
שיעור 
שינוי 
 שבועי

שיעור שינוי 
 חודשי

שיעור 
שינוי 
 שנתי

שיעור 
שינוי 

מתחילת 
0207 

alum prim 2013 2013.5 2014 -1.25% -0.47% 11.96% 1.69% 

alum allow 1930 2078 2080 0.00% 3.76% 43.49% 1.95% 

copper 8009 7971 7973 -0.35% 3.04% 27.33% 3.13% 

lead 2051 2049 2050.5 -0.56% -0.56% 7.05% 2.86% 

nickel 17678 17670 17690 -0.53% 2.28% 25.42% 6.41% 

tin 21035 20920 20995 -0.33% 8.29% 21.06% 3.49% 

zinc 2751.5 2748 2751 -3.09% -0.95% 16.71% 0.66% 

lme steel rebar 634 634 652 -2.61% 10.17% 42.79% 6.82% 

cobalt 38000 28100 38000 7.04% 19.87% 17.68% 18.76% 

  

מלאי אחרון 
 במונחי טון 

שיעור שינוי 
 שבוע

שיעור שינוי 
 חודשי

שיעור שינוי 
 שנתי

שיעור שינוי 
 0207מתחילת 

alum prim 1293300 1.95%-  2.73%-  7.39%-  3.90%-  

alum allow 2960 3.27%-  42.41%-  62.81%-  13.45%-  

copper 102550 2.73%-  29.92%-  21.12%-  5.00%-  

lead 130950 1.21%-  19.24% 96.99% 1.89%-  

nickel 249432 0.42% 2.57% 43.76% 1.10% 

tin 1685 5.34%-  50.73%-  75.70%-  10.85%-  

zinc 199675 1.10%-  7.07%-  291.71% 1.26%-  

steelhome China rebar 356.89 5.99% 14.99%-  15.29% 5.99% 

cobalt 440 2.44%-  2.44%-  34.03%-  2.44%-  

  482211 0.67%-  4.18%-  12.53% 2.28%-  

  

 BID ASK מחיר אחרון
שיעור שינוי 

 שבוע
שיעור שינוי 

 חודשי
שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי 
מתחילת 

0207 

brent crude 56.07 56.05 56.06 3.11% 11.49% 13.06%-  8.24% 

light crude 52.93 52.93 52.94 4.13% 12.64% 9.10%-  9.09% 

usdils 3.116 3.1153 3.1168 2.10% 4.46% 10.06% 3.03% 

eurils 3.7900 3.78877 3.79116 2.89% 4.26% 1.70% 3.48% 

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: 

 סקירה כללית מתכות 

-השווקים מתמודדים עם בידוד חברתי ואף סגר מהודק, תלוי במדינה ובאזור הנבדק, אולם למביט במציאות הכלכלית 

פיננסית, תמונת המצב מבלבלת. מחד הקורונה ממשיכה להשבית פעילות כלכלית ואת החזרה לשגרה ומאידך בשווקים 

 הפיננסיים במרבית ימי המסחר הבורסות שובר שיאים ומתנהלות בניתוק ממשבר הקורונה והשלכותיו. 

הצפת השווקים בנזילות, יוצרת בועות פיננסיות, בהעדר תשואה בשוק האג"ח כסף רב "רץ" אחרי מניות במטרה להשיג 

תשואה וגורר לעליות שערים חדות. אסיה שנהלה את משבר הקורונה בקפדנות קוצרת את פרות המדיניות ורושמת שיעור 

צמיחה מרשימים. הצרוף של הון זמין, ומדרג מדינות ותעשיות היוצאות מהמשבר שלא בעת ובעונה אחת, יתרום ללחצי 

 (.   2Qמחירים ואף עשויים ליצור היווצרות לחצים אינפלציוניים בחודשים הקרובים )

טריליון דולר גדולה באופן דרמטי מתוכנית   1.9תוכנית הממשל בארה"ב להרחיב את היקף ההזרמה לכדי תוספת של  

ועשויה להיתקל בקשיים באשרורה בבתי המחוקקים. לתוכנית השפעה על הצמיחה בארה"ב ועשויה לתמוך בהמשך  2008

 .3Q -התרחבות הביקושים גם במהלך הרבעון השלישי 

בחודש   0.5%לעומת ירידה בשיעור של    0.2%מדד המחירים לצרכן בסין בחודש דצמבר עלה בחישוב שנתי בשיערו של  

. עודף במאזן המסחרי של סין בחודש דצמבר עלה 0.1%הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של  

מיליארד בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה לרמת  75.4מיליארד דולר לעומת רמת  78.17לרמת 

 מיליארד דולר.  72.35

בחודש הקודם והיה גבוה  0.1%לעומת ירידה בשיעור של  0.5%מדד המחירים ליצרן ביפן בחודש דצמבר עלה בשיעור של 

 .0.2%מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 

בדומה לחודש הקודם ובהתאם   1.6%מדד המחירים לצרכן ליבה בארה"ב בחודש דצמבר עלה בחישוב שנתי בשיעור של  

 לתחזיות בשוק.

בחודש הקודם והיה גבוה   -2.7לעומת רמת   1.3באיחוד אירופי בחודש ינואר עלה לרמת   Sentixסקר אמון המשקיעים של 

. מכירות קמעונאיות באיטליה בחודש נובמבר ירדו בחישוב שנתי בשיעור של 0.7מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת 

בחודש הקודם. ייצור תעשייתי באיטליה בחודש נובמבר ירד בחישוב שנתי בשיעור  2.8%לעומת עליה בשיעור של  8.1%

. 4.3%בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של   1.9%לעומת ירידה בשיעור של  4.2%של 

 3.5%לעומת ירידה בשיעור של    0.6%ייצור תעשייתי באיחוד האירופי בחודש נובמבר ירד בחישוב שנתי בשיעור של  

. תמ"ג שנתי בגרמניה ירד בשיעור של 3.3%בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של  

5.0%. 

 30במטרה לבלום את הפגיעה ברווחיות היצוא, בנק ישראל המבוגר האחראי, הכריז כי בכוונתו לרכוש כ    -ישראל 

לצד העודפים הנובעים  2003מיליארד דולר השנה, היקף שיא הצפוי לקלוט את העודף המובנה שקיים בחשבון השוטף מאז 

אינדקס האג"ח הממשלתי אליו צורפה ישראל   WGBIמתנועות הון והשקעות ישירות בישראל ובראשם ההשקעה במסגרת  

מיליארד דולר מכספי   10–9. הערכה כי בשנה החולפת, בנק ישראל נדרש לרכוש כ  2019כמדינה מפותחת בשנת  

 משקיעים זרים במטרה לצמצם את עוצמת הייסוף.

אין שינוי בהערכתנו לפיה פער הריביות הקטן שבין הדולר לשקל תורם לביקוש לשקל כמו גם נתוני המקרו הטובים של 

ישראל לעומת מדינות אחרות בעלות דירוג אשראי דומה. בסביבה של מדינה "יוצאת קורונה" כאשר אחוז ניכר מהציבור יהא 

מחוסן לצד זמינות הון וכלכלה מוטת יצוא יתרום לזרימה מחודשת של מט"ח הן מפעילות יצוא מובנת ומתרחבת והן 

מהשקעות ישירות של זרים. פעולות בנק ישראל לבדן לא יצליחו לבלום את עודפי ההיצע אלא רק ימתנו את ההשפעה 

 לאורך זמן. תקופה בה תידרש התעשייה להשאת הפריון והרווחים גם בצל שער חליפין נמוך.

  

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/
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

 

, להערכתנו התנודות הצפויות בטווח הבינוני עשויות להשפיע חדות על שער 2021אין שינוי בהערכתנו, כי במבט לשנת  

במבט לטווח ארוך, אין שינוי בהערכתנו כי השקל בעוד מטבעות מרכזיים עשויים לשמר את כוחם אל מול הדולר.  ₪ הדולר/

 צפוי להמשיך להתחזק אל עבר רמות שפל חדשות. 

מיליארד דולר" בכך עומדת התמיכה בשער הדולר  4.4על בסיס נתוני בנק ישראל, הבנק "רכש בחודש דצמבר סכום שיא של 

מהיקף התמ"ג !. הודעת הבנק תואמת את הציפיה כי   43%  -מיליארד דולר ! שהם למעלה מ   21על יותר מ    2020בשנת  

תמ"ג ! להערכתנו בנק ישראל צפוי להמשיך לפעול לבלימת   50%מיליארד דולר שהם מעלה מ  200היתרות יזנקו אל עבר 

 3.10עוצמת/קצב "צניחת" שער הדולר. בשבוע החולף בדיוק בהתאם להערכתנו הבנק פעל נמרצות לבלום את פריצת רמת  

לאירועים בשוקי ההון בזירה דולר.  ₪    3.20שקל לדולר. הבנק צפוי לשוב לפעול עם הירידה המחודשת אל מתחת לרמת ה  

 הגלובלית השפעה גבוהה על שוק המטבע המקומי !

כפי שפירטנו, החשש מ"ברבור שחור" )אירוע לא צפוי( מלמד כי בטווח הבינוני, אף שפוטנציאל הייסוף טרם מוצה במבט 

לטווח הקצר והארוך, הרי שבטווח הבינוני גדל הסיכוי לתיקון פרו מטבעי. טכנית בדיוק כצפוי פיחות השקל אל מעל לרמת 

 פריצת רמה זו, תרמה לתנועה פרו דולרית.  3.25תמך בהמשך התנועה לעבר  3.21

במקרה על רקע המשקל הגדול שתופס המסחר המוסדי המקומי והזר, בפעילות בשוק המטבע המקומי, נשוב לציין כי  

 . בשוקי המניות השוק עשוי לנהל תיקון פרו דולרי מהיר של חולשה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   S&P-גרף המציג את חולשת שער הדולר/שקל לצד גרף השער הנומינלי אפקטיבי לצד ה

 השער הנומינלי האפקטיבי משמש כעוגן מדיניות בנק ישראל בשוק המטבע המקומי 

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/
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לפרטים  

 שוק המתכות

בהמשך להודעת נשיא ארה"ב על תוכנית סיוע נרחבת הרי שעודפי הנזילות תורמים לפוטנציאל המשך מגמת הביקושים 

ועמם ללחצים ולעליות מחירים. מדינות אסיה אשר יצאו מהמשבר מספקות ביקושי שיא וגוררות לעליות מחירים, היציאה 

 המדורגת של שמדינות נוספות צפויה לתמוך בלחצי המחירים באופן מדורג במהלך החודשים הקרוב.

-COPPER    דולר   8,048עמד המחיר על רמת    14.01  -מחיר הנחושת ירד במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה

עמדו   14.01  -לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב  1.0% -לטון, ירידה בשיעור של כ

 לעומת הרמות בשבוע שעבר.  1.2% -טון, ירידה בשיעור של  כ 101,250המלאים על 

ZINC -   דולר לטון, ירידה   2,757עמד המחיר על    14.01  -מחיר האבץ ירד במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה

 14.01  -לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב  2.0% -בשיעור של כ

 לעומת הרמות בשבוע שעבר. 1.1% -טון, ירידה בשיעור של כ 199,175על רמת 

NICKEL-   דולר   18,281עמד המחיר על    14.01  -מחיר הניקל עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

 -לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים עלתה מעט במהלך השבוע, כאשר ב   3.5%  -לטון, עליה בשיעור של כ 

 לעומת הרמות בשבוע שעבר. 0.1% -טון עליה בשיעור של כ 249,396עמדו המלאים על רמת  14.01

-ALUMINIUM PRIM    על רמת   14.01  -מחיר האלומיניום ירד במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה

לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע   0.8%  -דולר לטון, ירידה בשיעור של כ  2,005.5

 לעומת הרמות בשבוע שעבר.   1.9% -טון, ירידה בשיעור של כ 1,285,125על רמת  14.01 -ועמדה ב

 
 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/צור-קשר/
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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 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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 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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 סקירת מחירי מתכות      

 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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 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

 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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 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/
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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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 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

  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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 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.

 23-0701212בדבר 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/

