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 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  2מחירים 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 
3232 

alum prim 1720 1723.5 1725 -0.98% -4.71% -7.33% -4.97% 

alum alloy 1385 1345 1400 2.21% -3.15% -6.73% 3.75% 

copper 5770 5781 5784 0.10% -8.02% -8.69% -6.54% 

lead 1883 1874 1876 1.56% -4.71% -6.83% -2.28% 

nickel 12830 12845 12855 -2.06% -7.76% 1.34% -8.52% 

tin 16525 16500 16590 0.15% -7.22% -21.90% -3.78% 

zinc 2119.5 2135 2140 -1.17% -13.07% -17.34% -6.82% 

lme steel rebar 427 425 435 0.95% -2.73% -9.92% -3.38% 

cobalt 33315 33000 33500 0.00% 4.74% 7.47% 3.14% 

  

מחיר 
 אחרון

BID ASK 
שיעור שינוי 

 שבוע
שיעור שינוי 

 חודשי
שיעור שינוי 

 שנתי
שיעור שינוי 

 3232מתחילת 

brent crude 59.21 59.2 59.21 5.09% -9.19% -11.73% -10.29% 

light crude 53.51 53.52 53.54 4.57% -8.59% -5.99% -12.36% 

usdils 
3.4251 3.4247 3.4255 -0.03% -0.92% -5.40% -0.93% 

eurils 
3.6941 3.6925 3.6956 -0.55% -3.80% -10.80% -4.83% 

  

מלאי אחרון 

 במונחי טון 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי מתחילת 

3232 

alum prim 1162300 -5.67% -13.31% -7.44% -21.20% 

alum allow 8180 5.68% -7.88% -5.76% 5.68% 

copper 166425 -0.39% 32.87% 19.39% 14.22% 

lead 66725 -0.11% 0.72% -7.71% 0.60% 

nickel 220926 5.33% 20.77% 10.15% 46.61% 

tin 7485 17.14% 6.09% 423.43% 5.27% 

zinc 74600 2.75% 45.00% -15.11% 45.63% 

steel rebar 917.17 20.10% 144.06% 24.41% 196.28% 

cobalt 649 -0.15% -1.96% -32.68% -5.26% 

 442468 1.71% 2.65% -1.86% 2.92% 

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: 

המסחר בשוקים הפיננסיים הוסיף להתנהל גם השבוע בצל הנתונים אודות השפעת וירוס הקרונה הקטלני. ענפיי 

בהיקף הפעילות וזאת   20%התיירות והתעופה בעולם ספגו את המכה הכואבת ביותר עם ירידה מצטברת של כ  

עוד טרם נראה סופה של המגפה. באירופה, אי הוודאות באשר לעתיד מהלך ההיפרדות של אנגליה מהאיחוד 

, מוסיפה להעיב על המסחר בשווקים הפיננסיים באנגליה ועל שאלת תקציב 31.01  -האירופי אשר התרחשה ב 

האיחוד האירופי עם יציאת כלכלה משמעותית כאנגליה מהחברות באיחוד. במהלך השבוע, הלירה שטרלינג, 

דולר לפאונד. באשר לשער המטבע האנגלי, תחזית   1.29נחלשה אל מול הדולר כאשר נעה לעבר רמת  

האנליסטים נותרה ללא שינוי, להערכתם בשנה הקרובה הליש"ט תנועה בטווח תנועה רחב במיוחד עם פוטנציאל 

 .   1.05 - 1.40גבוה להחלשות מרמתה הנוכחית, תחום התנועה המדובר נותר 

אי הוודאות בצלו של משבר וירוס הקרונה תורם לתנועה לעבר המטבע המרכזי בסחר הגלובלי אשר כיום אף 

מעניק תשואה נאה בשל ריבית הדולר הגבוהה. בזירה הגלובלית, הדולר המשיך להתחזק אל מול המטבעות 

שנים האחרונות. בזירה המקומית שערו של הדולר התחזק מעט   3המרכזיים וכיום שוכן ברמת שיא של ה  

 4שקל לדולר. בחודשים האחרונים בנק ישראל רכש למעלה מ    3.43במהלך השבוע כאשר נע לעבר רמת  

מיליארד דולר אולם רכישות ענק אלו, לא הצליח לבלום את המשך היחלשות הדולר בזירה המקומית. פריצת 

בקרבת נבלם ושב להתחזק.   3.40לדולר, שימשה משום טריגר לתנועה המהירה לעבר רמת ה  ₪  3.45רמת ה 

בנק ישראל הכריז השבוע על שינוי בהרכב סל המטבעות כאשר משקל הדולר גדל ומנגד פחת משקל הלירה 

הטורקית, האירו ומטבעות רבים נוספים. השינוי מציב כעת את סין כמדינה שהינה שותפת הסחר השנייה 

במשקלה לאחר ארה"ב. מעמדה של סין בהרכב סל המטבעות, תואם לתמורות בסחר הגלובלי כאשר משקל סין 

מסל מדינות היבוא   15.3%כיום. משקל היבוא מסין מהווה כ    17%בתחילת המאה לכדי    4.5%בסחר נסק מ  

 יבוא מארה"ב.   19%לעומת כ 

 

 

 

 

 

 

 

השער הנומינלי האפקטיבי משמש כשער העוגן בקביעת מדיניות בנק ישראל בזירת המטבע שכן הוא מהווה 

תמונה נאמנה לתנאי הסחר של המשק הישראלי. להערכתנו השחיקה בשער הנומינלי האפקטיבי, שער העוגן 

של בנק ישראל בבחינת מדיניותו בשוק המטבע המקומי מלמד שבבנק מבקשים למתן את הפגיעה בתנאי הסחר 

בינוני לבנק יכולת   -וכי הבנק עשוי להתערב במסחר. אין ביכולת הבנק לבצע שינוי ארוך טווח אולם בטווח הקצר  

 השפעה ואותה מבקשים בבנק לממש. במבט לטווח ארוך להערכתנו טרם מוצה פוטנציאל ייסוף השקל.

 טבלה: עדכון המשקולות של המטבעות העיקריים בשער החליפין האפקטיבי

 )אחוזים(

 המשקל החדש המשקל הישן המטבע

 4262 4.62 אירו

 4.62 4.62 דולר

 2261 2.64 יואן

 62. .6. פאונד

 762 .26 לירה טורקית

 4167 4.62 [1]שאר המטבעות

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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החשש מפני התפשטות מגפת הקרונה בסין, גרר להחלטה חסר תקדים לפיה הוצאו לחופשה עובדי תעשיה 

במרחבים שבסיכון ופעילות התעשייה המקומית הופסקה למשך כחודש ימים מאז חופשת ראש השנה הסיני. 

בשווקים צופים כי הפגיעה הקשה בפעילות הכלכלית טרם באה לידי ביטוי בשל מלאים גבוהים המשמשים את 

אתרי האינטרנט והיצרנים אולם מלאים אלו צפויים להיגמר בקרוב ורק אז יורגש המחסור בחומרי גלם 

 ובמוצרים .

הערכה בשווקים כי אירוע הקורונה בדומה לאירועים דומים בעבר יוגבל למספר חודשים מועטים כך שהנתונים 

החלשים שירשמו במהלך הרבעון הראשון יתוקנו במהלך הרבעונים הבאים ובכך תפחת הפגיעה ברמה שנתית 

. מדדי המניות משקפים את אפקט פגיעת וירוס הקורונה בדגש על הטווח הקצר בלבד. לעובדה כי 2020של  

עיקר הפגיעה נותרה בתחום סין חשיבות רבה בבלימת אפקט הדומינו והורדת רף החרדה, וכן לאור פעילות 

 הממשל בסין המרחיב את הצע הכסף ומבצע פעולות תמיכה בסקטורים השונים אשר נפגעו ממשבר הקורונה.

נקודות, ירידה מינורית   29,348.03לעבר רמת    19.02-ירד מעט בתום יום המסחר של ה    Dow Jones-מדד ה 

 13,789לרמת    20.02הגרמני עלה מעט בתום יום המסחר של    DAX  -מהשבוע שעבר. מדד ה   0.2%של כ  

האנגלי עלה במהלך השבוע   FTSE 100  -לעומת השבוע שעבר. מדד ה    0.3%  -נקודות, עליה בשיעור קל של כ 

לעומת רמת הסגירה   0.6%-נקודות, עליה של כ   7,457.02סביב רמת    20.02  -ונסחר בתום יום המסחר של ה 

 של השבוע שעבר.   

ה"קורונה" על הפעילות הכלכלית הגלובלית בכלל ובאסיה בקרב  –למרות החשש מהשפעת השפעת ה"חדשה" 

המדינות הצרכניות והיצרניות המובילות בזירת המתכות בפרט, המסחר בזירת המתכות התנהל השבוע במגמה 

מעורבת, כאשר חלק ממחירי המתכות עלו לעומת הרמות של השבוע שעבר. השימוש הגובר במלאים בשל 

צמצום ואף הפסקת היצור של חלק מיצרני המתכות, גרר לכך שרמת המלאים של חלק מהמתכות הוסיפה 

 לרדת.

 

 רמות* –גרף: המדד החדש לשער החליפין האפקטיבי והמדד הקיים 

011=0202/101 
  

 

 .2.1.414.4-.21.214.2.  *נתונים יומיים,
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  צור קשר לפרטים נוספים:   צור קשר לפרטים נוספים:   צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 

COPPER  -   מחיר הנחושת נסחר במהלך השבוע, בקרבת רמות הסגירה של השבוע שעבר, כאשר בתום יום

 20.02-דולר לטון. רמת המלאים עלתה השבוע, כאשר ב   5,770עמד המחיר על רמת    20.02  -המסחר של ה 

 לעומת הרמות בשבוע שעבר.  2.5%-טון, עליה בשיעור של  כ 166,425עמדו המלאים על 

 

ZINC   - דולר לטון   2,128עמד המחיר על    20.02-חיר האבץ ירד מעט השבוע, כאשר ביום המסחר של ה מ

על רמת   20.02-רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב   1.0%-ירידה בשיעור של כ 

 בשבוע שעבר. 15.8% -לאחר נסיקה בשיעור כ 0.3% -טון, ירידה בשיעור קל של כ 74,600

NICKEL  -   12,830עמד המחיר על    20.02-מחיר הניקל ירד במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה 

לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים הוסיפה לעלות גם   1.4%  -דולר לטון, ירידה בשיעור של כ 

 לעומת הרמה בשבוע שעבר. 4.2% -טון, עליה בשיעור של כ 220,926על  20.02-במהלך השבוע ועמדה ב

ALUMINIUM ALLOY –  מחיר האלומיניום נסחר במהלך השבוע סביב רמות הסגירה של השבוע שעבר, כאשר

דולר לטון. רמת מלאי האלומיניום עלתה במהלך  1,385על רמת  20.02 -המחיר עמד בתום יום המסחר של ה

 לעומת הרמות של השבוע שעבר. 6.2% -טון עליה בשיעור חד של כ 7,740על  20.02-השבוע, ועמדה 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: 

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 מלאי  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3( לALLOYמצורפים גרפים של אלומיניום )

 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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 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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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.

 22-0701212בדבר 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: 

 22-0701212לגידור 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/

