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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/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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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 
9802 

alum prim 1758 1758.5 1759.5 -0.34% -3.14% -10.94% -4.77% 

alum alloy 1305 1280 1350 0.00% 0.77% -7.77% -7.45% 

copper 5885 5872.5 5875 -1.01% 0.14% -5.22% -1.34% 

lead 1922 1913.5 1915.5 -1.08% -11.10% -4.24% -4.90% 

nickel 13120 13135 13140 -8.76% -19.90% 17.67% 22.73% 

tin 16750 16730 16770 2.13% 1.98% -12.65% -13.99% 

zinc 2262 2248.5 2271 -2.54% -12.39% -8.68% -6.02% 

lme steel rebar 438 438 448 4.78% 5.42% -8.37% -6.27% 

cobalt 35288.5 35000 35500 -0.67% -0.59% -35.84% -35.84% 

  
מחיר 

 אחרון
BID ASK 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי 

 9802מתחילת 

brent crude 62.96 62.96 62.97 -1.42% 0.00% 2.27% 17.03% 

light crude 58.24 58.23 58.24 0.22% 1.76% 10.12% 28.25% 

usdils 
3.4736 3.4729 3.4743 -0.07% -0.43% -7.34% -7.54% 

eurils 
3.8527 3.85218 3.85318 0.64% -0.30% -9.69% -11.19% 

  

מלאי אחרון 

 במונחי טון 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי מתחילת 

9802 

alum prim 1274850 3.79% 33.65% 21.85% 0.29% 

alum allow 6740 -1.17% 11.59% -45.56% -39.39% 

copper 202950 -4.81% -19.30% 55.91% 53.55% 

lead 67125 -0.37% -4.21% -36.06% -37.53% 

nickel 68976 1.90% -0.29% -67.59% -66.73% 

tin 6420 -1.15% 4.56% 111.53% 195.17% 

zinc 59075 0.34% 9.65% -47.14% -54.32% 

steel rebar 281.61 -4.49% -31.58% -4.11% -4.45% 

cobalt 684 -0.44% -3.80% -4.34% -20.74% 

 447096 -1.07% 1.88% 0.89% 1.29% 

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      
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  צור קשר לפרטים נוספים:   צור קשר לפרטים נוספים:   צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

במהלך השבוע התנהל המסחר בשווקים הגלובליים תוך ירידת שערים, כאשר על הפרק החשש מדחייה או חמור 

סין, אישרור הנשיא טראמפ, לתקנות בית הנבחרים ושאלת מעמד  –מכך כשלון בהשלמת הסכם הסחר בין ארה"ב 

ירד בתום   Dow Jones-הונג קונג במקרה של פלישה סינית תמכו בהמשך החולשה במטבעות המרכזיים. מדד ה 

לעומת רמת הסגירה של   1.5%  –נקודות, ירידה בשיעור של כ    27,649.78לרמת    04.12-יום המסחר של ה 

נקודות, ירידה בשיעור    13,140.57לרמת    04.12הגרמני ירד בתום יום המסחר של   DAX -השבוע שעבר. מדד ה

 7,188.5האנגלי נסחר סביב רמת    FTSE 100  -לעומת רמת הסגירה של השבוע שעבר. מדד ה    0.7%  -של כ 

 לעומת רמת הסגירה של שבוע שעבר.  2.1%-נקודות ירידה בשיעור של כ

הצהרת בנק ישראל כי ישתמש בכל הכלים העומדים לרשותו כולל ריבית מוניטרית שלילית על מנת לבלום את 

הפגיעה בתנאי הסחר עם המשך התחזקות השקל אל מול המטבעות המרכזיים ועל מנת לתמוך בחזרה לסביבת 

אינפלציה בהתאם ליעד הממשלתי ומניעת גלישת המשק למיתון. כל אלו תרמו להתחזקות המחודשת של שער 

הדולר אל מול השקל במהלך השבוע אחרון. אולם, עודפי הצע של תחילת החודש הקלנדרי ולאחר נסיון כושל 

סביב   5.12הדולר נחלש ושב להיסחר במהלך יום המסחר של    3.48להתייצבות מעל לרמה טכנית החשובה של  

 לדולר.  ₪  3.465רמת 

במהלך השבוע התפרסמו נתוני מאקרו כלכלה אשר תרמו להיחלשות הדולר בזירה הגלובלית. מדד מנהלי הרכש 

נקודות בהתאמה היו טובים מנתונים החודש שעבר ואף   51.8  -ו   48.9אשר התפרסמו בסין ויפן ועמדו על רמת  

טובים מתחזיות האנליסטים. מדד מנהלי הרכש בחודש נובמבר בקרב הכלכלות המובילות באירופה היה טובים 

 נקודת.  46.6נקודות לעומת הצפי ללא שינוי ברמת  46.9מהמצופה, כאשר בסיכום כללי עמד על רמת 

מיליון בחודש הקודם   16.6מיליון לעומת    17.1נתוני מכירת רכבים בארה"ב רשמו עליה בחודש נובמבר ועמדו על  

מיליון בלבד. המשך עליה בכמות הרכבים   16.8והכו את תחזיות האנליסטים בשוק אשר חזו עליה לרמה של  

בחודש הקודם מצביעים, כי כלכלה   50.9נקודות לעומת רמת    52.0הנמכרים לצד עלית מדד מנהלי הרכש לרמת  

 .2020האמריקאית ממשיכה להתרחב וכרגע הסיכויים נמוכים יחסית לגלישת המשק האמריקאי למיתון במהלך 

לעומת רמתו בשבוע   0.5%  -נקודות, ירידה בשיעור של כ   2736.6ירד לרמה של   LME -במהלך השבוע, מדד ה 

 שעבר. 

 - COPPER עמד המחיר על רמת   04.12  -מחיר הנחושת עלה מעט במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה

לעומת השבוע שעבר. רמת המלאים הוסיפה לרדת גם   0.3%  -דולר לטון, עליה קלה בשיעור של כ    5,885

 לעומת רמות בשבוע שעבר.  2.7% -טון, ירידה בשיעור של כ 202,950עמדו המלאים על  04.12-השבוע, כאשר ב

 - ZINC דולר לטון,   2,246עמד המחיר על    04.12-מחיר האבץ ירד במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה

טון,   59,075על רמת    04.12-. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב 1.2%ירידה של  

 לעומת הרמה של השבוע שעבר. 0.5% -ירידה של כ

NICKEL - דולר   13,120עמד המחיר על    04.12-מחיר הניקל ירד במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה

לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים עלתה מעט במהלך השבוע  4.0% -לטון, ירידה בשיעור חד של כ

  לעומת הרמה בשבוע שעבר. 1.0% -טון, עליה בשיעור של כ 68,976על  04.12-ועמדה ב

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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  צור קשר לפרטים נוספים:   צור קשר לפרטים נוספים:   צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

ALLOY  –   על רמת   04.12  -מחיר האלומיניום עלה במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה

לעומת הרמות של שבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום הוסיפה   2.0%  -דולר לטון, עליה בשיעור של כ    1,305

לעומת הרמה של   4.3%  -טון, ירידה בשיעור של כ   6,740על    04.12-עמדה ב   LME  -לרדת גם השבוע, כאשר ב  

 השבוע שעבר.

 

 – ILS\USD התחזקות המטבעות המרכזיים אל מול הדולר ומבנה סל המטבעות עשוי לאפשר לדולר להחלש אל

 73  -מול השקל בטרם יידרש בנק ישראל להתערבות במסחר. עד כה רמת השער הנומינלי האפקטיבי ברמת  

 הנקודות שימשה כקוו התערבות לבנק ישראל.

תפתח את   3.4380לדולר. המדדים הטכניים מורים כי פריצת רמת ה  ₪    3.45-3.52הדולר ממשיך לנוע בתחום  

 לדולר.₪  3.40הדרך אף לעבר רמת השפל שבקרבת 

 

 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  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה 3מצורפים גרפים של אבץ ל 

 והפרש 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( ל ALLOYמצורפים 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( ל PRIMמצורפים 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  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה 3מצורפים גרפים של נחושת ל 

 המתכת 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: 

 LIGHT CRUDE –גרף ה

 גרף הדולר/שקל

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 
  אנליסטים בפריקו. בדסק

 83-0001818בדבר 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: 

 83-0001818לגידור 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/

