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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/
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 
9102 

alum prim 1810 1803 1803.5 2.84% 5.29% -7.20% -1.95% 

alum alloy 1260 1200 1305 -2.70% 10.04% -8.36% -10.64% 

copper 5907 5884 5886 -0.02% 4.68% -4.08% -0.97% 

lead 2118 2103 2105 -4.08% -1.94% 10.95% 4.80% 

nickel 16245 16210 16230 -3.19% -8.68% 37.96% 51.96% 

tin 16565 16535 16575 -1.40% 0.55% -13.04% -14.94% 

zinc 2517.75 2522 2528 -2.03% 8.36% 2.78% 4.23% 

lme steel rebar 418 415.5 422 3.08% 3.47% -18.68% -10.55% 

cobalt 35502 35000 37800 0.03% 4.42% -34.87% -35.45% 

  
מחיר 

 אחרון
BID ASK 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי 

 9102מתחילת 

brent crude 62.4 62.39 62.41 3.60% 6.94% -13.42% 15.99% 

light crude 56.95 56.95 56.96 5.11% 7.96% -7.65% 25.41% 

usdils 3.4872 3.4867 3.4877 -1.10% -0.65% -5.15% -7.12% 

eurils 3.8668 3.8658 3.8677 -1.62% 0.35% -8.34% -10.79% 

  

מלאי אחרון 

 במונחי טון 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי מתחילת 

9102 

alum prim 948600 -1.33% -1.85% -9.63% -25.38% 

alum allow 6300 7.88% -1.25% -52.63% -43.35% 

copper 241925 -10.51% -16.12% 37.93% 83.03% 

lead 70000 -0.14% 1.19% -37.56% -34.85% 

nickel 66588 -1.94% -49.98% -69.41% -67.88% 

tin 6540 3.24% -3.82% 102.16% 200.69% 

zinc 53250 -4.95% -18.17% -60.48% -58.82% 

steel rebar 386.93 -5.99% -19.20% 7.21% 31.28% 

cobalt 711 0.00% -13.61% -4.69% -17.61% 

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: 

עלה בתום יום   Dow Jones-במהלך השבוע התנהל המסחר בשווקים הגלובליים תוך עליות שערים. מדד ה 

לעומת רמת הסגירה של השבוע   0.5%  –נקודות עליה בשיעור של כ    27.492.56לרמת    06.11-המסחר של ה 

 -נקודות. עליה בשיעור של כ   13.148.5לרמת    06.11-הגרמני עלה בתום יום המסחר של ה  DAX -שעבר. מדד ה

 06.11-האנגלי עלה בתום יום המסחר של ה  FTSE 100  -לעומת רמת הסגירה של שבוע שעבר. מדד ה   1.4%

 לעומת רמת הסגירה של שבוע שעבר.  1.2% -נקודות. עליה בשיעור של כ 7.388.08לרמת 

סין. והכוונה לבטל את המיסים שהוטלו בשני -פרסומים באשר להתקדמות בשיחות על הסכם הסחר ארה"ב 

הצדדים תמכו בנסיקות מדדי המניות לרמות שיא. נתונים מקרו כלכליים מעורבים תרמו לתנודות שערים בתחום 

מ'[ ומנגד   4.6מ' לעומת נתון קודם של    4.35שערים צר. חולשה במכירת כלי רכב בארה"ב ]באוק' נמכרו  

תמכו בהתאוששות הדולר. ירידה   47.7לעבר    42.8התאוששות מרשימה במדד מצב העסקים בניו יורק שנסק מ  

[ ומדד ההזמנות ממפעלים ]בספטמבר נרשמה ירידה של 1.3%במדד רכש מוצרים ברי קיימא ]ירידה חודשית של  

באוגוסט[ תמכו בירידה בריבית האג"ח הדולרי לטווחים הקצרים בעוד בטווח   0.1%לעומת ירידה של    0.6%

[ 1.59%מרמת ה    1.8%שנים עלתה ל    10הבינוני והארוך נרשמה עליה קלה בריבת ]תשואת האג"ח הדולרי ל  

. באוסטרליה דווח כי אף -0.03%לרמת    -0.24%שנים ועלתה מרמת    10בצרפת התאוששה תשואת האג"ח ל  

. חברי הועדה 0.75%שהריבית בארה"ב ירדה זו הפעם השלישית הרי שריבית הבסיס באוסטרליה תישאר ברמת  

על אף אי   0.75%החליטו על השארת ריבית הבסיס ברמת   2מול  7[ באנגליה ברוב של MPCלמדיניות מוניטרית ]

. בסין דווח על חולשת BREXIT  –הוודאות והחשש ממשבר כלכלי בצל סוגיית היציאה מהחברות באיחוד האירופי  

. נתון התומך בעניין הגובר מצד 52.8נקודות לעומת הציפייה ל    51.1נתוני מדד רכש המנהלים אשר עומד על  

הממשל בסין לפתרון סכסוך הסחר עם ארה"ב ומלמד על הפסימיות בקרב מנהלי חברות המשק הסיני. באירופה 

. דבר שתרם 80.7נקודות ירידה מרמת    73.3מדד אימון הציבור ממשיך לרדת והשבוע דווח בספרד על מדד של  

סין וצמצום היבוא מסין. בארה"ב דווח על ירידה חדה בגירעון הסחר   –לחולשת האירו. בצל סכסוך הסחר ארה"ב  

מיליארד $ באוגוסט[ במקביל ההאטה בפעילות   55מיליארד דולר לעומת  52.5]בספטמבר כצפוי. עמד הגרעון על 

נק'[ האטה   51.2נק' לעומת ציפייה ל    50.9הכלכלית באה לידי ביטוי בחולשה במדד רכש המנהלים ]באוקטובר  

 בפעילות הכלכלית תרמה לנסיקת מלאי הדלקים ובחולשה במחיר הדלקים.  

עמד המדד על רמה של   06.11  -רשם עליה קלה. כאשר בתום יום המסחר של ה    LME-במהלך השבוע. מדד ה 

 לעומת רמתו בשבוע שעבר.  0.2% -נקודות.  עליה של כ 2.853.8

-COPPER   דולר   5.907עמד המחיר על    06.11  -מחיר הנחושת עלה השבוע. כאשר בתום יום המסחר של ה

עמדו   06.11-לעומת השבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע. כאשר ב   1.0%  -לטון. עליה של כ 

 טון.  241.925המלאים על 

 ZINC- דולר   2.475עמד המחיר על    06.11-מחיר האבץ ירד מעט במהלך השבוע. כאשר בתום יום המסחר של ה

לעומת הרמה   2.3%  -טון. ירידה של כ   53.250על    06.11-לטון. רמת המלאים הוסיפה לרדת גם השבוע ועמדה ב

 של השבוע 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/
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: 

 REBARגרף פלדה מסוג 

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

 NICKEL-  דולר   16.245עמד המחיר על    06.11-מחיר הניקל ירד במהלך השבוע. כאשר בתום יום המסחר של ה

לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים שבה לעלות במהלך השבוע לאחר כמה   3.2%-לטון. ירידה של כ 

לעומת הרמה בשבוע שעבר. אך   0.4%  -טון. עליה בשיעור של כ   66.588על    06.11-שבועות של ירידות ועמדה ב

 . 2011עדיין נותרה סביב הרמה הנמוכה מאז 

ALUMINIUM ALLOY  –   מחיר המתכת ירד מעט במהלך השבוע. כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה- 

 -רמת מלאי האלומיניום הוסיפה לעלות שבוע שני ברציפות. כאשר ב  06.11 -דולר לטון. ב 1.260. על רמת 06.11

LME  לעומת הרמה של השבוע שעבר. 4.3% -טון. עליה בשיעור של כ 6.300עמדה על 

USDILS  -    3.4820-3.5250במסחר המטבעי דולר אל מול השקל. נסחר שער הדולר בתוך התחום הטכני   ₪

ש"ח לדולר. מכירות לתשלומי שכר   3.498עמד שער הדולר על    06.11  -לדולר. כאשר בתום יום המסחר של ה 

וסוציאליות מצד יצואנים ששבו לאחר חופשת החגים גררו לעודפי היצע ולהתחזקות השקל אל עבר התחום הנמוך 

 של הרצועה בה נעים השערים בתקופה האחרונה.

   

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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 LME INDEXגרף מדד 

 BDIההובלה הימית   גרף מדד

  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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 גרף הדולר/שקל

 LIGHT CRUDE –גרף ה

  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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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

 13-0007171בדבר 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: 

 13-0007171לגידור 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/

