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 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  1מחירים 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 

alum prim 1755 1756 1759 1.80% 1.95% -10.16% -4.93% 

alum alloy 1295 1250 1310 1.97% 10.21% -5.82% -8.16% 

copper 5797 5805 5807 -1.41% 1.26% -3.25% -2.82% 

lead 2158 2157 2159 -3.05% 1.08% 12.16% 6.78% 

nickel 16645 16685 16695 -1.28% -2.38% 44.74% 55.71% 

tin 16525 16440 16525 -1.49% 3.77% -13.48% -15.15% 

zinc 2525 2526 2539 -0.36% 4.71% 3.82% 4.53% 

lme steel rebar 413.5 413.5 421.5 2.10% 0.19% -17.13% -11.51% 

cobalt 35504 35000 37800 -0.02% 0.08% -40.68% -35.45% 

  
מחיר 

 אחרון
BID ASK 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי 

 9132מתחילת 

brent crude 59.6 59.59 59.6 -3.90% 1.21% -18.23% 10.78% 

light crude 54.31 54.3 54.31 -4.15% 1.29% -14.73% 19.60% 

usdils 3.524 3.5224 3.5256 -0.31% 1.13% -5.14% -6.00% 

eurils 3.9355 3.9331 3.9378 0.45% 3.17% -7.36% -8.85% 

  

מלאי אחרון 

 במונחי טון 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי מתחילת 

9132 

alum prim 959050 -0.98% 3.40% -8.48% -24.56% 

alum allow 5900 10.07% -12.98% -56.49% -46.94% 

copper 263400 -0.70% -0.39% 91.39% 99.28% 

lead 70100 1.23% 0.65% -38.10% -34.76% 

nickel 66990 -16.05% -57.60% -69.39% -67.69% 

tin 6175 -7.35% -9.92% 102.13% 183.91% 

zinc 55225 -6.60% -17.94% -63.43% -57.30% 

steel rebar 411.6 -8.56% -18.58% 4.54% 39.65% 

cobalt 711 0.00% -14.75% -4.18% -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/


 

 9132באוקטובר,  13

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

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

עלה בתום יום המסחר   Dow Jones-במהלך השבוע התנהל המסחר בשווקים הגלובליים במגמה מעורבת. מדד ה

לעומת רמת הסגירה של השבוע שעבר.   0.3%  –נקודות עליה בשיעור של כ    27.046.23לרמת    31.10  -של ה 

 0.2%  -נקודות. ירידה בשיעור של כ   12.866.79לרמת    31.10הגרמני ירד בתום יום המסחר של    DAX  -מדד ה 

לרמת   31.10האנגלי ירד בתום יום המסחר של   FTSE 100  -לעומת רמת הסגירה של שבוע שעבר. מדד ה 

 לעומת רמת הסגירה של שבוע שעבר.  1.0% -נקודות. ירידה בשיעור של כ 7.248.38

סין. נתונים מקרו כלכליים חלשים מוסיפים -על אף הפרסומים באשר להתקדמות בשיחות על הסכם הסחר ארה"ב 

לעומת   1.5%להצביע על האטה בפעילות הכלכלית בכלכלת ארה"ב ובראשם נתוני הצריכה הפרטית שירדה ב  

( הודיעה FED( שע"י הבנק המרכזי של ארה"ב ) FOMC. כצפוי ועדת השוק הפתוח ) 0.9%ציפייה לירידה של  

. יו"ר הבנק המרכזי מר פאוול מסר 1.5%-1.75%לתחום יעד של    0.25%-אמש על הפחתת שער ריבית הדולר ב 

הרי שהורדת הריבית שנתמכה   1.8%במסיבת העיתונאים שלאחר ההודעה כי על רקע נתוני האינפלציה של כ  

וכי צעדי הבנק באו למטרה לעודד   2020בקולות מרבית חברי הוועדה אינה מסמנת אות למהלכים דומים בשנת  

פעילות כלכלית צריכה וצמיחה. לדבריו ידרשו נתוני עליה במדד )אינפלציה( משמעותיים בכדי שהועדה תשוב 

לעלות את ריבית הדולר. הורדת הריבית יצרה מצב חריג של ריבית ראלית שלילית. דבר שחריג שאינו במסגרת 

 2.4%החודשים האחרונים ב    12ארגז הכלים של הבנק המרכזי. ]האינפלציה ללא השפעת מזון ואנרגיה עלתה ב  

בעוד העלייה הקלה במחירי המזון והירידה החדה במחירי הדלקים גררו לירידה המדד הכולל בדומה לחודש 

שנים שוכנת מתחת ליעד   2-10. בעוד הריבית בטווחים של  1.7%החודשים האחרונים עלה ב  12אוגוסט המדד ב 

 [. 1.8%האינפלציה של ה 

נסגר המסחר   31.10-השבוע. במהלך המסחר המטבעי. שער הליש"ט הוסיף להתחזק. כאשר בתום יום המסחר ב 

דולר לליש"ט. המסחר בליש"ט התנהל על רקע ההחלטה על הקדמת הבחירות לפרלמנט  1.2976בליש"ט ברמת 

. דחיה 31.01.20  -לצד הסכמה של האיחוד האירופי לדחות מועד הנטישה הפעם ל   2019הבריטי לחודש דצמבר  

שלישית במספרה. אי הוודאות באשר לסיכוי להשגת הסכמות בפרלמנט האנגלי תורם לשלל תחזיות בתחום 

דולר   1.10ציפיות רחב באשר לתגובת שער החליפין. הציפיות כי המטבע הבריטי עשוי לנוע בטווח רחב שבין  

 דולר לליש"ט במקרה של עזיבה מוסדרת!.  1.45 -לליש"ט במקרה של כשלון בתיאום העזיבה לכדי 

עמד המדד על רמה של   31.10  -רשם ירידה קלה. כאשר בתום יום המסחר של ה   LME-במהלך השבוע. מדד ה 

 לעומת רמתו בשבוע שעבר.  1.2% -נקודות.  ירידה של כ 2.815.8

COPPER- דולר לטון.   5.797עמד המחיר על   31.10 -מחיר הנחושת ירד השבוע. כאשר בתום יום המסחר של ה

עמדו   31.10לעומת השבוע שעבר. רמת המלאים עלתה מעט במהלך השבוע. כאשר ב.   2.2%  -ירידה של כ 

 טון.  263.400המלאים על 

- ZINC 2.482.5עמד המחיר על    31.10-מחיר האבץ ירד מעט במהלך השבוע. כאשר בתום יום המסחר של ה 

לעומת   5.6%  -טון. ירידה של כ   55.225על    31.10-דולר לטון. רמת המלאים הוסיפה לרדת גם השבוע ועמדה ב 

 הרמה 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-  16.645עמד המחיר על    31.10-מחיר הניקל ירד מעט במהלך השבוע. כאשר בתום יום המסחר של ה 

-לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים הוסיפה לרדת גם השבוע ועמדה ב  0.8%-דולר לטון. ירידה של כ

 . 2011לעומת הרמה בשבוע שעבר. הרמה הנמוכה מאז  13% -טון. ירידה בשיעור חד  של כ 66.990על  31.10

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

טון. עליה בשיעור   5.900עמדה על    LME  -רמת מלאי האלומיניום ב  31.10 -דולר לטון. ב 1.295. על רמת 31.10

 לעומת הרמה של השבוע שעבר. 7.7% -חד של כ

USDILS -   3.4820-3.5250במסחר המטבעי דולר אל מול השקל. הוסיף הדולר להיסחר בקרבת תחום הטכני   ₪

 ש"ח לדולר. 3.532עמד שער הדולר על  31.10 -לדולר. כאשר בתום יום המסחר של 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/
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

 11-0301111בדבר 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: 

 11-0301111לגידור 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/

