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 2019 מרץ 31 ראשוןיום 

מחירי המתכות המובילות בבמת התייצבות מסויחלה  מרץבמהלך  :מחירים-LME ,עדיין, ולמרות תיקון זה, מחיר . לאחר מספר חודשים של תנודתיות מחיר גבוהה במיוחד

רידות החדות של קיץ לאחר הי האחרוניםהחודשים  בשבעתנראה שהשוק שומר על יציבות יחסית שנים.  5-לשיא של כהגיעו מחירי בו  2018המתכות רחוקים מאלה של קיץ 

   ות בקרב המתכות המובילות.הן גורפ עליות המחיר מתחילת השנהכאשר  זאת,. 2018

 הפסקת האש" בין ארה"ב לסין ". (ותורכיה וכן  המידה פחותה מול רוסיה, האיחוד האירופי)ב וסין "שבין ארה "מלחמת הסחר"עומדת ההפוגה ב המחיר התייצבותבבסיס

הצהרות חיוביות וף הרבעון הראשון. סהספקת האש אמורה הייתה להסתיים בעל אף שממשיכות בימים אלה  "המועילות"בתוקף, והשיחות  שסוכמה ע"י נשיאי המדינות עדיין

יך את תוקפה של "הפסקת האש" במספר של מנהיגי ארה"ב וסין משדרות אופטימיות רבה באשר לסיכויים להגיע לעקרונות הסכם סחר בעתיד הקרוב מאד, ואם לאו אזי להאר

)דבר הבא לידי ביטוי בירידה בהיקפי  חודשים. עדיין, ההיטלים והמכסים על סחר המתכות בין שתי המדינות עומדים בתוקפם, וממשיכים לשבש את שרשרת האספקה העולמית

מצריכת המתכות בעולם( משפיעה באופן עמוק על פוטנציאל  40%אית של גם אם "מלחמת הסחר" תבוא לכדי פתרונה, האטת הכלכלה הסינית )האחר. (LME-המלאי ב

 .2018האטה בביקוש ובייצור מתכות בקרב יצנים סינים בסוף שנת המשך מצביעים על ה, 2018שנת  להגיע נתונים אודותממשיכים ההתאוששות של רמת המחיר. 

 כך, הם רשמו יציבות יחסית בתקופה האחרונה. בתוך גם  –ווקי ההון ושווקי הסחורות ש :באופן מובהק על רמת המחיר בחודשים האחרוניםיעו פים שהשפהנוסשני גורמים

שווקי הסחורות, בדגש על  , על אף שנראה שהשווקים דרוכים לירידות חדות בעתיד. במקביל,2018נראה ששווקי ההון התאוששו מירידות השערים החדות שחווה בסוף שנת 

 ."מלחמת הסחר"של אפשרית כאן, אין באופק הקרוב דבר מה המאיים על שבירת יציבות זו, למעט החרפה גם  .בחודש האחרון, לצד עליות מדודותהאנרגיה, רשמו יציבות שוק 

 .מסויימת לאחר הפוגה יורק חזרו להשקיע במתכות תעשייתיות דרך תעודות סל וקרנות גידור-גופים פיננסיים בניו ני, קלפי נתוני הרגולטור האמרי נתיים,יב

בבסיס העליה, צמיחה כלכלית, ההנחות אל סיומה בירידות המחיר האחרונות.  הגיעה 2015הנה ממנה מאז שנת הטווח שהשוק נ-נראה, כי מגמת עליית המחירים ארוכת

מהמתכות בעולם(, לצד העלאות ריבית בעולם, התחזקות הדולר ו"מלחמות  40%-בחודשים האחרונים. האטה אפשרית בסין )הצורכת כ והתערער –ריביות נמוכות, סחר חופשי 

, שאר הגורמים להתמתנות מחירי המתכות יישארו שרירים וקיימים בעתיד 2019נראה, כי למעט "מלחמת הסחר" שיתכן ותדעך לאורך  .דאות בשוקהו-סחר" מגבירים את אי

 עם זאת, כאמור, המשך אפשרי של התיקון בשווקי ההון יכול עדיין להניב עליות מחיר בשוק המתכות בטווח הקצר. הנראה לעין.

 

 

 יקרים,חברים 

 flat steel ,scrap)הפיזי מחירים מהשוק ובסקירה חודשית המורחבת, הוספנו לעיונכם נתונים על מחירי מתכות מבורסות נוספות 

steel) . 

 היקף הנתונים וכמות המידע אדירים, לכן בחרנו להציג בסקירה זו מקבץ נתונים עיקריים. 
 group.com-commodities@ofakimבכדי לקבל מענה ממוקד וניתוח ע"פ בקשה, צרו קשר במייל : 

 הגרפים והמידע באדיבות 'בלומברג'

 

הנתונים והגרפים בסקירה 

באדיבות חברת  םזו הינ

 'בלומברג'

mailto:commodities@ofakim-group.com
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 מקור: בלומברג

  מתבססת על שיחות טלפון מתועדות עם משתתפי שוק המחירים הם הערכה עיתונאית לקטורגוריות מוצר בשוק. הערכה נתוני
 מעבדים ומשתמשי קצה.  כגון חברות כרייה, סוחרים,

  למידע נוסף ומורחב אודות מחירים מהשוק הפיזי )סדרות מחירים היסטוריות, גרפים, עדכונים שוטפים(, אנא פנו אל 'אופקים
 פיננסיים גלובליים בע"מ':

 Flat steel 

 Scrap steel 

 Long steel 

 Semi-finished steel 

 Raw materials 

 חדשות / מבזקים 

 אינדקסים 

זי פי ה ק  שו ה מ ם  רי חי מ

ר קו 2מ 9 /0 3 /2 0 1 9

S S Y3 1 4 .0E u ro p e a n  s te e l fe rro u s  s c ra p  (C F R ) Tu rk e y  $ /  t o n n e

K L S H5 2 5 .0Tu rk e y  D o m e s t ic  H R C  e x -w o rk s  $ / to n n e

M e ta l B u lle t in7 7 ,5E U  R o t te rd a m  A lu m in u m  In g o t  P re m  D u ty  U n p a id  $ / to n n e

M e ta l B u lle t in4 9 0 .0Tu rk e y  s te e l re b a r F O B  $ /  to n n e
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 LME INDEXמדד 

 בסיכום חודשי מדד ה- LME .2018בסוף מעותיות חודש מרץ, לאחר שחווה תנודות מש התייצב במהלךהשוק  נותר כמעט ללא שינוי ,

עדיין , השוק ברמה הנוכחיתמחיר ייצוב  דצמבר. תנודתיות זו היא ראי למתרחש בשווקים הפיננסיים, ובשווקי הסחורות.בדגש על חודש 

 בתחילתבקרבת רמות מחירים ששררו  המדד בהתאם, .2018ביולי בו הגיע המדד אליו תית שנ 5-ההשיא רמת רחוק כברת דרך מ

 תימשך.היחסית ב לסין ובהעדר תנודה בשוק ההון, מוערך כי היציבות "בין ארה "מלחמת הסחר"עם רגיעת  ,כרגע .2015

 

 BDI (Baltic Dry Index)מדד 

 דד מBDI לחומרי גלם.  ת ומספק אינדיקציה לרמות הביקוש הראליתהינו מדד אשר מייצג עלות הובלה ימי 

  (66%של מעל ) 2018זאת, כחלק מתיקון של הירידה המשמעותית שהוא חווה מאז יולי . 4.7% -של כ עליההמדד רשם  מרץבמהלך .

של כשלושה  שפלשל כשנתיים ומייצבת את רמת המחיר הנוכחית בקנה אחד עם ה עליית מחיר תיקמח המחיר הנוכחית מהווהרמת 

שהמדד הציג התנודתיות ירידת  .שנים חמשמרחק רב מרמות המחיר שהציג אך לפני  בו מצוי המדד. רמה זו רחוקה מרחק רב עשורים

 החודש עומדת בקנה אחד עם ירידת התנודתיות בשווקי ההון והסחורות. 

 ,מראה, מדי ההיסטוריות שלו. עם זאת, הוא  אשר כאמור מספק אינדיקציה לביקושים הריאליים, רחוק כברת דרך מרמות השיא המדד

 חדשות.שלאחריהם הוא צנח לרמת שפל  – סימני התאוששות פעם,
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 אלומיניום

 האלומיניום מחירמצורפים גרפים של (primary )עקום החוזים העתידיים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת וההפרש בין , חודשים לשלושה

  הגרפים באדיבות 'בלומברג': למימוש. במחיר לשלושה חודשים לבין מחיר

 

 

 03-6112505:  לבחינת אסטרטגיות גידור והגנה, צרו קשר
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 נחושת

 החוזים העתידיים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת וההפרש בין במחיר לשלושה  , עקוםחודשים לשלושה הנחושת מחירמצורפים גרפים של

 הגרפים באדיבות 'בלומברג': חודשים לבין מחיר למימוש.

 

 

 03-6112505:  לבחינת אסטרטגיות גידור והגנה, צרו קשר
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 עופרת

  החוזים העתידיים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת וההפרש בין במחיר לשלושה , עקום חודשים לשלושה העופרת מחירמצורפים גרפים של

 הגרפים באדיבות 'בלומברג': חודשים לבין מחיר למימוש.

 

 

 03-6112505:  לבחינת אסטרטגיות גידור והגנה, צרו קשר
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 נחושת

 האחרון בחודש 2.6% של ירידה תוך 1.0% של שבועית ירידה, לטון דולר 8,361 על חמישי ביום נסגר חודשים לשלושה הנחושת מחיר .

נראה, כי מחיר הנחושת . הייצור במחירי וירידה היצע בעיות, ומסין ב"מארה מעודדים מנתונים כתוצאה היו בחצי השנה האחרונה העליות

מצריכת הנחושת העולמית(. ברקע  40%מדשדש לאחר עליות חדות שחווה בחודש ינואר על רקע חשש מירידת ביקוש מסין )האחראית על 

 . המחירים בעליות תמךימי צריכה בלבד  5-( לרמה השקולה ל2008)לרמתם הנמוכה ביותר מאז שנת  במלאים המתמשך הקיטוןלכך, 

 ב"בארה ההרחבה תכנית של תוצאה היה 2011-ב הנחושת במחירי האחרון הראלי (QE2 ,)בסחורות ספקולטיביות להשקעות שהוביל ,

. לסין נחושת בייבוא ועליה, אמתיים במלאים המגובות LME-ב סחורות על סל תעודות השקת עם התאפשרו אשר מלאכותיים ביקושים יצירת

 להיות ממשיכה המכרות תפוקת, מחיר הנחושת תיקן לרמה ריאלית המקזזת השפעות מלאכותיות. עם זאת, 2011נראה, כי מאז אוג' 

 . אויר מזג ופגעי רגוע לא עבודה שוק, המחצב איכות בגלל הדוקה

 י"עפ UBS משקפת התחזית. 2011-ל בהשוואה גבוהה צמיחה, 4.7% היא 2012-ל הגלובלית הנחושת בצריכת הצמיחה תחזית 

 עקום. גבוהה תנודתיות ולהפגין להמשיך צפויים הנחושת מחירי. וסין ב"ארה במיוחד, נחושת שצורכות המדינות של בצמיחה התאוששות

 השוק בנתוני המגולם שהצפי כך(, יותר זולים רחוקים חוזים - backwardation חוזי) backwardation של במצב נמצא העתידיים החוזים

  .במחיר ירידה של הינו והרחוק הבינוני לטווח

 

 )מחירים לשלושה חודשים( גרף מחירים

 

 03-6112505:  לבחינת אסטרטגיות גידור והגנה, צרו קשר

 ניקל

  העתידיים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת וההפרש בין במחיר לשלושה  , עקום החוזיםחודשים לשלושה הניקל מחירמצורפים גרפים של

 :הגרפים באדיבות 'בלומברג' חודשים לבין מחיר למימוש.

 

 

 03-6112505:  לבחינת אסטרטגיות גידור והגנה, צרו קשר
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 אבץ

 עקום החוזים העתידיים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת וההפרש בין במחיר לשלושה חודשים לשלושה האבץ מחירמצורפים גרפים של ,

 הגרפים באדיבות 'בלומברג': למימוש.חודשים לבין מחיר 

 

 

 03-6112505:  לבחינת אסטרטגיות גידור והגנה, צרו קשר
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 בדיל

  עקום החוזים העתידיים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת וההפרש בין במחיר לשלושה חודשים לשלושה הבדיל מחירמצורפים גרפים של ,

 הגרפים באדיבות 'בלומברג': חודשים לבין מחיר למימוש.

 

 

 03-6112505:  לבחינת אסטרטגיות גידור והגנה, צרו קשר
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 קבוצת אופקים, מחלקה כלכלית                                                                                              

                          03-6112523    
    

קבוצת אופקים כוללת את החברות: אופקים פיננסיים גלובליים בע"מ, אופקים בית השקעות בע"מ, אופקים חדרי מסחר בע"מ. פרשנות השוק של 

הפרשנות מבוססת על מידע אשר קבוצת אופקים סבורה כי הוא מהימן אך קבוצת אופקים או קבוצת אופקים מסופקת למטרת מידע בלבד. 

הפועלים מטעמה אינם לוקחים אחריות על נכונות המידע ועל שלמותה ומידת דיוקה של הפרשנות. על כן, סקירה זו אינה מהווה אישור לנכונות 

ו בשום אופן בכדי להוות עצה או הזמנה לביצוע השקעה ו/או ייעוץ לרכישה ו/או המידע המצוי בה. המידע הנכלל בדוחות ו/או בסקירות אין ב

ים. מכירה ו/או החזקה של נייר ערך כלשהו או לפעילות כלשהי בשווקי המוצרים הפיננסיים, לרבות שוק מטבע החוץ ו/או השווקים הפיננסיים השונ

ובנתונים הייחודיים לכל חברה ו/או אדם. קבוצת אופקים מסירה מעצמה בזאת  המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכים

 כל אחריות או חבות לרווחים או להפסדים שנגרמו בגלל מידע זה ובכלל ואינה מתחייבת לעדכן על כל שינוי בפרשנות השוק או על שינוי במידע

ברות הקשורות להן, ו/או בשליטתן, וכך בעלי מניותיה ועובדיהן, לא יהיו הבסיס בו נעשה שימוש לצורך הצגת הפרשנות. חברות קבוצת אופקים, ח

אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרם משימוש במסמך זה, אם ייגרמו, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע 

ע"מ, במסגרת פעילותה כחברת בעלת רישיון שיווק השקעות, עשויה המפורט בדוח זה.  למען הסר ספק יצוין כי אופקים פיננסיים גלובליים ב

להתקשר מעת לעת עם מוסדות פיננסים בארץ ובחו"ל לשם שיווק מוצרים פיננסים שונים המונפקים על ידם, ועשויה ליהנות מעמלות הפצה ו/או 

אותם מוסדות פיננסים אשר את מוצריהם תשווק החברה.  טובות הנאה בשל כך, ולפיכך תתקיים "זיקה", כהגדרת המונח בחוק, בין החברה לבין

 נכון למועד זה, קיימת לאופקים פיננסים גלובליים בע"מ זיקה כאמור לחברת אופקים חדרי מסחר בע"מ בלבד. אין להעתיק סקירה זו, או חלקים

 ממנה, ללא אישור בראש ובכתב של קבוצת אופקים.

 

 

http://www.ofakim-group.co.il/ahoy/temp/index.php
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