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 פורום זירת המתכות

 

 סקירת מחירי מתכות 
 עבור חברי איגוד תעשיות המתכת החשמל והתשתית

  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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 פורום זירת המתכות

 

 טבלת מחירים

 טבלת מלאים

  חודשים בורסת  3מחירים לLME  

 המחירים במונחי דולר לטון  

 Bloombergמקור: 

 Bloombergמקור: 

 שערי דלקים ומטבעות נבחרים

 Bloombergמקור: 

  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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 פורום זירת המתכות

 

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

 אי הוודאות בשווקים גוררת את הבורסות לירידות שערים  

המסחר בשווקים הגלובליים מוסיף להתנהל בצל חששות כבדים לגלישה הכלכלה העולמית למיתון על רקע נתוני מאקרו חלשים בקרב 

הכלכלות המובילות באירופה וגם באסיה. מלחמת המטבעות המתגברת צפויה אף היא לתת את השפעותיה השליליות על הכלכלה 

העולמית כפי שבא לידי ביטוי בירידות במחירי האנרגיה ובצפייה לירידה בשיעורי הצמיחה הגלובלית. ארה"ב דורשת מההנהגה האירופית 

וגם מראשי סין לנקוט בצעדים משמעותיים יותר על מנת לייצב את שערי המטבעות  שלהם ברמות "נכונות" יותר התואמות את מצב 

הכלכלה המקומית. לדעת ארה"ב מדינות משתמשות בשער החליפין ככלי לקידום שיווק תוצרתן ובכך פוגעות בתנאי הסחר. חולשת 

המטבעות בזירה גלובלית אל מול הדולר פוגעת בכושר התחרותיות של יצרנים אמריקאים אל מול החברות מאירופה וסין. נשיא ארה"ב 

דונלד טראמפ הודיע כי אין בכוונתו להמשך להבליג וכי הממשל האמריקאי דורש את קיומם של תנאי הסחר הנכונים. לשיטתו אי עמידה 

בדרישות ארה"ב תגרור לנקיטת הצעדים הדרושים לתיקון ושיפור תנאי התחרות ואף תגרור לענישה. מהלכים אלו עשוי לגרור להאטה 

בפעילות הכלכלית הגלובלית ולהם השלכות על הביקוש הצפוי בשוק הסחורות. המדדים המובילים הוסיפו להיסחר בתנודתיות, כאשר 

 מתחילת השבוע עלו המדדים המובילים במעט לעומת השבוע שעבר.

לעומת רמתו   1.20-נקודות, ירידה של כ   8,7,2עמד על    80.12ירד מעט במהלך השבוע, כאשר במהלך יום המסחר של  -LME-מדד ה 

 בשבוע שעבר.  

COPPER-    דולר לטון,   5,705עמד על    80.12מחיר הנחושת הוסיף להיסחר ברמות נמוכות במהלך השבוע, כאשר במהלך המסחר של

 טון.   585,575עמדו המלאים על  80.12-ירידה קלה לעומת הרמות של שבוע שעבר. רמת המלאים הוסיפה לרדת גם השבוע, כאשר ב

ZINC-    רמת 0.50  -דולר לטון, ירידה של כ   8,855עמד על    80.12מחיר האבץ ירד מעט במהלך השבוע, כאשר במהלך המסחר של .

במלאי לעומת הרמה של חודש   550  -טון, ירידה של כ   70,111על    80.12-המלאים הוסיפה לרדת זה השבוע השני ברציפות ועמדה ב 

 .8105מאי 

NICKEL-    8.50דולר לטון, ירידה של    05,211עמד המחיר על    80.12השבוע נבלמו עליות מחירי הניקל, כאשר במהלך יום המסחר של 

 LMEהשנים האחרונות. עליה במלאי הניקל בבורסת המתכות של אנגליה    5-לעומת השבוע שעבר במהלכו נסק המחיר לרמה הגבוהה ב 

 טון לצד מימוש רווחיים מצד הסוחרים, תרמו לבלימת מגמת עליות המחיר של מתכת.   0,5,9,1זה השבוע השלישי ברציפות לרמת 

 -ALUMINIUM-ALLOY רמות מלאי האלומיניום ב 80.12במהלך המסחר של   0,091מחיר המתכת הוסיף לרדת גם כאשר עמד על .-  LME 

ם  ג ה  י ל ע ת  מ ג מ ל  ע ו  ר מ ש

 9,581השבוע ועמדו על רמת  

טון. עליה ברמת מלאי המתכת 

ת  ו ש ש ח ה ת  ו ר ב ג ת ה ד  צ ל

לגלישת הכלכלה הגלובלית 

למיתון תרמו להמשך מגמת 

 הירידה במחירי האלומיניום.

-USDILS במסחר המטבעי אל

לר התחזק  הדו ל השקל,  מו

יה בביקוש  השבוע עם העלי

בעוד בשוק מורגשת חופשת 

הקיץ ומספר הסוחרים קטן מה 

שגורר לירידה ברף הרגישות 

ולתנודות עם הזרמת הוראות 

 גדולות.   

   

 

 

 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, עקום החוזים העתידיים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש  3מצורפים גרפים של אבץ ל 

 בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

 בדיל

חודשים, עקום החוזים העתידיים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש  3מצורפים גרפים של בדיל ל 

 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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 פורום זירת המתכות

 

 ניקל

חודשים, עקום החוזים העתידיים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין  3מצורפים גרפים של ניקל ל 

 מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

 עופרת

חודשים, עקום החוזים העתידיים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת  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, עקום החוזים העתידיים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי  3( ל ALLOYמצורפים גרפים של אלומיניום )

 המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

 ( PRIMאלומיניום )

חודשים, עקום החוזים העתידיים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי  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, עקום החוזים העתידיים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת  3מצורפים גרפים של נחושת ל 

 והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

 ( Cobaltקובלט )

חודשים, עקום החוזים העתידיים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש  3מצורפים גרפים של קובלט ל 

 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/


 

 2102באוגוסט  22

 

 

 פורום זירת המתכות

 

 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/


 

 2102באוגוסט  22

 

 

 פורום זירת המתכות

 

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

 13-0001111בדבר 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: 

 13-0001111לגידור 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/

