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 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד 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 4871 4874 487971 47881 47471 437831-  373.1-  

alum allow 4411 4411 4411 17131-  -417111  977941-  477871-  

copper 1711 1711 1719 97181 97741 17111-  97141-  

lead 911171 911971 911171 17991-  17911 17311 47841 

nickel 48111 48181 48171 .7371 487.41 117.71 .37811 

tin 48111 483.1 48111 417171 37991 87311-  417111-  

zinc 931. 9317 93.371 37.11 47.11 47411-  37431-  

steel 3871 - - 17941 17111-  477941-  97911-  

covlet 31143 97911 31111 77731 3.7711 137711-  3.7311-  

  

מלאי אחרון 
 במונחי טון 

שיעור שינוי 
 שבוע

שיעור שינוי 
 חודשי

שיעור שינוי 
 שנתי

שיעור שינוי 
 9802מתחילת 

alum prim 747791 47141-  77741-  437.81-  987841-  

alum allow 81.1 47711-  .7331 187811-  3.7141-  

copper 347.81 17391-  497111 947171 4147411 

lead 8..91 97111-  417911-  3.7731-  977.71-  

nickel 413799 97181 87181 317411-  917741-  

tin .781 47981-  117141 4377441 99171.1 

zinc ...11 47741-  4177.1-  847771-  177111-  

covlet 731 17911-  17841-  917781 373.1-  

DOE Crude Oil total 199771 47491-  37441-  17311 17471-  

  
 BID ASK מחיר אחרון

שיעור שינוי 
 שבוע

שיעור שינוי 
 חודשי

שיעור שינוי 
 שנתי

שיעור שינוי 

מתחילת 

9802 

brent crude .4 .1777 .4714 17711 37111 9179.1-  437371 

light crude 1.731 1.733 1.731 17.11-  17111 4.7781-  917181 

usdils 371471 37147 371477 17131-  17771 47771-  .7481-  

eurils 3777.47 3777111 3777839 17411 17171-  87191-  417931-  

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: 

אופטימיות על רקע החלטת המעצמות סין או ארה"ב לשוב לשולחן משא ומתן בחודש אוקטובר בעניין ההסכם הסחר 

תרמה לעליות שערים, כאשר המדדים המובילים בשווקים הגלובליים עלו יומיים ברציפות7 רגיעה מסוימת מצד המפגינים 

 בהונג קונג, כאשר משלת סין הסכימה לבטל את חוק הסגרה, תרמה אף היא להתייצבות השווקים הפיננסים באסיה7 

 

לאחר ההשעיה הלא מתוכננת של הפרלמנט הבריטי, ראש ממשלת אנגליה מר בוריס ג'ונסון לא הצליח "לצבור תאוצה" 

            -ללא הסכם7 חברי הפרלמנט הסכימו להעביר את החוק האוסר השלמת תהליך ה BREXIT -במאמציו לקדם את ה

 BREXIT  ללא הסכם עם בריסל, דבר אשר יכול להביא אסון על הכלכלה האנגלית7 מר בוריס ג'ונסון איים בבחירות חדשות

במידה והחוק יעבור, אך לא הצליח לממש את איומיו, כאשר לא קיבל מספיק תמיכה בהצבעה בפרלמנט7 הדבר תרם 

בה נסחרה   479391, הרמה הנמוכה של שנתיים אחרונות לרמת  474717לעלייה מחודשת של ליש"ט, מרמת שפל של  

7 המהלך תרם להגברת תחושת הביטחון של הסוחרים בשוק לגבי אפשרות של עזיבת האיחוד 717.במהלך המסחר של 

 ללא הסכם7  

 

ירד   1717התייצבות בשווקים ופיננסים בלמה את מגמת העלייה של מחירי הזהב והכסף, כאשר במהלך המסחר של  

 1781ומחיר הכסף ירד בשיעור אף חד יותר של    .914הירידה הגבוהה מאז נובמבר    31מחיר הזהב בשיעור חד של  

 7.717 לאחר ירידות חדות המחירים התייצבו, כאשר בתחילת יום המסחר של .914הירידה היומית הגבוהה מאז דצמבר 

דולר לאונקיה7  המסחר לאחר יום ירידות   47719דולר לאונקיה והכסף נסחר סביב רמת    4148הזהב נסחר סביב רמת 

7 יחסי המחירים בין זהב לכסף שב לעלות, כאשר עמד על 471  -חדות   בשלושת החודשים האחרונים בשיעור של כ 

 הרמה הנמוכה של כמעט שנה7  71לאחר שנגע ברמת  717.במהלך יום המסחר של  79רמת 

 

 97.1  -נקודות,  עליה של כ   9,797עמד על    11717עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של  LME -מדד ה 

 לעומת רמתו בשבוע שעבר7 

COPPER-   דולר לטון,    1,711עמד המחיר על    11717מחיר הנחושת עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של

עמדו המלאים  1717-לעומת הרמות של שבוע שעבר7 רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב 3711עליה חדה של 

 טון7  81.,347על 

ZINC-  דולר לטון, נסיקה  9,319עמד על  1717מחיר האבץ רשם עליה חדה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של

 -טון, ירידה של כ   11.,..על    7-11717 רמת המלאים הוסיפה לרדת זה השבוע הרביעי ברציפות ועמדה ב 791. -של כ

 לעומת הרמה של שבוע שעבר7 4791

NICKEL-  בניגוד לרוב המתכות הנסחרות ב( מחירי הניקל ירדו השבוע-LME  כאשר בתום יום המסחר של ,)עמד   11717

לעומת הרמות של שבוע שעבר7 למרות ירידת המחיר של ניקל במהלך  9731-דולר לטון, ירידה של כ 48,111המחיר על 

ומוסיף להיסחר סביב  181-השבוע מוקדם לדבר על שינוי המגמה, כאשר מתחילת השנה עלה המחיר בשיעור חד של כ

 4,337עליה של  1717-ב 413,799שנים אחרונות7 רמת המלאים עלתה במהלך השבוע ועמדה על  1רמות הגבוהות של 

 טון לעומת הרמה של שבוע שעבר7

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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 REBARגרף פלדה מסוג 

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

ALUMINIUM ALLOY  7 11717דולר לטון בתום יום המסחר של   4,411מחיר המתכת הוסיף לרדת גם השבוע כאשר עמד על

מאופיין בעודף היצע של אלומיניום מצד היצרניות המובילות של המתכת, כאשר עודף היצע אשר   9147החצי הראשון של  

עמדה על   LME  -רמת מלאי האלומיניום ב   11717  -השנים האחרונות7 ב   41–הוא הגבוה ב    9147יולי  –נמדד בחודשי ינואר 

 טון לעומת הרמה של שבוע שעבר7 491טון, ירידה של  8,1.1

USDILS -   מחירו   717.במסחר המטבעי אל מול השקל, הדולר נחלש מעט מתחילת השבוע, כאשר במהלך יום המסחר של

 בדומה לרמות הסגירה של שבוע שעבר7  3719נע סביב רמת 

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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 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/


 
 9802בספטמבר,  80

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד מתכת חשמל ותשתית  

 

 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

 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/

