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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: 

  

מלאי אחרון במונחי 

 טון 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי 

 9152מתחילת 

alum prim 526319 %89.0-  %8.30-  268160-  1.8260-  

alum allow 359% 28%%0-  38210 9.85%0-  6%8950-  

copper 155%9% 98590-  58330 1.8360 2138%.0 

lead %3%%9 %8%10-  %8%30-  638%30-  1581%0-  

nickel 29391% 28350 .8910 6683%0-  198930-  

tin 356% %89%0-  9%8.90 26586.0 12.8310 

zinc 3159% 989.0-  2%8290-  %18620-  928610-  

covlet .69 %8%%0 %8%20-  2589.0 68630-  

  

 BID ASK מחיר אחרון
שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור 
שינוי 
 חודשי

שיעור 
שינוי 
 שנתי

שיעור 
שינוי 

מתחילת 
9152 

alum prim 2.%6 2%5689 2%59 28%%0 28.30 218390- 18660- 

alum allow 22.9 2269 269% 68950 68330- 198%30- 298530- 

copper 9.66 9.9%89 9.3% %8120- 289.0 18%60- 18120- 

lead 1%%% 1%.989 1%.. 28%90 %89.0 18.10 18%%0 

nickel 2%55% 2%55% 2.%%% 18.%0 298920 918990 3.8150 

tin 2%219 2%299 2%25% 28.30- 28%.0 2%82%0- 218%%0- 

zinc 1699 1696 16.9 %8920- 18.10 %8260- 68310- 

steel 6%.5 - - %8220 98%90- 2.8%20- 18%50- 

covlet 695%989 63%%% 6%1%% 18%90 238%10 918%10- 698950- 

  

מחיר 
 אחרון

BID ASK  שיעור שינוי
 שבוע

שיעור שינוי 
 חודשי

שיעור שינוי 
 שנתי

שיעור שינוי 
מתחילת 

9152 

brent crude 3%819 3%819 3%819 182%0-  28%20-  118560-  228550 

light crude 998%9 998%9 998%9 18310 68320-  258%30-  128120 

usdils 6891.% 6891.1 689152 %8230 28110 28%90-  98.30-  

eurils 6852119 685226 685261 %8%%0 %8990 389%0-  589%0-  

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: 

המסחר בשווקים הגלובליים התנהל במהלך השבוע בעליות שערים8 המדדים המובילים באירופה וגם בארה"ב עלו 

 218%5התקרב לרמה הגבוהה של כל הזמנים, כאשר בתום יום המסחר של   Dow Jonesמתחילת השבוע, כאשר מדד  

נקודות8 הנגיד של הבנק המרכזי האירופי, מר מריו דראגי, המשיך במדיניות מרחיבה, כאשר   2.1,1%עמד על רמת  

, בהתאם להערכותינו, והודיע על חידוש תוכנית הרכישות של -%890החליט להוריד את שער ריבית ההפקדות לרמה  

מיליארד אירו8 הדבר תומך בהמשך מגמת העליות בשווקים פיננסים כאלטרנטיבה להשגת  1%אג"חים בהיקף חודשי של 

 תשואה על הכסף בסביבה של שערי הריביות השליליות8     

הפגישה המתוכננת בין נשיא ארה"ב טראמפ לנשיא סין שי בחודש אוקטובר בעניין ההסכם הסחר תורמת אף היא 

למגמה החיובית בשווקים הגלובליים, כאשר במהלך השבוע התפרסמו ידיעות לגבי הגמשה מסוימת בעמדות ארה"ב 

 לגבי מדיניות המכסות כלפי סין8 

בזירה האנגלית נשמר "שקט מתוח" במהלך השבוע, כאשר במהלכו לא יצאו הצהרות חדשות מכיוון ראש ממשלת 

דולר   28166אנגליה מר בוריס ג'ונסון8 הדבר תרם ליציבות במסחר בליש"ט, אשר נעה בטווח שערים צר סביב רמת  

לליש"ט8 התחזקות ההערכות להסתברות נמוכה ליציאת אנגליה מהאיחוד האירופי ללא הסכם תומכת בהתייצבות 

המטבע האנגלי ברמות הנוכחיות ואף להמשך העלייה במידה ותתבהר תמונה לגבי תנאי ההסכם הסופי8 לתשומת לבכם, 

קיימת אפשרות שהנהגת איחוד האירופי לא תתגמש לתנאים של אנגליה, דבר אשר יתרום להיחלשות מחודשת של 

 דולר לליש"ט8  281%ליש"ט אל מול הדולר לעבר רמת 

 

 -נקודות,  עליה של כ   9%.,1עמד על    218%5עלה מעט במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של      LME-מדד ה 

 לעומת רמתו בשבוע שעבר8  %860

 COPPER-   עמד המחיר על   218%5מחיר הנחושת נסחר במהלך השבוע בטווח שערים צר, כאשר בתום יום המסחר של

עמדו המלאים   218%5-דולר לטון, רמת סגירה של שבוע שעבר8 רמת המלאים ירדה שבוע שני ברציפות, כאשר ב 66.,9

 טון8  %9%,155על 

  ZINC-  דולר לטון8 רמת   1,69%עמד על    218%5מחיר האבץ עלה מעט במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של

לעומת הרמה  98%0 -טון, ירידה של כ 31,59%על  218%5-המלאים הוסיפה לרדת זה השבוע החמישי ברציפות ועמדה ב

 של שבוע שעבר8

NICKEL -  דולר לטון, עליה  55%,2%עמד המחיר על  218%5מחירי הניקל שבו לעלות השבוע, כאשר בתום יום המסחר של

עליה   218%5-ב 293,91%לעומת הרמות של שבוע שעבר8 רמת המלאים עלתה במהלך השבוע ועמדה על  28%%0-של כ

 טון לעומת הרמה של שבוע שעבר8 2,939של 

ALUMINIUM ALLOY -  8 218%5דולר לטון בתום יום המסחר של   2,2.9מחיר המתכת שב לעלות השבוע כאשר עמד על

התאפיין בעודף ההיצע של אלומיניום מצד היצרניות המובילות של המתכת, כאשר עודף היצע  1%25החצי הראשון של 

 LME  -רמת מלאי האלומיניום ב   218%5  -השנים האחרונות8 ב  2% –הוא הגבוה ב  1%25יולי –אשר נמדד בחודשי ינואר 

 טון לעומת הרמה של שבוע שעבר8 %.טון, ירידה של  3,59%עמדה על 

 USDILS-   268%5במסחר המטבעי אל מול השקל שער הדולר התחזק מעט מתחילת השבוע8 במהלך יום המסחר של 

ושב להיסחר ברמות   6899שקל לדולר, כאשר במהלך השבוע נגע ברמת ההתנגדות של    6891%מחירו נע סביב רמת  

 נמוכות יותר88 

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: 

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/
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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

 13-0501111בדבר 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: 

 13-0501111לגידור 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/

