
 

 9102בספטמבר,  10

 

 
      
 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  

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

המסחר בשווקים הגלובליים מוסיף להיות תנודתי, כאשר הסוחרים מגיבים לכל התרחשות חדשה בזירת משא ומתן או יותר נכון היעדר 

משא ומתן בין סין לארה"ב. ההשעיה הלא מתוכננת של הפרלמנט הבריטי, תורמת אף היא להגברת אי הוודאות בשווקים הפיננסים, 

ללא הסכם. הדבר תמך   BREXIT  -כאשר המלך עלול לסייע לראש מהמשלה הנוכחי של אנגליה מר בוריס ג'ונסון לקדם את סיום ה 

 בהיחלשות של הליש"ט והאירו והתחזקות הדולר בזירה הגלובלית.

 -אי הוודאות בשווקים תרמה לנסיקת רמות הביקושים למתכות יקרות, כאשר מחיר הזהב עלה בשלושת החודשים האחרונים בשיערו של כ 

. מחיר הכסף נהנה אף יותר מעלית הביקושים מצד הסוחרים המחפשים "אי המבטחים", כאשר המחיר הנמוך יחסית של הכסף לצד %91

, דבר אשר תרם %81-שימוש רב בתעשייה הופך אותו אף לאטרקטיבי יותר. המחיר של הכסף נסק מתחילת חודש יוני בשיערו של כ 

 .  91.18 -ב 89לרמה  %1%9בתחילת יולי  99 -לירידת יחסי המחירים בין זהב לכסף מ

לעומת רמתו בשבוע   %1-נקודות,  ירידה של כ   %.359,%עמד על    %9.18עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של    LME-מדד ה

 שעבר.  

COPPER-    5,3%5עמד המחיר על    %9.18מחיר הנחושת הוסיף להיסחר ברמות הנמוכות במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של 

 995,535עמדו המלאים על    %9.18-דולר לטון, עליה קלה לעומת הרמות של שבוע שעבר. רמת המלאים עלתה המהלך השבוע, כאשר ב 

 טון.  

ZINC-    רמת 1.31  -דולר לטון, עליה של כ   %59,%עמד על    %9.18מחיר האבץ עלה מעט במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של .

 לעומת הרמה של שבוע שעבר. %1 -טון, ירידה של כ 53,8%5על  %9.18-המלאים הוסיפה לרדת זה השבוע השלישי ברציפות ועמדה ב

NICKEL-   לעומת   51דולר לטון, עליה של    %51,%5עמד המחיר על    %9.18מחירי הניקל חזרו לעלות השבוע, כאשר בתום יום המסחר של

. הגברת החששות לירידת רמות היצע של היצרניות המובילות של 511הרמות של שבוע שעבר. מתחילת השנה נסק מחיר הניקל מעל  

נותרה  LMEהשנים האחרונות. רמת המלאים בבורסת המתכות של לונדון    5המתכת מאסיה תרמה לנסיקת המחיר לרמות הגבוהות של  

 טון לעומת הרמה של שבוע שעבר. 31%טון עליה קלה של  %51,318השבוע כמעט ללא שינוי ברמת 

 - ALUMINIUM ALLOY   החצי הראשון של %9.18דולר לטון בתום יום המסחר של    %51,%מחיר המתכת הוסיף לרדת כאשר עמד על .

 %1%9יולי  –מאופיין בעודף היצע של אלומיניום מצד היצרניות המובילות של המתכת, כאשר עודף היצע אשר נמדד בחודשי ינואר    %1%9

הינה ירדת   %1%9השנים האחרונות. הסיבה העיקרית לעודף ההיצע של אלומיניום בשבעת החודשים הראשונים של    %1  –הוא הגבוה ב  

טון,   %11,3עמדה על    LME  -רמת מלאי האלומיניום ב   91.18  -לעומת השנה שעברה. ב   1.51  -ועלית רמת היצור ב   51.%  -הביקושים ב 

 עליה קלה לעומת הרמה של שבוע שעבר.

USDILS  -   במסחר המטבעי אל מול השקל, הדולר הוסיף להתחזק השבוע בדומה לתנועתו בשווקים הגלובליים, כאשר נסחר סביב רמת

 .  91.18במהלך יום המסחר של  9.59

 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/


 

 9102בספטמבר,  10

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד מתכת חשמל ותשתית  

 

 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/


 

 9102בספטמבר,  10

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד מתכת חשמל ותשתית  

 

 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

 13-0001111בדבר 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/

