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 לחברי איגוד תעשיות 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 
1122 

alum prim 1741 1741 1742 -1.36% 0.17% -10.26% -5.69% 

alum alloy 1265 1265 1290 -1.94% 3.27% -10.60% -10.28% 

copper 5875 5870 5880 0.69% 1.19% -5.00% -1.51% 

lead 1987 1985 1985.5 -2.36% -8.90% 1.33% -1.68% 

nickel 14360 14340 14380 -6.63% -11.52% 29.43% 34.33% 

tin 16030 16030 16045 0.19% -5.43% -17.37% -17.69% 

zinc 2335.5 2328.5 2364 -4.40% -5.62% -4.91% -2.97% 

lme steel rebar 421.5 420 422 0.84% 4.07% -16.37% -9.80% 

cobalt 35522.5 35000 37800 0.02% 0.05% -35.41% -35.41% 

  
מחיר 

 אחרון
BID ASK 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי 

 1122מתחילת 

brent crude 62.04 62.04 62.06 -0.39% 5.22% -2.27% 15.32% 

light crude 56.72 56.71 56.72 -0.09% 6.40% 3.83% 24.91% 

usdils 3.4586 3.4582 3.459 -0.69% -2.50% -7.75% -8.01% 

eurils 3.8345 3.8335 3.8354 -0.12% -3.06% -10.65% -11.72% 

  

מלאי אחרון 

 במונחי טון 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי מתחילת 

1122 

alum prim 1169525 23.64% 19.69% 8.99% -8.00% 

alum allow 6860 0.29% 23.38% -45.81% -38.31% 

copper 220950 -1.55% -17.68% 52.12% 67.16% 

lead 67275 0.00% -2.68% -38.81% -37.39% 

nickel 66924 4.25% -22.70% -68.95% -67.72% 

tin 6545 -0.38% -2.39% 114.24% 200.92% 

zinc 57975 8.87% -4.69% -52.72% -55.17% 

steel rebar 326.3 -7.06% -32.81% 5.83% 10.71% 

cobalt 690 0.00% -2.95% -7.01% -20.05% 

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: 

ירד בתום יום   Dow Jones-במהלך השבוע התנהל המסחר בשווקים הגלובליים תוך ירידת שערים קלות. מדד ה 

לעומת רמת הסגירה של השבוע   0.7%  –נקודות ירידה בשיעור של כ    27.821.09לרמת    20.11-המסחר של ה 

 -נקודות. ירידה בשיעור של כ   13.158.14ברמת    20.11-הגרמני סיים את המסחר בתום ה   DAX  -שעבר. מדד ה 

 20.11-האנגלי סיים את יום המסחר של ה   FTSE 100  -לעומת רמת הסגירה של השבוע שעבר. מדד ה   0.6%

 נקודות. נמוך מעט מרמת הסגירה של שבוע שעבר.  7.262.49ברמת 

אי הוודאות והאשמות מצד ארה"ב כלפי סין באשר לעיכוב בשיחות הסחר תורמים לתנודות בשוקי ההון והחשש כי 

מלחמת הסחר תעמיק ותחמיר. נתונים חלשים בסין ]ביקושים נמוכים וירידה מתמשכת בשיעור הצמיחה[ והירידה 

לשפל היסטורי טרם באו לידי ביטוי בשיחות הסחר. בשווקים צופים כי ירידת ריבית הדולר. הבחירות שבדרך 

סין יתמכו בחולשת הדולר אל מול המטבעות המרכזיים. הערכה כי בפגישת ועדת   –בארה"ב והסכם סחר ארה"ב  

( בסוף חודש דצמבר לא תרד שוב ריבית הדולר. FED( שע"י הבנק המרכזי האמריקאי ) FOMCהשוק הפתוח ) 

. לדעת יו"ר הבנק. לא צפויות 1.50%-1.75%הורדות ריבית רצופות. כיום הריבית שוכנת ב תחום    3זאת לאחר  

הורדת שער הריבית לרמה הנוכחית תתמוך   FED  -בזמן הקרוב הורדות ריבית נוספות. להערכת יושב ראש ה 

. 1.7%שוכן ברמת ה    –. נציין כי מדד המחירים לצרכן  2.0%בשיפור קצב הצמיחה ולחזרה ליעד האינפלציוני של  

( צפוי לפעול בהתאם לנתונים וההתפתחויות במשק. כאשר עיקר תשומת הלב תופנה לנתוני FEDהבנק המרכזי )

 .1.8%שנים הוסיפה להתאושש ולהיסחר מעל לרמת  10 -המאקרו שיתפרסמו. תשואת האג"ח הדולרי ל

בלבד תורמים   2.8%לעומת ציפייה לעליה של    4.1%נתוני התמ"ג שפורסמו בישראל המורים על עליה של  

בחישוב שנתי   12.7%להתחזקות השקל המפגין נתוני מקרו טובים ומרשימים. בגרמניה נסק רישום כלי הרכב בכ  

ברישום כלי רכב. דבר המלמד על האטה  6.7%בעוד באנגליה דווח על ירידה של  8.7%ובצרפת נרשמה עליה של 

בפעילות הכלכלית ובמשנה הזהירות הגורר לירידה בצריכה ובביקושים. בשוויץ דווח המאזן המסחרי המלמד על 

מיליארד. באיטליה דווחו נתונים מעודדים המורים על   3.497מיליארד ל    4.052  -התקבצות בחודש אוקטובר מכ 

. בארה"ב נתוני 1.5%בהזמנות חדשות בתעשייה בחודש ספטמבר בעוד הציפייה הייתה לירידה של   1%עליה של 

לעומת הירידה   3.8%התחלות הבניה של בתים ממשיכים להפגין עוצמה ובחודש אוקטובר דווח על עליה של  

מ' בשבוע הקודם.   0.5מ' חביות לעומת הירידה של    5.95. מלאי הדלקים נסק השבוע לכדי  7.9%בספטמבר של  

מהלך אשר תרם לחולשה בשוק הדלקים לצד פרסום הידיעה כי רוסיה אינה מתכוונת לצמצם את התפוקה ותפעל 

לעידוד הביקושים המקומיים כצעד מעודד לפעילות הכלכלית ברוסיה. העדר השקעות זרות ופעילות כלכלית 

 כבושה ונמוכה ממשיך לפגוע בכלכלה הרוסית.  

 0.1%לעומת הציפייה לירידה של    0.2%בגרמניה דווח כי מדד המחירים ליצרן ירד בחישוב חודשי )אוקטובר( ב  

שנה   30בלבד. האג"ח הגרמני ל    0.4%לעומת ציפייה לירידה של    0.6%בלבד ואילו בחישוב שנתי המדד ירד ב  

בחודש הקודם. מדד המחירים לצרכן בדרום אפריקה עלה בחודש   0.07%עליה קלה מ  0.14%נסחר בריבית של 

. ריבית הבנק המרכזי בדרום 4%בחישוב שנתי ואילו המדד ללא השפעת מזון ואנרגיה עלה ב    3.7%אוקטובר ב  

 .5%. בהודו דווחה כי ריבית הבנק המרכזי תישאר על 6.5%אפריקה צפויה לעמוד על 

   

 

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/


 

 1122בנובמבר,  12

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

 Bloombergמקור: 

 REBARגרף פלדה מסוג 

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

 2.757.9עמד המדד על רמה של    20.11  -ירד. כאשר בתום יום המסחר של ה    LME-במהלך השבוע. מדד ה 

 לעומת רמתו בשבוע שעבר.  0.6% -נקודות.  ירידה של כ

- COPPER   5.875עמד המחיר על    20.11  -מחיר הנחושת עלה מעט השבוע. כאשר בתום יום המסחר של ה 

עמדו   20.11-לעומת השבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע. כאשר ב   0.4%  -דולר לטון. עליה של כ 

 טון.  220.950המלאים על 

 - ZINCדולר לטון.   2.313עמד המחיר על  20.11-מחיר האבץ ירד במהלך השבוע. כאשר בתום יום המסחר של ה

 -טון. עליה של כ   57.975על    20.11-רמת המלאים הוסיפה לעלות שבוע שני ברציפות. כאשר מלאי האבץ עמדו ב 

 לעומת הרמה של השבוע שעבר. 10.3%

 - NICKEL דולר   14.360עמד המחיר על    20.11-מחיר הניקל ירד במהלך השבוע. כאשר בתום יום המסחר של ה

 20.11-לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע ועמדה ב   4.1%-לטון. ירידה של כ 

 לעומת הרמה בשבוע שעבר. 3.7% -טון. עליה בשיעור של כ 66.924על 

ALUMINIUM ALLOY  –   מחיר האלומיניום עלה מעט במהלך השבוע. כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של

-עמדה ב   LME  -דולר לטון. רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע. כאשר ב   1.265. על רמת  20.11  -ה 

 לעומת הרמה של השבוע שעבר. 0.9% -טון. ירידה בשיעור חד של כ 6.860על  20.11

USDILS  -   במסחר המטבעי של הדולר אל מול השקל. עודפי היצע תמכו בחוסנו של השקל אשר פרץ קלות את

ש"ח   3.4698עמד שער הדולר על    20.11  -לדולר. כאשר בתום יום המסחר של ה ₪    3.47-3.55התחום הטכני  

לדולר. הקושי בהקמת ממשלת אחדות תומך במשנה זהירות ובתנועה מתקנת של הדולר לעבר טווח שערים של 

 שקל לדולר.  3.48-3.50

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 , סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה 3מצורפים גרפים של אבץ ל 

 והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

 בדיל

חודשים , סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה 3מצורפים גרפים של בדיל 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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 ניקל

חודשים , סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה 3מצורפים גרפים של ניקל ל 

 בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

 עופרת

חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה 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 , סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה 3( ל ALLOYמצורפים גרפים של אלומיניום )

 מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

 ( PRIMאלומיניום )

חודשים , סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה 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 , סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה 3מצורפים גרפים של נחושת ל 

 המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

 (Cobaltקובלט )

חודשים , סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה 3מצורפים גרפים של קובלט 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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  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 LME INDEXגרף מדד 

 BDIההובלה הימית   גרף מדד

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:  Bloombergמקור: 

 LIGHT CRUDE –גרף ה

 גרף הדולר/שקל

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

 13-0201111בדבר 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: 

 13-0201111לגידור 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/

