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 סקירת מחירי מתכות      

 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/
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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 
9102 

alum prim 1814 1817 1819 2.83% 4.31% -4.17% -1.73% 

alum alloy 1320 1315 1330 -5.04% 1.15% -6.71% -6.38% 

copper 6215 6199 6206 0.24% 6.15% 4.36% 4.19% 

lead 1947 1931.5 1935 3.13% -0.97% -1.91% -3.66% 

nickel 14340 14310 14320 2.72% -2.02% 31.68% 34.14% 

tin 17125 17150 17240 -1.15% 4.74% -11.61% -12.07% 

zinc 2282.5 2285.5 2286 -0.27% -1.56% -4.98% -4.82% 

lme steel rebar 442.5 442 450.5 -0.56% 5.36% -4.84% -5.30% 

cobalt 32315.5 24600 32500 0.07% -9.08% -41.24% -41.24% 

  
מחיר 

 אחרון
BID ASK 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי 

 9102מתחילת 

brent crude 67.2 67.21 67.23 1.66% 6.01% 33.15% 24.91% 

light crude 61.11 61.11 61.17 0.28% 5.78% 43.69% 34.57% 

usdils 
3.4764 3.4734 3.4794 -0.42% 0.26% -8.45% -7.45% 

eurils 
3.8536 3.8424 3.8647 -0.93% 0.90% -11.63% -11.17% 

  

מלאי אחרון 

 במונחי טון 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי מתחילת 

9102 

alum prim 1484525 2.79% 25.76% 17.21% 16.78% 

alum allow 7740 5.16% 13.16% -32.81% -30.40% 

copper 149075 -8.11% -31.91% 14.92% 12.79% 

lead 66725 -1.11% -0.60% -37.97% -37.90% 

nickel 143190 9.96% 114.52% -31.55% -30.94% 

tin 7360 23.91% 10.84% 163.80% 238.39% 

zinc 51900 -5.03% -13.32% -60.93% -59.87% 

steel rebar 296.55 0.38% -9.12% 2.62% 0.62% 

cobalt 685 0.00% -0.72% -14.59% -20.63% 

 446833 -0.24% -0.48% 1.22% 1.23% 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/


 
 9102בדצמבר,  92

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

  צור קשר לפרטים נוספים: 

 

 בשל חופשת החגים בעולם השבוע מתנהל מסחר מקוצר ובנפחי מסחר דלילים.  

באנגליה השוקים נרגעו מהאופוריה בעקבות תוצאות הבחירות וחזרתו של מר בוריס ג'ונסון לתפקיד ראש 

על כלכלת אנגליה ואירופה נותרה תקפה.  BREXIT -הממשלה, המשקיעים מבינים כי החששות מהשפעת ה  

דולר לליש"ט, מיד לאחר הבחירות ונסוגה במהלך הימים שאחרי בחזרה   1.35  -הפאונד שנסקה לעבר רמת ה  

 דולר לפאונד. 1.29לרמת הבסיס שבקרבת רמת 

השקל אשר נחלש בעקבות הציפייה להורדת ריבית השקל והתערבויות במסחר מצד בנק ישראל   -דולר שקל  

לדולר, בנק ישראל שרכש דולרים תמך בפיחות השקל אולם בהמשך היצעי מט"ח ₪    3.5  -נחלש לעבר רמת ה  

 לדולר.  ₪  3.47והשקל שב והתחזק לעבר רמת ה  3.5030בלמו את הפיחות בקרבת רמת 

מדיניות בנק ישראל הנבחנת על בסיס שער העוגן שהוא שער סל המטבעות מול השקל )השער הנומינלי 

 73  -נקודות לאחר שנסחר בקרבת רמת ה    74.5אפקטיבי( עלה בעקבות הערבויות בנק ישראל לעבר רמת  

נק'. המסחר מתנהל בצל   73.6נקודות, עם התחזקות השקל שב ונסוג גם שער זה לעבר חזרה לעבר רמת  

נקודות כסמן מקדים לתנאי הסחר ורווחיות   73  -מעורבות בנק ישראל במסחר כאשר בבנק בוחנים את רמת ה  

היצוא. בשוק גובר הציפייה לצעדי תמיכה בפעילות הכלכלית מצד קובעי המדיניות )האוצר לצד בנק ישראל( דבר 

התורם להערכה כי צפויים צעדים מעודדי צריכה והשקעה בין היתר באמצעות הורדת שיעור הריבית ע"י בנק 

 ישראל, מהלך אשר ירחיב את פער הריביות אל מול ארצות הברית ובכך יתמוך בהיחלשותו של השקל.

. השינוי מוסבר בחלקו 3.4%עלייה מרמת השפל של    3.9%שיעור האבטלה בישראל התפרסם השבוע ועמד על  

 מעלייה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה.

ברמת המאקרו כלכלה, השבוע דל בנתונים כלכליים בשל חופשת חג המולד, נציין רק כי בגרמניה מדד מחירי 

. בארצות הברית מדד הזמנות מוצרי 2.3%לעומת צפי לירידה של    2.1%היבוא שפורסם השבוע רשם ירידה של  

 .0.1%הליבה לחודש נובמבר נותר ללא שינוי לעומת צפי לעלייה קלה בשיעור של 

 24.12  -עמד בתום יום המסחר של ה   Dow Jones -המדדים המובילים נסחרו תוך עליות שערים קלות, מדד ה  

הגרמני עמד בתום יום המסחר של   DAX  -מהשבוע שעבר. מדד ה   1% -נקודות עלייה של כ  28,515.4על רמת 

האנגלי עלה במהלך השבוע ונסחר   FTSE 100  -נקודות, עליה של כחצי אחוז. מדד ה    13,300על רמת    24.12

לעומת רמת הסגירה של שבוע   0.1%  -נקודות, עליה של כ    7,632סביב רמת    24.12  -בתום יום המסחר של ה  

 שעבר. 

 - COPPER   עמד   24.12  -מחיר הנחושת עלה במהלך השבוע בצורה מינורית, כאשר ביום המסחר של ה

לעומת השבוע שעבר. רמת המלאים הוסיפה   0.03%  -דולר לטון, עליה בשיעור של כ    6,199המחיר על רמת  

לעומת   7.3%  -טון, ירידה בשיעור חד של כ    149,075עמדו המלאים על    24.12  -לרדת גם השבוע, כאשר ב  

 רמות בשבוע שעבר. 

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

 

 - ZINC  דולר   2,273.5עמד המחיר על    24.12-מחיר האבץ ירד במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה

על רמת   24.12  -. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב  1.1%לטון, ירידה של  

 לעומת הרמה של השבוע שעבר. 4.1% -טון, ירידה של כ  51,900

 - NICKEL   עמד המחיר על   24.12  -מחיר הניקל עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה

לעומת הרמות של בשבוע שעבר. רמת המלאים הוסיפה   3.1%  -דולר לטון, עליה בשיעור של כ    14,310

לעומת הרמה   7%  -טון, עליה חדה בשיעור של כ    143,190על    24.12  -לעלות במהלך השבוע ועמדה ב  

 בשבוע שעבר.

 – ALUMINIUM ALLOY  מחיר האלומיניום ירד במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של

לעומת הרמות של שבוע שעבר. רמת מלאי   2.2%  -דולר לטון, ירידה בשיעור של כ    1,315על רמת    24.12ה 

לעומת הרמה   7.7% -טון, ירידה בשיעור של כ  7,740על  24.12 -האלומיניום ירדה במהלך השבוע, ועמדה ב 

 של השבוע שעבר.

 

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

 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( לALLOYמצורפים 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( לPRIMמצורפים 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 המתכת  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3מצורפים גרפים של נחושת ל

 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/


 
 9102בדצמבר,  92

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 BDIגרף מדד ההובלה הימית 

 LME INDEXגרף 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: 

 גרף הדולר/שקל

 LIGHT CRUDE -גרף ה 

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 בדסק 
  אנליסטים בפריקו.

 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/

