
 

 8102בנובמבר,  82

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      
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 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 
8102 

alum prim 1752 1757.5 1758 0.010381 0.008636 -0.09317 -0.05092 

alum alloy 1290 1285 1350 -0.01149 0.003891 -0.05839 -0.08511 

copper 5892 5892 5892 0.010808 -0.00271 -0.04968 -0.01224 

lead 1944.5 1943 1945.5 -0.00689 -0.13037 0.01013 -0.03785 

nickel 14010 13985 13990 -0.03279 -0.15805 0.297222 0.310571 

tin 16420 16380 16410 0.00122 -0.01824 -0.09978 -0.15687 

zinc 2299.5 2296.5 2310 -0.0067 -0.10577 -0.02398 -0.04466 

lme steel rebar 418 417 419 -0.00476 0.029557 -0.16232 -0.10546 

cobalt 35541 28000 37800 0.000169 0.001493 -0.3538 -0.3538 

  
מחיר 

 אחרון
BID ASK 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי 

 8102מתחילת 

brent crude 63.79 63.78 63.82 0.00631 0.03572 0.071921 0.185688 

light crude 58.08 58.08 58.09 -0.00854 0.045733 0.128863 0.279013 

usdils 3.4758 3.4742 3.4773 0.001726 -0.01436 -0.06614 -0.07472 

eurils 3.82635 3.8243 3.8284 0.000653 -0.02365 -0.10316 -0.11957 

  

מלאי אחרון 

 במונחי טון 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי מתחילת 

8102 

alum prim 1230300 0.050932 0.276477 0.162992 -0.03217 

alum allow 6600 -0.04899 0.226766 -0.47867 -0.40647 

copper 210200 -0.05347 -0.17778 0.530675 0.590316 

lead 67625 0.007449 -0.02768 -0.36233 -0.37064 

nickel 67542 0.010775 -0.04399 -0.68405 -0.67423 

tin 6465 -0.01071 -0.01897 1.225473 1.972414 

zinc 59800 0.007582 0.03505 -0.5027 -0.5376 

steel rebar 281.61 -0.0449 -0.3158 -0.0411 -0.0445 

cobalt 687 -0.00435 -0.03376 -0.07412 -0.20394 

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: 

במהלך השבוע התנהל המסחר בשווקים הגלובליים תוך עליות שערים קלות, ובציפייה דרוכה לפרטים אודות   

סין. אישרור הנשיא טראמפ, לתקנות בית הנבחרים ושאלת מעמד הונג קונג במקרה של   –שיחות הסחר ארה"ב  

לרמת   27.11-עלה בתום יום המסחר של ה  Dow Jones-פלישה סינית גרר לחולשה במטבעות המרכזיים. מדד ה

לעומת רמת הסגירה של השבוע שעבר,השווקים ברצות הברית  0.90 –נקודות עליה בשיעור של כ  28,150.013

הגרמני נסחר סביב  DAX  -לנובמבר. מדד ה   29סגורים לרגל חג ההודיה ויפתחו שוב למסחר חלקי ביום שישי ה  

האנגלי   FTSE 100  -לעומת רמת הסגירה של השבוע שעבר. מדד ה  0.60 -נקודות, עליה בשיעור של כ 13,239

 נקודות, רמת הסגירה של שבוע שעבר.  7,262.49מרמת   1.90נקודות עליה של  7,404נסחר סביב 

פורסמה החלטת הריבית של בנק ישראל. הוועדה המוניטרית החליטה להשאיר את   25.11.19ביום שני    -ישראל 

למרות הקריאות הגוברות ותחזיות האנליסטים להורדת ריבית. להערכתנו   0.250הריבית ללא שינוי ברמה של  

 בסביבה של ריבית גלובלית יורדת עשוי בנק ישראל לפעול להורדת שעור הש"ח כבר בעתיד הקרוב. 

 3.454כתגובה להחלטה שלא לשנות את שער ריבית השקל תרם להתחזק הש"ח אל מול הדולר לרמה של 

. על מנת ולמנוע את ייסוף הסל התערב בנק ישראל 73.365שקלים לדולר וסל המטבעות האפקטיבי ירד לרמה 

 במסחר ורכש כמויות בנוניות במהלך השבוע.

, ממשיכים את רצף נתוני המאקרו הטובים המתפרסמים  3.40נתוני האבטלה בישראל שפורסמו השבוע, 

 .+Aבישראל ומאוששים את החלטת סוכנות הדרוג פיץ לאשרר את דרוג האשראי של ישראל ברמה של 

רשם  VIXהמשקיעים מגלים אופטימיות לגביי הסכם קרוב בין ארצות הברית לסין, ומדד הפחד  -מלחמת הסחר

 ירידה קלה במהלך השבוע.  

( וההוצאה הצריכה 1.90)לעומת צפי של  2.10 -נתוני המאקרו שפורסמו בארצות הברית, תמ"ג עולה החודש ב

( דחפו את הפד לאותת מידית כי תהליך הפחת הריבית ניגמר והפד 0.10)צפי  0.20כפרטית, דהיינו: עליה של 

יעקוב אחר הנתונים בשווקים לפניי שיבצע הפחתת ריבית נוספת.  הערכות ארגון יצואני הדלקים )אופ"ק( כי שנת 

 תהא שנת איזון בין ההיצע והביקוש, מעודד תנודה מוגבלת של ירידות במחירי הדלקים.  2020

 כל אלו גרמו להתחזקות של הדולר בעולם )למעט ישראל( ולעלייה קלה בתשואות הדולריות.

(, ההסבר העיקרי לעליה החדה נובע מעליית 3.30)צפי ל  3.80מדד המחירים לצרכן בסין עלה בחדות לרמה של 

 בעקבות התפשטות שפעת החזירים האפריקאית. 1300מחיר בשר החזיר בשיעור של 

. 6-6.50עליית האינפלציה מוסיפה לבעיות של הממשל בסין המנסה לאושש את הצמיחה שירדה לרמה של 

 בקצה התחתון של היעד.

לעומת  0.80 -נקודות,  עלייה של כ 2,757.9נקודות,  2780.3עלה,  לרמה של   LME-במהלך השבוע, מדד ה

 רמתו 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/
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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 Bloombergמקור: 

 REBARגרף פלדה מסוג 

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

COPPER  -דולר    5,994עמד המחיר על 28.11 -מחיר הנחושת עלה מעט השבוע, כאשר ביום המסחר של ה

עמדו המלאים  28.11-לעומת השבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב 20 -לטון, עליה של כ

 טון.  210,200על 

ZINC -דולר לטון,  2,294עמד המחיר על  28.11-מחיר האבץ ירד במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה

לעומת  0.10טון, ירידה של  59,800על  28.11-. רמת המלאים ירדה כאשר מלאי האבץ עמדו ב0.80ירידה של 

 הרמה של השבוע שעבר.

-NICKEL עמד המחיר על  28.11-מחיר הניקל נשאר ללא שינוי במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה

 -טון, עליה בשיעור של כ 67,542על  28.11-דולר לטון, רמת המלאים עלתה במהלך השבוע ועמדה ב 14,360

 0לעומת הרמה בשבוע שעבר.1.1

ALUMINIUM ALLOY – 28.11 -מחיר האלומיניום עלה במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד ביום המסחר של ה ,

על  28.11-עמדה ב LME -דולר לטון. רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע, כאשר ב 1,772על רמת 

 לעומת הרמה של השבוע שעבר. 3.50 -טון, ירידה בשיעור של כ 6,600

USD/ILS  הדולר נסחר אל מול השקל בתחום שערים צר כאשר הודעות מצד בכירים בבנק ישראל כמו גם הציפייה

לירידה בריבית השקל מהלכים אשר יתמכו בהתחזקות הדולר, תורמים לבלימת הייסוף. עודפי הצע דוחפים 

להתחזקות השקל אולם החשש מפני התערבות בנק ישראל במסחר כפי שקרה בשבוע האחרון והציפייה 

בפער הרביות תומכים במשנה זהירות ובפוטנציאל לתנודות  0.750 -להתרחבות מחודשת לאחר הצמצום בכ

 שערים בטווח הקצר.  

 

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 

  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 

 (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

 13-0001111בדבר 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/

