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 סקירת מחירי מתכות 
 

 עבור חברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית
 

  צור קשר לפרטים נוספים: 

שירותים  -קבוצת פריקו 

 פיננסיים לעסקים בינלאומיים
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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 
0909 

alum prim 1717 1723 1725 -1.15% -5.87% -10.67% -5.14% 

alum alloy 1365 1320 1420 -2.50% 1.11% -10.49% 2.25% 

copper 5722 5720 5722 1.44% -6.65% -8.20% -7.32% 

lead 1820 1826 1828.5 -0.76% -5.16% -13.42% -5.55% 

nickel 13160 13205 13210 4.86% -4.33% 0.92% -6.17% 

tin 16570 16510 16545 2.28% -1.37% -20.53% -3.52% 

zinc 2217.75 2214.5 2228 -0.14% -4.16% -16.26% -2.63% 

lme steel rebar 407 402 412 -6.22% -9.35% -15.56% -7.90% 

cobalt 34063.5 33750 34000 4.63% 7.10% 3.22% 5.46% 

  
מחיר 

 אחרון
BID ASK 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי 

 0909מתחילת 

brent crude 55.91 55.91 55.93 -4.08% -18.87% -10.82% -15.29% 

light crude 51.64 51.63 51.64 -0.96% -18.38% -4.39% -15.43% 

usdils 
3.4424 3.442 3.4428 -0.15% -0.99% -5.21% -0.42% 

eurils 
3.7852 3.7837 3.7866 -0.48% -2.81% -8.71% -2.30% 

  

מלאי אחרון 

 במונחי טון 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי מתחילת 

0909 

alum prim 1274550 1.45% -13.35% -1.82% -13.59% 

alum allow 7700 -1.03% -0.52% -17.91% -0.52% 

copper 176575 -3.94% 22.18% 17.87% 21.19% 

lead 66750 -0.07% 0.98% -4.37% 0.64% 

nickel 200454 3.05% 28.19% -0.15% 33.02% 

tin 6705 -1.83% -5.89% 278.81% -5.70% 

zinc 49625 -1.10% -2.93% -55.98% -3.12% 

steel rebar 451.31 20.09% 52.76% 23.58% 45.79% 

cobalt 650 -0.15% -2.69% -32.64% -5.11% 

 435009 0.78% 1.19% -2.73% 1.19% 

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: 

 

המסחר בשווקים הפיננסיים התנהל השבוע בצל אי הוודאות באשר להשפעת וירוס הקרונה. הסכם הסחר ארה"ב 

סין ונתונים מעודדים בלמו את ירידות השערים. אי הוודאות באשר להשפעת ההיפרדות של אנגליה מהאיחוד   –

מוסיפה להעיב על המסחר בשווקים הפיננסיים של המדינה. הלירה   31.01  -האירופי אשר התרחשה בתאריך ה 

דולר לפאונד. תחזית האנליסטים   1.30שטרלינג הוסיפה להיסחר אל מול הדולר בטווח שערים צר סביב רמת  

 . 1.05-1.40נותרה ללא שינוי, להערכתם בשנה הקרובה הליש"ט תנוע בטווח תנועה רחב במיוחד בתחום של 

התחזקות הדולר בזירה הגלובלית, ₪.    3.4420השקל התחזק במהלך השבוע ונע לעבר רמת   -בזירה המקומית 

ומנגד חולשתו בזירה המקומית, גררו להתערבויות בנק ישראל במסחר כאשר בנק ישראל רוכש דולרים במטרה 

₪,   3.4500לבלום את המשך ייסוף השקל. פעולות אלו של בנק ישראל לא הצליחו לבלום את הירידה ברמת  

לדעת בנק ישראל מוסדות פיננסיים פועלים בשוק ₪.    3.4400כאשר השקל הוסיף להתחזק ונע לעבר רמת  

המטבע במסגרת הטווח הקצר וגוררים לפגיעה בתנאי הסחר של ישראל ע"י היצע מט"ח וחיזוק השקל. בטווח 

שער   –הארוך, ייסוף זה של השקל פוגע בכלכלת ישראל. בבנק ממשיכים לעקוב אחר השער הנומינלי האפקטיבי  

העוגן בקביעת מדיניות הבנק בזירת המטבע. בבנק מבקשים בכך לוודא ששער זה המשקף את סל מטבעות 

נקודות. עד כה   73  -הסחר של ישראל עם העולם, לא יצלול אל מתחת לרמת השפל הקודמת שבקרבת רמת ה 

מיליארד דולר   4  -התערבויות בנק ישראל במסחר במהלך החודשים האחרונים כאשר בנק ישראל רוכש יותר מ 

בלמו את המשך ייסוף השקל. בבנק מציינים כי הבנק ימשיך להתערב ואף עשוי להרחיב את פעילותו ובכלל זה 

 להפחית את שער הריבית במטרה לשמר תנאי סחר ראויים למשק בכלל וליצוא בפרט.

עיקר תשומת הלב מופנית בשווקים להשפעות מגפת וירוס הקורונה. שכן, התפשטות וירוס הקורונה גוררת 

 להתמתנות בפעילות הכלכלית הגלובלית בכלל ובאסיה בפרט.

שפעת החזירים, הרי שבלימת מנועי הצמיחה הגלובלית בסין   -אף שממדי המגיפה נמוכים מממדי מגפת הסארס 

משפיעה על הביקושים וגוררת לירידות מחירים. ירידה בפעילות גוררת לירידות במחירי הדלקים ושורה ארוכה של 

חומרי גלם. הפגיעה בתנועת הנוסעים במיוחד עם הטלת מגבלות על טיסות לסין או כניסת מבקרים מסין פגעה 

קשות בענף התעופה והתיירות. הירידה בצריכה פוגעת בכלכלת מדינות רבות הנפגעות מצעדי המדינות 

המרחיבות את המגבלות על סחר עם סין והמבקשות לצמצם בכך את פוטנציאל ההדבקות והתפשטות המגיפה. 

בתקופה של אי וודאות נהנה הדולר וחברות מקומיות ובמיוחד כאלו שפועלות בתחומי מחקר ופיתוח רפואי. 

במערב מבקשים לזרז את מציאת הפתרון לבעיה במטרה לצמצם את נזקיה. בסביבת אי וודאות והירידה 

 בביקושים מעדיפות חברות לנצל מלאים עד להתייצבות וקבלת תמונה ברורה יותר באשר למגמה .

 3.7%נקודות עליה של כ    29,290.85לעבר רמת    05.02-עלה בתום יום המסחר של ה    Dow Jones-מדד ה 

נקודות, עליה   13,478.0לרמת    05.02-הגרמני עלה בתום יום המסחר של ה    DAX-מהשבוע שעבר. מדד ה 

האנגלי עלה במהלך השבוע ונסחר בתום יום   FTSE 100  -לעומת השבוע שעבר. מדד ה   3.8%  -בשיעור של כ 

 לעומת רמת הסגירה של השבוע שעבר.  2.7%-נקודות, עליה של כ 7,482.48סביב רמת  05.02 -המסחר של 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/
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: 

 

ה"קורונה" על הפעילות הכלכלית הגלובלית בכלל ובאסיה בקרב המדינות  –החשש מהשפעת השפעת ה"חדשה" 

הצרכניות המובילות של מתכות בפרט, תרמה לירידות מחירים ואף לירידה במלאים, כאשר יצרנים מבקשים לצמצם 

 מלאים מחשש להתפשטות המחלה וצמצום הפעילות הכלכלית .

COPPER - 5,722עמד המחיר על רמת  05.02 -מחיר הנחושת תיקן במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה 

 05.02-לעומת השבוע שעבר. רמת המלאים הוסיפה לרדת גם השבוע, כאשר ב 2.9% -דולר לטון, עליה בשיעור של כ

 לעומת רמות בשבוע שעבר.  2.3% -טון, ירידה בשיעור של כ 176,575עמדו המלאים על 

ZINC - 2,213עמד המחיר על  05.02-מחיר האבץ נותר כמעט ללא שינוי במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה 

 -טון, ירידה של כ 49,625על רמת  05.02-דולר לטון. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב

 לעומת הרמה של השבוע שעבר. 0.3%

NICKEL - דולר לטון,  13,160עמד המחיר על  05.02-מחיר הניקל עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה

על  05.02-לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע ועמדה ב 2.4% -עליה בשיעור של כ

 לעומת הרמה בשבוע שעבר. 2.3% -טון, עליה בשיעור של כ 200,454

ALUMINIUM ALLOY – 05.02 -מחיר האלומיניום ירד במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה 

לעומת הרמות של שבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום ירדה  1.5% -דולר לטון, ירידה בשיעור של כ 1,365על רמת 

  לעומת הרמה של השבוע שעבר. 0.8%טון, ירידה בשיעור של כ  7,700על  05.02-במהלך השבוע, ועמדה ב

 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/
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  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 LME INDEXגרף מדד 

 BDIגרף מדד ההובלה הימית 

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/


 
 0909בפברואר,  90

 

 
      

 סקירת מחירי מתכות      
 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

 

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.

 93-0701919בדבר 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: 

 93-0701919לגידור 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/

