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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 
0202 

alum prim 1737 1740 1742.5 -4.09% -4.82% -8.19% -4.03% 

alum alloy 1400 1340 1410 -1.06% 6.06% -5.08% 4.87% 

copper 5641 5648.5 5651.5 -7.62% -9.22% -6.76% -8.63% 

lead 1834 1832 1835 -7.65% -5.42% -11.61% -4.83% 

nickel 12550 12650 12660 -7.99% -11.68% 3.55% -10.52% 

tin 16200 16055 16170 -7.03% -5.37% -21.74% -5.68% 

zinc 2220.75 2223.5 2225 -7.60% -3.92% -12.86% -2.50% 

lme steel rebar 434 427 437 -0.46% -1.81% -2.91% -1.79% 

cobalt 32555.5 30000 33500 1.58% 0.78% -10.81% 0.79% 

  
מחיר 

 אחרון
BID ASK 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי 

 0202מתחילת 

brent crude 58.76 58.75 58.76 -5.29% -14.14% -4.69% -10.97% 

light crude 52.4 52.39 52.4 -5.74% -15.05% -3.37% -14.18% 

usdils 
3.452 3.4516 3.4523 -0.16% -0.20% -5.87% -0.14% 

eurils 
3.8033 3.8023 3.8043 -0.48% -1.94% -10.33% -1.82% 

  

מלאי אחרון 

 במונחי טון 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי מתחילת 

0202 

alum prim 1256350 -2.80% -15.32% -3.07% -14.83% 

alum allow 7780 -10.57% 0.52% -19.46% 0.52% 

copper 183825 -5.91% 24.75% 24.54% 26.17% 

lead 66800 0.91% 0.34% -14.50% 0.72% 

nickel 194526 3.52% 35.85% -4.20% 29.09% 

tin 6830 -1.37% -6.88% 265.24% -3.94% 

zinc 50175 -1.04% -2.76% -56.24% -2.05% 

steel rebar 451.31 20.09% 52.76% 23.58% 45.79% 

cobalt 651 -1.51% -4.96% -32.54% -4.96% 

 431654 0.83% -2.20% -3.20% 0.41% 

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: 

סין ונתונים מעודדים לא היה   –המסחר בשוקים הפיננסיים התנהל השבוע בצל החששות מהשפעת וירוס הקרונה. הסכם הסחר ארה"ב  

בהם לבלום את ירידות השערים כמו גם באנגליה, אי הוודאות באשר להסכם ההיפרדות של אנגליה מהאיחוד האירופי אשר יעבור לשלב 

דולר   1.30. הלירה שטרלינג נסחרת אל מול הדולר בטווח שערים צר סביב רמת  31.01  -המעבר עם ההכרזה בתאריך המיועד של ה 

לפאונד. באשר לשער המטבע האנגלי, תחזית האנליסטים נותרה ללא שינוי, להערכתם בשנה הקרובה הליש"ט תנועה בטווח תנועה 

 .1.05-1.40רחב במיוחד בתחום של 

התחזקות הדולר בזירה הגלובלית, ומנגד ₪.    3.4550השקל נסחר במהלך השבוע בטווח שערים צר סביב רמת    -בזירת הדולר שקל 

חולשתו בזירה המקומית, גררו להתערבויות בנק ישראל במסחר כאשר בנק ישראל רוכש דולרים במטרה לבלום את ייסוף השקל אל 

לדולר, פעולות אשר תרמו להתייצבות השערים בזירה המקומית. לדעת בנק ישראל מוסדות פיננסיים פועלים ₪    3.45מתחת לרף ה  

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

שער העוגן בקביעת מדיניות הבנק בזירה   –השקל פוגע בכלכלת ישראל. בבנק ממשיכים לעקוב אחר השער הנומינלי האפקטיבי  

המטבע. בבנק מבקשים בכך לוודא ששער זה המשקף את סל מטבעות הסחר של ישראל עם העולם, לא יצלול אל מתחת לרמת השפל 

נקודות. עד כה התערבויות בנק ישראל במסחר במהלך החודשים האחרונים כאשר בנק ישראל רוכש   73  -הקודמת שבקרבת רמת ה 

מיליארד דולר בלמו את המשך ייסוף השקל. בבנק מציינים כי הבנק ימשיך להתערב ואף עשוי להרחיב את פעילות ובכלל זה  4 -יותר מ

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

" וירוס הקורונה" בסין ואף אל מחוצה -בשוק ני"ע במהלך השבוע המדדים המובילים נסחרו בירידות שערים, כאשר חשש מהתפשטות ה 

לה תרמו לירידות השערים בזירה הגלובלית. התגברות החששות כי התפשטות המחלה עלולה להשפיע על קצב הצמיחה הגלובלית 

תרמו לירידות שערים אשר תמכו בחולשה בשוק האנרגיה ולירידת מחירי הדלקים והסחורות. מחיר הזהב, אשר   2020במהלך שנת  

דולר   1,580בתקופות אי הוודאות מוסיף לשמש "אי המבטחים" לפעילים בשוק ההון, שמר על ערכו ואף עלה במהלך השבוע לרמת  

 לאונקיה.  

 -מהשבוע שעבר. מדד ה   0.9%נקודות ירידה של כ    28,734.45לעבר רמת    29.01-ירד בתום יום המסחר של ה   Dow Jones  -מדד ה 

DAX    לעומת השבוע שעבר. מדד        1.7%  -נקודות, ירידה בשיעור של כ   13,345.0על רמת    29.01הגרמני עמד בתום יום המסחר של

 1.4%-נקודות, ירידה של כ   7,483.57סביב רמת    29.01  -האנגלי ירד במהלך השבוע ונסחר בתום יום המסחר של ה   FTSE  100  –ה  

 לעומת רמת הסגירה של השבוע שעבר.  

 1.1%שיפור לעומת הירידה שנרשמה בשיעור של    0.4%בארה"ב דווח כי מדד מכירות בתים חדשים בחודש דצמבר ירד בשיעור של  

של סניף הבנק   –. מדד הייצור  1.5%בחודש שעבר, אולם הנתון היה משום "פיספוס" של תחזית האנליסטים אשר חזו עליה בשיעור של  

בחודש הקודם והכה את תחזיות האנליסטים בשוק אשר הצביעו על  -3.2לעומת רמת  -0.2המרכזי של דאלאס בחודש ינואר עלה לרמת 

מחוזות והוא אינו מותאם עונתית, עלה בחודש נובמבר בחישוב שנתי   20המציג    S&P. מדד מחירי הבתים של  -3.1עליה מינורית לרמת 

. 2.4%בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות של אנליסטים בשוק אשר הצביעו על עליה לרמת    2.2%לעומת רמת    2.6%בשיעור של  

נקודות בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות   128.2נקודות לעומת רמת    131.6לחודש ינואר עלה לרמת   CBמדד אימון הצרכנים של  

נקודות. על רקע האטה בפעילות הכלכלית גדלה רמת מלאי הנפט הגולמי בארה"ב ועלתה במהלך   128אשר הצביעו על ירידה לרמת  

מיליון חביות בשבוע שעבר והייתה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה של  0.405מיליון חביות לעומת הירידה של  3.548 -השבוע ב

מיליון דולר   4,850מיליון דולר לעומת רמת    4,310מיליון חביות בלבד. הגרעון המסחרי בחודש דצמבר בחישוב שנתי ירד לרמת   0.482

תשאר    FED-( של הבנק המרכזי האמריקאי החליטו כי ריבית ה FOMCבישיבת ועדת השווקים הפתוחים )   29.1בחודש הקודם. ב  

 .  1.75%-1.50%ברמתה ללא שינוי בתחום 

מיליארד פר"ש בחודש הקודם.  3.950מיליארד פר"ש לעומת רמת  1.964העודף במאזן המסחרי של שוויץ ירד בחודש דצמבר לרמת 

בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות  1.4%בחישוב שנתי לעומת רמת  1.9%מדד מחירי הבתים באנגליה בחודש ינואר עלה לרמת 

 13.92%לעומת רמת  13.78%לרמת  2019. שיעור האבטלה בספרד ירד ברבעון הרביעי של 1.5%אשר הצביעו על עליה בשיעור של 

נקודות בחודש הקודם. הבנק  102נקודות לעומת רמת  104ברבעון הקודם. מדד אמון הצרכנים בצרפת בחודש ינואר עלה לרמת 

, זאת בשעה שבשווקים גברו  0.75%המרכזי של אנגליה החליט להותיר את הריבית המוניטרית בחודש ינואר ללא שינוי בשיעור של 

 נקודות.     39.1התומכים בהורדת הריבית. מדד אמון משקי הבית בחודש ינואר ביפן נותר ללא שינוי לעומת החודש הקודם על רמת 

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 הצרכניות המובילות  –החשש מהשפעת השפעת ה"חדשה" 

של מתכות בפרט, תרמה לירידות מחירים ואף לירידה במלאים, כאשר יצרנים מבקשים לצמצם מלאים מחשש להתפשטות המחלה 

 וצמצום הפעילות הכלכלית .

 COPPER  -   דולר לטון, ירידה   5,641עמד המחיר על רמת    29.01  -מחיר הנחושת ירד במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה

 29.01-לעומת השבוע שעבר. רמת המלאים שבה לרדת השבוע לאחר נסיקה חדה בשבוע שעבר, כאשר ב   4.9%  -בשיעור חד של כ 

 לעומת רמות בשבוע שעבר.   3.3% -טון, ירידה בשיעור של  כ 183,825עמדו המלאים על 

 ZINC -  רמת 5.6%דולר לטון, ירידה של    2,211עמד המחיר על    29.01-מחיר האבץ ירד במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה .

לעומת הרמה של השבוע   0.5%  -טון, ירידה של כ   50,175על רמת    29.01-המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב 

 שעבר.

 NICKEL -  דולר לטון, ירידה בשיעור   12,550עמד המחיר על    29.01-מחיר הניקל ירד במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה

טון,   194,526על    29.01-לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים הוסיפה לעלות גם במהלך השבוע ועמדה ב   3.1%  -של כ 

 לעומת הרמה בשבוע שעבר. 0.9% -עליה בשיעור של כ

ALUMINIUM ALLOY  –   1,400על רמת    29.01  -מחיר האלומיניום ירד במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה 

 28.01-לעומת הרמות של שבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע, ועמדה ב  1.8% -דולר לטון, ירידה בשיעור של כ

 לעומת הרמה של השבוע שעבר. 7.6%טון, ירידה בשיעור חד של כ  7,780על 

 

 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/


 
 0202בפברואר,  20

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

 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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 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

  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/


 
 0202בפברואר,  20

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

  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.

 23-0701212בדבר 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: 

 23-0701212לגידור 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/

