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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 1726 1723.5 1724 1.77% 2.37% -7.95% -4.64% 

alum alloy 1415 1410 1420 2.17% 3.28% -4.07% 5.99% 

copper 5684 5693 5695 0.25% 1.17% -11.31% -7.94% 

lead 1820 1821 1824 0.17% -0.27% -13.87% -5.55% 

nickel 12680 12680 12685 1.04% -1.17% -4.34% -9.59% 

tin 16925 16935 16970 1.47% 3.68% -21.10% -1.46% 

zinc 1964.25 1969.5 1969 -3.45% -9.49% -25.93% -13.65% 

lme steel rebar 430 428 445 0.23% 2.87% -10.42% -2.70% 

cobalt 33055 31000 33000 -0.03% -2.95% 0.17% 2.34% 

  
מחיר 

 אחרון
BID ASK 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי 

 0202מתחילת 

brent crude 51.57 51.57 51.58 -1.17% -6.71% -21.70% -21.86% 

light crude 47.15 47.15 47.16 0.13% -7.09% -16.64% -22.78% 

usdils 3.452 3.4507 3.4532 -0.19% 0.26% -4.81% -0.14% 

eurils 3.8444 3.8428 3.84607 1.01% 1.48% -6.33% -0.73% 

  

מלאי אחרון 

 במונחי טון 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי מתחילת 

0202 

alum prim 1050750 -4.79% -16.47% -14.59% -28.76% 

alum allow 7620 -6.16% -3.30% -13.21% -1.55% 

copper 206575 -6.71% 15.84% 67.37% 41.78% 

lead 69225 2.33% 3.63% -9.80% 4.37% 

nickel 235404 2.26% 17.15% 19.77% 56.22% 

tin 7460 -1.78% 11.26% 444.53% 4.92% 

zinc 74725 -1.65% 50.58% 17.22% 45.88% 

steel rebar 1152.24 10.14% 122.14% 27.02% 272.22% 

cobalt 645 -0.62% -0.77% -34.38% -5.84% 

 444119 0.18% 2.89% -1.95% 3.31% 

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: 

שוקי ההון ממשיכים להגיב ברגישות רבה להשפעת נגיף הקורונה. הערכה בשווקים נותרה כי מדובר באירוע בעל משמעות רבה בטווח 

המיידי עד הבינוני, דבר העשוי לפגוע במגזרים רבים בפעילותם התקופתית ובמיוחד באלו המושפעים מפעילותם בטווחי זמן קצרים 

 –כתעופה, תיירות, אופנה ומותרות לצד שוק האנרגיה. בשלב הנוכחי הסקטורים הנפגעים במיוחד הם סקטור התיירות, מוצרי מותרות  

בהיקף הפעילות וזאת עוד טרם נצפה   20%  -צריכה/אופנה והתעופה אשר ספגו את המכה הכואבת ביותר עם ירידה מצטברת של מעל ל 

טק מובילות את הצמיחה הגלובלית לצד תעשיות מרכזיות כתעשיית הרכב גוררים לתנודות -סופה של המגפה. הפגיעה בחברות ההי 

בשוקי המניות וגררו למעורבות גוברת מצד קובעי המדיניות החוזים בירידות חדות בשוקי המניות ובשוק הדלקים, כסמן מקדים לחולשה 

בפעילות הכלכלית. בשווקים חוששים מהתמשכות הפגיעה ועימה לפגיעה של ממש בצמיחה הגלובלית לאורך תקופה הארוכה מהרבעון 

 הראשון.  

נקודות   26.5ירידה חדה מהצפוי במדד רכש המנהלים בסין כאשר המדד בקרב מנהלים בסקטור השרותים צלל לשפל היסטורי של  

דבר הגורר להערכה לפיה צפויה פגיעה של ממש בשרשרת האספקה למפעלים ולתעשייה בסין   51.8לעומת רמתו בחודש ינואר  

  ובעולם. 

, הלירה 31.01  -חרף אי הוודאות באשר לעתידה הכלכלי של אנגליה שלאחר היפרדותה מהאיחוד האירופי, מהלך שהתרחשה ב 

דולר לפאונד. אין שינוי, באשר לשער המטבע האנגלי, תחזית   1.30  -שטרלינג מוסיפה להיסחר במהלך השבוע מתחת לרמת ה 

פוטנציאל גבוה להיחלשות האנליסטים נותרה ללא שינוי, להערכתם בשנה הקרובה הליש"ט תנועה בטווח תנועה רחב במיוחד עם  

 דולר לליש"ט.    1.05 - 1.40, תחום התנועה המדובר נותר מרמתה הנוכחית

אי הוודאות בצלו של משבר וירוס הקורונה, הוסיף לתרום לתנועה לנכסי מקור כמימוש אחזקות והחזרת הכסף   -משבר וירוס הקורונה  

מהלך שגרר להתחזקות האירו, וכן לעבר היאן היפני והדולר האמריקאי המשמשים אי מבטחים. החלטת הבנק   –למשקיעים באירופה  

וההחלטה בקנדה, אוסטרליה ומדינות נוספות   1.25%( לרמת  -0.5%המרכזי האמריקאי להוריד את ריבית הדולר במהלך חריג ובחדות )

להוריד את שער ריבית הבסיס, מאותתים לשווקים על פוטנציאל גבוה למשבר משמעותי שבדרך. הורדת ריבית הדולר, תמכה בירידת 

( שפל היסטורי העשוי ללמד על העוצמת 0.95%)   1%התשואות באג"ח הממשלתי הדולרי אשר נסוג לרמת שפל היסטורית מתחת ל  

 .  3%שנים, אל מעל לרמת ה  10הפגיעה האפשרית. נזכיר כי רק לפני חודשים לא רבים נסקה התשואה שבאג"ח ממשלתי דולרי ל 

בישיבת הועדה המוניטרית השבוע החליטו בבנק ישראל, להמתין טרם נקיטת מהלך מוניטרי מרחיב ביו היתר לאור המעורבות  -ישראל 

מיליארד דולר במהלכם המזרים הבנק שקלים לשוק המקומי. רכישת   2.7הרבה של הבנק במסחר במט"ח שכן הבנק רכש  מעל ל  

המט"ח והספקת השקלים דינה כמהלך מקביל של הרחבה מוניטרית. הישיבה הקרובה של הועדה המוניטרית צפויה בתחילת חודש 

 .2020לאפריל  5-6אפריל 

בזירה הגלובלית, הדולר המשיך להיסחר ביציבות אל מול המטבעות המרכזיים, כאשר משקיעים באירופה המחזירים כספים מהשקעות 

 רוכשים אירו ומחזקים אותו אל מול הדולר, הליש"ט ומטבעות מרכזיים נוספים.  

 -שקל לדולר. לאחר ההכרזה הבלתי צפויה של ה    3.49בזירה המקומית שערו של הדולר התחזק במהלך השבוע כאשר נע מעל לרמת  

FED   אך שב 3.43, נחלש שערו של הדולר לעבר רמת  0.5%)הבנק המרכזי האמריקאי( על הורדה דרמטית של הריבית המוניטרית ב ,

שקל לדולר. צמצום פער הריביות שבין השקל לדולר, מפחית את העניין בהשקעה/החזקה של הדולר ותורם   3.45להיסחר סביב רמת  

₪   3.43-3.49להתחזקות השקל בכך נשחק שע"ח ונפגעים תנאי הסחר של היצוא הישראלי. הדולר ממשיך לנוע בתחום שערים רחב  

בשל מעורבות בנק ישראל במסחר כאשר הבנק רוכש דולרים   מוגבל לדולר. אין שינוי בהערכתנו לפיה בטווח הקצר פוטנציאל הייסוף  

מיליארד דולר. במבט לטווח   2.7לדולר, במהלך חודש פברואר רכש בנק ישראל כ  .... ₪  3.40במטרה למנוע התייצבות מתחת לרמת  

 ארוך עודף ההיצע של המטבע חוץ תומך בחוסנו של השקל !

בסחר הגלובלי, מהווה שותפת   20%בשווקים מחשבים מחדש את מדיניות הרכב מדינות הסחר בשרשרת האספקה. סין התופסת כ  

סחר מרכזית בשרשרת האספקה של התעשייה הגלובלית ולאחרונה, הייתה מושבתת כחודש ימים ורק בימים אלו החלה לשוב לעבודה 

באופן מדורג. הדיווחים מסין מורים על פעילות בהיקף יצור מצומצם, דבר המלמד על פוטנציאל ההשפעה של הפגיעה באספקת 

 המוצרים/חומרים ועימם לעליות מחירים ואף מחסור.  

( והתפשטות מהירה של המחלה הם הגורמים לחשש מהשפעת וירוס הקורונה על הפעילות 3.4%שיעור תמותה גבוה ) -וירוס הקורונה 

בפעילות הכלכלית תומכת בחולשת שוק האנרגיה כמו גם משבר האקלים כל אלו תומכים בציפייה כי נדרש מהלך של  הכלכלית. הירידה 

 צמצום בתפוקה במטרה לעודד עליות מחירים ובלימת הקריסה במחירים בשוק האנרגיה.

 לעומת רמת הסגירה של השבוע שעבר.    3.6%נקודות, עליה בשיעור של כ 

עד כה הערכה בשווקים הייתה כי אירוע הקורונה בדומה לאירועים דומים בעבר יוגבל למספר חודשים מועטים כך שנתונים חלשים 

ירשמו רק במהלך הרבעון הראשון, כאשר במהלך הרבעונים הבאים ישובו המדדים להתאושש, כעת הערכה השתנתה והחשש מגלישת 

. מדדי המניות החלו לשקף את אפקט פוטנציאל פגיעת וירוס הקורונה גם בטווח 2020המשבר גם לרבעון השני מאיים על נתוני שנת  

 הבינוני, כאשר חברות כמיקרוסופט, אפל ונוספות מדווחות על ציפייה לפגיעה במכירות וברווחיות.  

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

בתום יום המסחר של   6.6%עלה בשיעור של כ   Dow Jones-המדדים המובילים נסחרו במהלך השבוע במגמה חיובית, כאשר מדד ה 

 04.03, כאשר עמד בתום יום המסחר של  2%הגרמני עלה אף הוא בשיעור של כ  DAX -נקודות. מדד ה 27,090.86לרמת  04.03-ה 

סביב רמת   04.03  -האנגלי עלה במהלך השבוע ונסחר בתום יום המסחר של ה  FTSE 100  -נקודות. מדד ה   12,127.69על רמת  

6,815.59 . 

ה"קורונה" על הפעילות הכלכלית הגלובלית בכלל ובאסיה בפרט בדגש על המדינות   –למרות החשש מהשפעת השפעת ה"חדשה"  

הצרכניות והיצרניות המובילות בזירת המתכות בפרט, המסחר בזירת המתכות התנהל השבוע במגמה מעורבת, כאשר חלק ממחירי 

המתכות עלו לעומת הרמות של השבוע שעבר. השימוש במלאים ובמקביל התפוקות המשתנות בהתאם להשפעת הקורונה על היצור 

המקומי ומנגד צמצום ואף הפסקת היצור של חלק מקווי היצור, גרר לכך שרמת המלאים של עברה תנודות עם השבתת מפעלים 

 וביקושים נמוכים המפחיתים את השפעת התנודות במלאים על רמות המחירים.

 

COPPER -  דולר לטון עליה   5,684עמד המחיר על רמת    04.03  -מחיר הנחושת עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה

 206,575עמדו המלאים על    04.03-לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב  0.9%-בשיעור של כ

 לעומת הרמות בשבוע שעבר.  5.3%-טון, ירידה בשיעור של  כ

 

ZINC  -   דולר לטון ירידה בשיעור של כ   1,982עמד המחיר על    04.03-מחיר האבץ ירד במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה-

 0.8%  -טון, ירידה בשיעור של כ   74,725על רמת    04.03-. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמד ב 2.0%

 לעומת הרמות של שבוע שעבר.

NICKEL   -   דולר לטון, עליה   12,680עמד המחיר על    04.03-מחיר הניקל עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה

על   04.03-לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים נותרה כמעט ללא שינוי במהלך השבוע ועמדה ב   3.5%  -בשיעור של כ 

 טון. 235,404

ALUMINIUM ALLOY –  1,415על רמת    04.03  -מחיר האלומיניום עלה במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה 

לעומת רמות הסגירה של השבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע, ועמדה   2.2%  -דולר לטון עליה בשיעור של כ 

 לעומת הרמות של השבוע שעבר. 5.2% -טון, ירידה בשיעור של כ 7,620על  04.03-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/
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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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 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

 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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 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

 (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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 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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 סקירת מחירי מתכות      

 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/
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 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/


 
 0202במרץ,  8

 

 

      
 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.

 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/

