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 טבלת מחירים

 טבלת מלאים

  חודשים בורסת  0מחירים 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 
0303 

alum prim 1506 1504 1506 -0.59% -2.56% -17.61% -16.80% 

alum alloy 1210 1190 1215 -2.42% 0.83% -12.32% -9.36% 

copper 5261 5247 5249 2.52% 9.82% -17.75% -14.79% 

lead 1651.5 1650 1653.5 -0.96% -3.11% -16.12% -14.30% 

nickel 12315 12310 12335 2.50% 8.45% -0.77% -12.19% 

tin 15305 15460 15550 2.99% 7.33% -22.13% -10.89% 

zinc 1940.5 1934.5 1941.5 2.89% 3.41% -27.51% -14.36% 

lme steel rebar 403.5 401.5 409.5 0.37% -3.00% -15.67% -8.70% 

cobalt 29559 24200 31000 0.00% -0.04% -14.32% -8.49% 

  
מחיר 

 אחרון
BID ASK 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי 

 0303מתחילת 

brent crude 25.24 25.17 25.19 18.33% 10.99% -65.33% -61.76% 

light crude 17.52 17.51 17.52 6.18% -14.45% -72.59% -71.31% 

usdils 3.5019 3.5007 3.5031 -0.97% -1.35% -2.80% 1.28% 

eurils 3.8089 3.8063 3.8115 -0.04% -2.73% -6.02% -1.67% 

  

מלאי אחרון 

 במונחי טון 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי מתחילת 

0303 

alum prim 1346775 3.75% 19.01% 25.98% -8.69% 

alum allow 8140 -4.91% -1.93% -5.79% 5.17% 

copper 256100 -3.18% 14.47% 10.28% 75.77% 

lead 73525 0.10% 3.37% -1.57% 10.86% 

nickel 231156 0.35% 0.73% 33.13% 53.40% 

tin 5715 -9.64% -11.74% 531.49% -19.62% 

zinc 97525 -0.08% 32.96% 19.92% 90.39% 

steel rebar 990.9 -7.80% -19.99% 57.52% 220.10% 

cobalt 606 0.00% -6.05% -32.96% -11.53% 

 527631 1.73% 15.87% 12.13% 22.73% 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

 

המשק חוזר לשגרה מדורגת בשעה שבעולם המערבי, אשר נכנס לבידוד באיחור ולאחר ישראל, צפוי לצאת מהסגר גם כן 

רק בשלב מאוחר יותר מישראל. חלק מהמדינות אף בחרו במועד יציאה ושבו ובחרו לדחות את המועד המתוכנן. הסימנים 

". אי הכרת מחולל המגפה "וירוס הקורונה" והחשש מאפקט מתגלגל גל שני מלמדים על החשש מאפקט אפשרי של " 

מוגבלת. ללא הפעלה מלאה של מנועי הצמיחה, כאשר הפעילות חלקית בלבד,  -ומחמיר, גוררים לפעילות כלכלית מרוסנת 

רגיל" שכן   -עולה החשש מפני האטה וגלישה קרובה למשבר כלכלי חמור. הזרמת הון בשווקים יצרה תחושת "נורמלי  

המשקים נתונים בעודף נזילות ומאבדים את תחושת האובדן בביקושים. הפגיעה בהכנסה, עצירת תוכניות, השבתת פעילות, 

( ובאירופה -4.8%צמצום היקף הנסיעה ועוד מלמדים על צמצום בפעילות ובביקושים. נתוני הנסיגה בצמיחה בארה"ב ) 

תואמים לציפייה אולם אינם סמנים נאמנים לנתונים הצפויים אחרי החזרה לפעילות כלכלית, והינם תמונת מצב של נתוני 

 הצמיחה לתקופת הבידוד החברתי. כאשר בעולם תרשם חזרה מהסגר ומהבידוד החברתי )עוד כחודש, ביוני(. 

התאוששות שוקי ההון מרשימה אך תואמת לציפייה בדבר ההשפעה החיובית של ההרחבה הכמותית חסרת התקדים 

שבוצעה בעולם. הגידול בחוב הממשלתי, והחשש מצעדים לריסון תקציבי ושיעור האבטלה תומכים בצעדים מנוגדים. נתוני 

הצריכה מלמדים על השינוי המבני בביקושים. להערכתנו, עידוד תוכניות תשתית בין היתר באמצעות ניתוב התקציבים עשוי 

 לתמוך בעידוד הצמיחה ובצעדים משמעותיים לשיפור היעילות ותנאי הסחר של המשק הישראלי אל מול הזירה הגלובלית. 

רמת המחירים הנמוכה היסטורית של מוצרי אנרגיה, תורמת לכושר התחרות ולגמישות מחירים. לחצי מחירים מקומיים, 

בשל חוסרים במלאי, הינם זמניים וחידוש מלאים צפוי לגרור לאיזון וביטול עיוותי שוק. להערכתנו, ידרשו חודשים ארוכים עד 

שהביקוש בשווקים יחזור לרמתו הקודמת עקב המשבר, דבר התומך בתנודות מחירים ועודפי היצע, כאשר יצרנים יעדיפו 

למכור מהמלאי ולשמר רף יצור מינימלי עד שתתבהר תמונת המקרו כלכלה בסביבה החוששת מאפקט הדומינו עם הנסיגה 

 בשיעורי הצמיחה. 

 3,245.6מיליון בחודש אפריל לעומת רמת    3,488.6עלה לרמת    27.04 -מספר מחפשי העבודה בצרפת אשר התפרסם ב

 13.78%לעומת רמת    14.41%מיליון החודש הקודם. שיעור האבטלה בספרד עלה ברבעון הראשון של השנה לרמת  

 .15.6%בחודש הקודם, אך היה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת 

בחודש   0.9%לעומת הירידה בשיעור של    3.5%מדד מחירי היבוא בגרמניה בחודש מרץ ירד בחישוב חודשי בשיעור של  

בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות בשוק אשר  -2.0%לעומת רמת  -5.5%הקודם, כאשר בחישוב שנתי ירד המדד לרמת 

 . -4.0%הצביעו על ירידה לרמת 

בחודש   1.8%לעומת עליה בשיעור של    -14.1%מכירות הקמעונאיות בספרד בחודש מרץ ירדו בחישוב שנתי בשיעור של  

 הקודם. 

בחודש   2.7%לעומת ירידה בשיעור של    3.6%מדד המחירים ליצרן באיטליה ירד בחודש מרץ בחישוב שנתי בשיעור של  

 הקודם. 

בחודש הקודם. מדד אימון  -0.28נקודות לעומת רמת  -1.81מדד האקלים העסקי באיחוד האירופי בחודש אפריל ירד לרמת 

נקודות בחודש הקודם ותאם את   -11.6נקודות לעומת רמת    -22.7הצרכנים באיחוד האירופי בחודש אפריל ירד לרמת  

נקודות   -35.0הציפיות של האנליסטים בשוק. מדד הסנטימנט במגזר השירותים באיחוד האירופי ירד בחודש אפריל לרמת  

נקודות בחודש הקודם והיה נמוך באופן משמעותי לעומת התחזיות בשוק אשר הצביעו על ירידה לרמת   -2.3לעומת רמת 

 -11.2נקודות לעומת רמת    -30.4נקודות. מדד הסנטימנט התעשייתי באיחוד האירופי בחודש אפריל ירד לרמת    -27.0

 נקודות. -25.7בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה לרמת 

בחודש הקודם והיה נמוך   118.8נקודות לעומת רמת    86.9מדד אימון הצרכנים בארה"ב ירד בחודש אפריל לרמת  

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
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 צור קשר לפרטים נוספים: 

 

בתום יום   3.6%עלה בשיעור של כ    Dow Jones-המדדים המובילים נסחרו במהלך השבוע בעליות שערים, כאשר מדד ה 

, כאשר עמד בתום יום 7.5%הגרמני עלה בשיעור של כ    DAX  -נקודות. מדד ה   24,633.86לרמת    29.04-המסחר של ה 

במהלך השבוע   6.3%האנגלי עלה בשיעור של כ     FTSE 100  -נקודות. מדד ה   11,107.74על רמת    29.04המסחר של  

 נקודות.  6,115.25סביב רמת  29.04 -ונסחר בתום יום המסחר של ה

-1בסביבת אינפלציה ועל בסיס תחזיות האנליסטים, מדד המחירים צפוי להמשיך להיות נמוך מתחום היעד של הממשלה  

 דבר התומך בציפייה כי ריבית השקל תישאר נמוכה לאורך פרק זמן ממושך.  3%

 ₪ שוק המטבע המקומי דולר/
 

להערכתנו, החזרה לשגרה, בתקופה של ירידה בביקושים כאשר מוצרי אנרגיה נסחרים ברמות שפל היסטורית, בעוד היצוא 
מזרים מט"ח לשוק המקומי וגורר לעודפי היצע מט"ח ולייסוף השקל מלמד כי התערבות ה"מבוגר האחראי" צפויה כבר 
בעתיד הקרוב. ללא התערבות בנק ישראל, כמבוגר האחראי אשר ירכוש מט"ח בדומה לפעילותו בחודש מרץ האחרון, ישוב 
וירכוש מט"ח במסחר המטבעי. פעילות זרים להשקעה באג"ח שקלי הינו הסבר חלקי לעודפי ההיצע הנובעים בעיקרם 
מפעילות ערה של יצוא ישראלי ולקראת תשלומים בשקלים של שכר ומיסים בתחילת החודש. לדעתנו בטווח הקצר עד 

לדולר, אולם במבט צופה ₪    3.56  –  3.45להתבהרות תמונת הסיכון לגל שני והחזרה לשיגרה, הדולר עשוי לנוע לתחום  
עתיד, על רקע נתוני תנועות ההון, השקל צפוי לשוב ולהתחזק. כפי שפירטנו בעבר, אירוע חלילה של החמרה בשל אפקט 

 לדולר.₪  3.70הגל השני עשוי לגרור לפיחות נקודתי אף לעבר רמת ה 
 

 שוק המתכות:

תנודות המחירים בשוק מחירי הדלקים משפיעים על שוק המתכות אולם בטווח הקצר, אי הוודאות באשר לביקושים, 

מגבלת מלאים ופעילות מתונה ומוגבלת במפעלים תורמים לתנודות המחירים. מחירי המתכות ממשיכים לנוע בטווח 

( עד שתתבהר התמונה המקרו כלכלית עם החזרה לפעילות כלכלית, האם השווקים יפעלו לעידוד 10%מחירים מוגבל ) 

 השקעות בתשתית לצורך עידוד הפעילות או שמא קובעי המדיניות יעבירו את ההובלה לכוחות השוק.

 

COPPER -  דולר   5,261עמד המחיר על רמת    29.04  -מחיר הנחושת עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה

עמדו  29.04 -לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב 2.4% -לטון, עליה בשיעור של כ

 לעומת הרמות בשבוע שעבר.  2.5%-טון, ירידה בשיעור של כ 256,100המלאים על 

 

ZINC  -   דולר לטון עליה   1,946.5עמד המחיר על    29.04  -מחיר האבץ עלה במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה

טון, ירידה  97,525על רמת  29.04 -. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב3.4% -בשיעור של כ

 לעומת הרמות של שבוע שעבר. 5.0% -בשיעור של כ

NICKEL -  דולר   12,315עמד המחיר על    29.04  -מחיר הניקל עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

 29.04  -לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע ועמדה ב  0.6% -לטון עליה בשיעור של כ

 לעומת רמות הסגירה של השבוע שעבר. 0.2% -טון עליה בשיעור קל של כ 231,156על 

ALUMINIUM ALLOY – על רמת  29.04 -מחיר האלומיניום ירד במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה

לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום נותרה ללא שינוי  2.4% -דולר לטון, ירידה בשיעור של כ 1,210

 טון. 8,140על  29.04 -במהלך השבוע ועמדה ב
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  צור קשר לפרטים נוספים:   צור קשר לפרטים נוספים:   צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 

בימים אלו של אי וודאות וחשש מה"לא נודע", אנו בפריקו עומדים לרשותכם בטיפול בפעילות 

הנדרשת בביצוע פעולות שוטפות ובגידור חשיפות. נשמח לסייע בביצוע פעולות ובקבלת פרטים ומידע 

 ".  גלובל –קוזמו "והמסכים היעודים שבאתר והן בשרותי  אתר פריקוהן באמצעות 

במטרה לשמר מרווחי ביטחון בשרות ללקוחות ובבריאות טובה לצוות, נערכנו דיגיטלית, תפעולית 

וארגונית תוך חיזוק התשתיות והמערכות גם למצבי קיצון. מערכות פריקו, ישדרו ללקוחות מידע 

 כפי שמשודר ללקוחות כיום.   –אודות עסקאות ולימיטים, לפי הפרטים שבמערכות פריקו 

מערכות פריקו, יעדכנו בסמס ובהודעות דוא"ל, אודות פרטי העסקאות המגיעות למימוש, מבעוד 

או שונים, נשמח לסייע, / מועד, לצד עדכוני שערים ועוד. לקוחות המעוניינים בעדכונים נוספים ו 

 לעמוד לרשותכם ולספק שרות נוסף כמבוקש.

 

 בתפילה לזמנים טובים, שמחים וכמובן בבריאות איתנה

 יוסי פריימן וצוות פריקו  

 

 REBARגרף פלדה מסוג 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
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https://www.cozmoglobal.com/


 
 0303במאי,  30

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

 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:  Bloombergמקור: 

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


 
 0303במאי,  30

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      

 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:  Bloombergמקור: 

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


 
 0303במאי,  30

 

 
      
 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.

 Bloombergמקור: 

 (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/


 
 0303במאי,  30

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

 Bloombergמקור: 

 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/


 
 0303במאי,  30

 

 
      
 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/


 
 0303במאי,  30

 

 
      
 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/


 
 0303במאי,  30

 

 
      
 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.

 30-0701313בדבר 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: 

 30-0701313לגידור 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/

