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 טבלת מחירים

 טבלת מלאים

  המחירים במונחי דולר לטון •

 שערי דלקים ומטבעות נבחרים

  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

  

מחיר 
 אחרון

BID ASK 
שיעור 
שינוי 
 שבועי

שיעור 
שינוי 
 חודשי

שיעור 
שינוי 
 שנתי

שיעור 
שינוי 

מתחילת 

alum prim 5.3503 5.03 5.53 30935-  000015-  510595 %0355 

alum allow 50%3 5033 553. 030505-  550135-  0.0155 .0335-  

copper 931903 9303 935.03 50535-  305.5-  00035-  .03.5 

lead 551.03 553.03 553% 30515-  30..5-  10%.5 00%95-  

nickel 50330 503.1 509%3 .0..5-  .00.5-  %.0005 350.15 

tin ..539 ..0.. ..1.3 .0355-  300.5-  .005%5 501.5 

zinc .0.3 ...9 .09003 305%5-  50115 .00..5 0309%5 

lme steel rebar %5903 %53 %1. 0.01.5-  90.95-  590915 090595 

cobalt %5... %05.3 %5.53 .0.55-  .0005-  350.05 010.15 

U.S. Midwest domestic Steel HRC 05%. 0531 059. 30%35-  0.0595-  30305-  50%55-  

Steel HRC FOB China %.5 %.3 %.3 30535-  10095-  30555-  30055 

  

מלאי 
אחרון 
במונחי 

 טון 

שיעור 
שינוי 
 שבוע

שיעור 
שינוי 
 חודשי

שיעור 
שינוי 
 שנתי

שיעור 
שינוי 

מתחילת 
2422 

alum prim 33.0.. 50305-  0.0..5-  190..5-  5905.5-  

alum allow 501. .0..5 .0..5 %0..5 .0%35 

copper 031.3. 050515 900.35 30955 330..5 

lead 5%053 .0.55-  00335-  1303.5-  5.0005-  

nickel 35%35 .05.5 .0505 350555-  5%03.5-  

tin 5.3. 103%5 530%.5 0530535 3009%5 

zinc 9353. 30135-  550935-  1305.5-  350555-  

steelhome China rebar %510.1 50135-  %0..5-  .0035 0090015 

Steelhome China Hot Rolled Coil Total Inventory 5%%053 003.5-  50%35-  10%.5 510505 

cobalt 55% .0..5 %0.15-  550.35-  0.09.5-  

  

מחיר 
 אחרון

BID ASK 
שיעור 
שינוי 
 שבוע

שיעור 
שינוי 
 חודשי

שיעור 
שינוי 
 שנתי

שיעור 
שינוי 

מתחילת 
2422 

brent crude 0.1005 0.10.9 0.1005 00.95 00135 330.95 510.35 

light crude 0.50%% 0.50%3 0.50%% 500.5 .01.5 100.%5 5%0055 

usdils 5051.. 505153 50513 00155 .0395 50.95 %0.35 

eurils 503531 503511 5035%1 .0535 .03%5 90335-  .05%5 
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

המסחר במדדים המובילים בשווקים הפיננסיים נסחר בתחילת השבוע במגמה מעורבת, כאשר המגמה השלטת בחודש 

התאושש מדד הדאו ג'ונס קלות כעמד על רמת   50.3.האחרון תרמה לירידות שערים0 אולם, בתום יום המסחר של  

 -לעומת שבוע שעבר ומדד ה   0035נק', עליה בשיעור של    330%3.,05נסחר ברמת    ..0נק', מדד הנאסד"ק    1003.,55

P500&ַS   האנגלי נסחר סביב  ..0לעומת השבוע שעבר0 מדד הפוטסי  055.נק', בכך רשם ירידה של  03305%,.ירד לרמת

נק', ירידה   05,9590.3נק', בעוד מדד הדאקס הגרמני נסחר ברמה של    3,3.30%9רמות הסגירה של שבוע שעבר ברמת  

 ביחס לשבוע שעבר0 0005 -בשיעור של כ

  –ארצות הברית 

ימי דיונים בבנק המרכזי, ממשיכה לגרור  5הציפייה להחלטת הריבית בארה"ב ומסיבת העיתונאים הצפויה ביום רביעי בתום 

מתחת   5035,    -00.5לתנודות שערים0 על רקע נתוני האינפלציה שבשיא, נתוני צמיחה של התוצר האמריקאי שהורו על  

לתחזית, ונתוני האבטלה השוכנת ברמת שפל כל אלו תורמים לירידת רף הרגישות0 חוסר הוודאות בשווקים ממשיך לעודד 

תנודתיות גבוהה0 כפי שציינו בהרחבה בסקירתנו הקודמת, בכירי הבנק המרכזי האמריקאי מבקשים למצוא את האיזון שבין 

העלאת ריבית בשיעור שיבלום את האינפלציה וימתן ציפיות לאינפלציה על חשבון פגיעה מינימלית בצמיחה והימנעות 

מגלישה למיתון0 לדברי בכירי הבנק תידרש פעולה עקבית ומשמעותית גם במחיר של העלאה חדה בריבית הקרנות 

ובהמשך אף העלאות נוספות במסגרת הפגישות הצפויות בחודשים יוני,   035.הפדראליות בפגישה הקרובה בשיעור של  

 55  -שנים נסקו לרמת המפתח של   .0-יולי, ספטמבר, נובמבר ודצמבר0 התשואה )ריבית( של אגרות החוב הממשלתיות ל 

 (0 50935)כעת  5.09ואף מעט יותר, הרמה הגבוהה ביותר מחודש מרץ 

 שנים .0הירידה החדה בפער התשואות בין אג"ח דולרי לשנתיים לבין 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תשואת האג"ח הממשלתי הדולרי
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

בסביבה בה בלימת האינפלציה הינה צעד הכרחי בעל חשיבות עליונה, ניתן להבין את הבהילות לפעול לצמצום היקף 

החשיפה המאזנית של הבנק המרכזי אשר רכש אג"ח בהיקפי שיא במהלך חודשי הקורונה וכעת נדרש הבנק לצמצם גם את 

מדיניות   -  QTהחזקתו באג"ח זה0 הבנק צפוי לצד הצעדים המצמצמים שבעלייה בריבית לפעול גם במדיניות הידוק  

מוניטרית מצמצמת אשר תפחית את היקף החזקות הבנק0 פעולות הבנק מורכבת משילוב של העלאות ריבית לצד מהלכים 

 להקטנת החזקות הבנק באג"ח0 

 אירועים משמעותיים קרובים

 : החלטת הריבית ומסיבת עיתונאים0.3.רביעי  •

 : פרסום שיעור האבטלה במשק האמריקאי10.3שישי  •

 : פרסום נתוני האינפלציה ואינפלציית הליבה000.3055רביעי  •

  – אירופה

 

המלחמה בין אוקראינה ורוסיה ממשיכה לטלטל גלובלית את שוק חומרי הגלם ובנוסף להשפיעה מקומית על אירופה ועל 

0 לצד הלחימה, האירופאים דנים בצעדים כנגד רוסיה ובכלל זה הטלת אמברגו 3035נתוני האינפלציה אשר הגיעה לשיא של 

לא רק על הנפט הרוסי, אלא גם על הגז הרוסי0 צעדים אלה גוררים לתגובת שרשרת, לעליות במחירי הדלק, לעליה נוספת 

במחירי הגז הטבעי ולהתייקרות במחירי תוצרים רבים0 העלייה החדה במחיר חומרי הגלם מחייבת את אירופה   15של  

לפעול לבלימת הנסיקה באינפלציה, אולם מנגד, החשש הגובר מגלישה למיתון כלכלי תורם להחלטה של הבנק המרכזי שלא 

 לעלות את שער ריבית האירו0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נציין כי בעבר בכירי הבנק המרכזי אמרו שאינם נותנים חשיבות לסוגיות כשמירה על ערך שער החליפין, וממוקדים בבלימת 

האינפלציה0 לרשות הבנק ארגז כלים ובו כאשר העלאת הריבית כמו גם צמצום היקף המאזן ורכישות האג"ח שבוצעו בבנק0 

בדיוק  10%5בניגוד למשק האמריקאי הרי שנתוני הצמיחה באירופה לא פספסו את התחזית, ושיעורי האבטלה שפורסמו היו 

 בהתאם לתחזיות0

 

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

 ארה"ב, גרמניה, יפן ואנגליה –שנים במדינות נבחרות  .0תשואות אג"ח ל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנים של   .0, בעוד על אותו האירו באג"ח ל  05  -שנים הגיעו לכ   .0הריבית הריאלית על אגרות החוב הגרמניות ל  

0 הבנק המרכזי האנגלי צועד בכיוון של העלאה נוספת של הריבית לרמה הגבוהה 50%35ממשלת איטליה ניתן לקבל כ  

 שנים0 05ביותר מזה 

 גרמניה, צרפת, ספרד ואיטליה –שנים באירופה  .0תשואת האג"ח ל 

 

 

 

 

 

 

 

ההערכה כי הפעלת מהלך של הידוק המדיניות המוניטרית לא ישפיע ישירות על הצמיחה ועל מחיר האנרגיה והמזון אשר 

מיובאים ואשר מחיריהם מונעים מגורמים חיצוניים כדוגמת מלחמת אוקראינה0 לדעת כלכלנים ראוי לנקוט בצעדים בולמי 

אינפלציה באמצעות דיכוי הביקושים המקומיים0 הבנק המרכזי האירופאי השמרני, לא ממהר להעלות את הריבית ופועל 

 במסלול עוקב הפד האמריקאי0

 

 אירועים משמעותיים קרובים

 יום חמישי: החלטת ריבית של הבנק האנגלי המרכזי •

 

להערכתנו בטווח הקצר כל זמן שטרם מוצה פוטנציאל העלייה בריבית הדולר הרי שנכונו תנודות שערים בשער הדולר0

הדולר תרמה להתחזקות אינדקס   -שקל0 הריצה למטבעות המימון הזול כדוגמת האירו והשקעה במטבע הריבית הגבוהה  

הדולר לרמת שיא ולחולשת היאן הפני והאירו0 המלחמה על אדמת אירופה ואפקט השמרנות הכלכלית של הציבור המעדיף 

החזקת מזומנים בקרנות נזילות על פני צריכה והשקעה ראלית תורמים להאטה הכלכלית באירופה ולחולשת האירו0 

לאירו פוטנציאל לדעתנו אף שפער הריביות תומך בהמשך התנועה הפרו דולרית, הרי שבמבט לטווח ארוך להערכתנו  

עם היציאה מהדולר והמעבר לשווקים חדשים על פני ההשקעה בארה"ב0 ריצה לאי   להתחזקות מחודשת ומשמעותית 

מבטחים, כמו גם ריבית הדולר העולה והחשש מזליגת המלחמה למדינות נוספות באירופה, תרמו לחולשת האירו שנע 

 ובקרבתה נבלם0  דולר 00.3לעבר 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/
https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/


 
 2422במאי,  40

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

  צור קשר לפרטים נוספים: 

  –ישראל 

(, נסיקת מחירי חומרי הגלם והשפעת העלייה בריבית הדולר על שוק ההון 55-05החריגה מיעד הממשלה לאינפלציה ) 

המקומי ובמיוחד על שווי תיק הציבור וההשפעה על הביקוש הגובר לדולר, תומכים במדיניות בנק ישראל הפועל להעלאת 

ריבית השקל0 העלייה בתווי האינפלציה ותנודות חדות במחירי חומרי הגלם והדלקים בראשם תורמים לציפיות לאינפלציה0 

מנגד, החשש מגלישה להאטה כמו גם הנסיקה ברמת התשואות האג"ח הדולרי תורמים לצמצום ההחזקה בני"ע0 במבט 

לדולר0 כעת לדולר ₪    505%[ הדולר ביצע את השלב הראשון עם התנועה לעבר  5.55]חצי ראשון שנת    לטווח הקצר 

פוטנציאל תיקון עם התחזקות השקל אולם על רקע הציפייה כי טרם מוצה פוטנציאל העלייה בריבית הרי שההשפעה על 

שוק ני"ע ובהתאמה על שוק המטבע נותר תקף0 להערכתנו, בטווח הארוך המגמה השלטת פרו שקלית והיא נתמכת 

בהערכה כי בלימת העלייה באינפלציה בארה"ב וסמני האטה יתרמו למעבר להחזקה בשקל = החלשות הדולר0 עד כה הצע 

לדולר ובכך תרם לתיקון ₪    5053-505%מצד מוכרים המבקשים לגדר חשיפות לטווחים ארוכים בלם את הפיחות בתחום  

 שערים ולהתחזקות השקל0 

0 בהודעת 015.צפוי להמשיך במדיניותו ולעלות את ריבית השקל כבר בטווח הקרוב לעבר רמת    להערכתנו בנק ישראל

הבנק לאחרונה נמסר כי הבנק יבחן מקרוב את מכלול נתוני המאקרו טרם ביצוע המהלך0 שוק המטבע המקומי מושפע 

, פוגעת 55שנים לעבר רמת ה  .0מאוד מהתנודות בשוקי המניות בארה"ב0 העלייה בתשואת האג"ח הדולרי הממשלתי ל 

במרחב התמרון של חברות הנדרשות לגייס הון לצורך רכישה עצמית של מניות ו0או חלוקת דיווידנדים, מהלכים התורמים 

לתנועת משקיעים לאג"ח ולחולשה בשוק המניות0 זרמי ביקוש0היצע גדולים צפויים לתרום לתנודות בשע"ח0 "רכבת ההרים" 

של שער השקל0מט"ח צפויה להיות עימנו עוד מספר חודשים0 להערכתנו רמות אלו תומכות בהצמדות למדיניות גידור 

 סדורה, עד כה כפי שציינו, העליות מזמנות רמות נוחות לגידור תמורות יצוא בתנאים נוחים0 

נקודה למחשבה:  למשקיעים המוסדיים תפקיד מרכזי בקביעת מגמת שער הדולר בזירה המקומית0  הגופים המוסדיים 

פועלים לגדר את החשיפה המטבעית הנובעת מהשקעתם בחו"ל מוכרים מט"ח לגידור ההשקעה והשינוי בערכה0 העלייה 

בריבית הגוררת לשינוי בשווי ההחזקות בני"ע עם המימושים בבורסות, גוררת לחולשה בשווי תיק ני"ע ומשכן מחייבת תיקון 

בהרכב עסקאות הגידור המטבעי, הגורר לביקוש ער למט"ח0 כפי שפרטנו רבות בחודשים האחרונים, להערכתנו בחצי 

 5.55לשקל פוטנציאל החלשות משמעותי ומנגד בטווח הארוך במבט לחצי השני של שנת    5.55הראשון של שנת  

 דהיינו תומכים בהתחזקות השקל וחולשת הדולר00000 –להערכתנו גורמים רבים תומכים בחזרה לתווי של ייסוף משמעותי 

צוות עובדי פריקו עומד לרשותכם בתכנון ותמחור אסטרטגיות גידור בטווחים השונים: במט"ח, חומרי גלם ושערי 

 ריבית .

 נתוני בנק ישראל תומכים בתמונה המורה על גידול בהיקף ההחזקה במניות בחו"ל  

 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
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 2422במאי,  40

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

  צור קשר לפרטים נוספים: 

 

 שוק המתכות

למרות הקלה מוגבלת בסגרים בסין, אף שהתחיל תהליך הדרגתי של חזרת העובדים למקומות העבודה, עדיין קיים החשש 

הבידוד חברתי ומפגיעה בשרשרת האספקה0 האירועים באוקראינה תורמים לאי יציבות ואי וודאות בזירה הגלובלית0 כל אלו 

תורמים לירידת רף הרגישות ולתנודות במחירים0 רמת מלאים נמוכה בתקופה שלאחר משבר הקורונה יוצרים לחצי 

ביקושים התומכים בטווח הקצר בתנודות מחירים0 על רקע נתוני ההגבלה בתנועה במחוזות מרכזיים בסין צפויה פגיעה 

בשרשרת האספקה עם האטה באספקה מסין באזורי מפתח0 להערכתנו ניתן לצפות כי הממשל בסין ירכז מאמץ לעידוד 

הפעילות הכלכלית באמצעות צעדים המרחיבים את הביקושים, עד כה צעדיו לא מנעו את הפגיעה בזירה הגלובלית0 רמת 

נק' מלמדת על הערכה כי סין נתונה   .3נקודות, רמה הנמוכה מרף ה    .30.מדד מנהלי הרכש אשר ירד לרמת שפל  

בהאטה כלכלית הנדרשת לסיוע ממשלתי ניכר0 במבט לטווח ארוך, צעדי עידוד הפעילות הכלכלית הגלובלית בכלל, 

באירופה ובארה"ב בפרט, אשר נפגעו עם צמצום ההרחבה הכמותית והנסיקה באינפלציה עשויים לעבור "חישוב מסלול 

מצב   –מחדש" במצב בו יכנסו השווקים להאטה ולבלימה בשל אפקט הנסיקה החדה בריביות, במחירי חו"ג והסגרים  

מלמד על עלייה ברמת אי הוודאות באשר למחירי חומרי גלם   05.55 מבט מהיר לשנת 5.55אפשרי בחצי השני של שנת 

שמקורם המרכזי בזירת המדינות הנתונות בלחימה כמו אלו הפועלות בתחום כניקל, פחם, גז וכו' לצד שלל המוצרים 

 המסופקים מנמלי ההסגר באסיה0 

 

 

 

 

עמד המדד ברמת    ..590-, כאשר בסיום שבוע המסחר ב LME-ביום שני לא התקיים המסחר בבורסת המתכות בלונדון ה 
   0350. -נק', ירידה שבועית כ %5.0%,.

COPPER - 9,9עמד המחיר על רמת    ..590 -מחיר הנחושת ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה.. 

 ..590  -לעומת הרמה בשבוע שעבר0 רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר ב   0.5.דולר לטון, ירידה בשיעור של  

  לעומת הרמות בשבוע שעבר0 05055 -כ  טון, עליה בשיעור של .3.,031עמדו המלאים על 

 

ZINC -  דולר לטון, ירידה   093,.עמד על    ..590  -מחיר האבץ ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

-לעומת הרמה בשבוע שעבר0 רמת המלאים ירדה במהלך שבוע המסחר, כאשר מלאי האבץ עמדו ב   10.5בשיעור של  

 לעומת הרמות בשבוע שעבר0  3035טון, ירידה בשיעור של  .93,53על רמת  ..590

NICKEL  -    דולר   .55,53עמד המחיר על    ..590-מחיר הניקל ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ב

עמדו המלאים   ..590  -לעומת שבוע שעבר0 רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר ב  5035לטון, ירידה בשיעור של 

 לעומת הרמות בשבוע שעבר0 055. -טון עליה בשיעור של כ %35,35על רמת 

ALUMINIUM PRIM –  עמד המחיר   ..590  -מחיר האלומיניום ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

על   ..590  -0 רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע ועמדה ב 3005  -דולר לטון, ירידה בשיעור של כ   3303.,5על  

   לעומת הרמות בשבוע שעבר0 5035 -טון, ירידה בשיעור של כ ..0,.33רמת 
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 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

  צור קשר לפרטים נוספים: 

 

 

 

 BDIגרף מדד ההובלה הימית 
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 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 והפרש  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3מצורפים גרפים של בדיל ל

 בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
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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 והפרש  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3מצורפים גרפים של עופרת ל

 בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
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 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

 (ALLOYאלומיניום )

חודשים , סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3( לALLOYמצורפים גרפים של אלומיניום )

 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/
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 Bloombergמקור: 

 נחושת

חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3מצורפים גרפים של נחושת ל

 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/


 
 2422במאי,  40
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 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 HOT ROLLED COIL STEEL -גרף ה 

 REBARגרף פלדה מסוג 
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 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 LME INDEXגרף מדד 

 נירוסטה -גרף ה 
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  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 גרף הדולר/שקל

 LIGHT CRUDE -גרף ה 
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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.

 40-0701414בדבר 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: 

 40-0701414לגידור חשיפות וביצוע, צרו קשר 
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