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 טבלת מחירי סחורות

  צור קשר לפרטים נוספים: 

 ריביות

 Commodity Spot שם בעברית
שינוי 
 שבועי

שינוי 
 חודשי

שינוי 
 שנתי

 sugar no 05 USD/MT 5.275 278.2 87102 2.7522 5סוכר מס' 

 sugar no 11 cent/lb7 1.7. 178.2- 17512 2271.2 11סוכר מס' 

 wheat cent/bu 108875 57..2- .72.2 567.62 חיטה

 corn cent/bu ...7.5 27852- 875.2- 87862 תירס

 COFFEE cent/lb7 251725 .7182 .7122 5575.2 קפה

 COCOA USD/MT 2..6 178.2 27..2- 07.02 קקאו

 ORANGE JUICE cent/lb7 1..755 07.22 27..2- ..7..2 מיץ תפוזים

 cattle cent/lb 1507525 176.2- 87022- 1276.2 בקר

-  High-Density Polyethylene 11.0 17.22- .7522- 117222 

   Low-Density Polyethylene 1.05 27562- 1.7582- 127012- 

PP הומופולימר PP Homopolymer 1855 27622- .7.52- 17852- 

PP קופופולימר  PP copolymer  22.0 57.52- 675.2- 07.52- 

 -bdi index 2566 217122- 67..2 07082 מדד השילוח הימי

 LME lme prim aluminum 5m 2.8. 57.52- 87.02- 1272.2-מדד ה

 -wood lumber CME 65575 07252 5.7152- 507102 תאית

 palm oil Malasia MYR/MT 65.. 571.2- 1.7112- 6.72.2 שמן דקל

 Soybean Chicago cent/bu 168875 072.2- 17162- .70.2 סויה

 אבקת חלב
Global Skim milk powder 

Singapore USD/MT 
.500 57612 27262 257212 

 1M 5M 6M 12M מטבע

ILS 07.6. 07.85 17.1. 07.6. 

USD 170616 17580. 27068. 276..6 

EUR 075.5- 0755.- 07068- 07561 

GBP 171125 17.0. 17860. 0781565 

CHF 07..5.- 07.55- 07.028- 075552- 

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: 

Forward  

 הדולר/שקל 

Currncy SPOT 1m 
שער 
סופי 

1M 
5m  

שער 
סופי 

5M 
6m  

שער 
סופי 

6M 
12m 

שער סופי 
12M 

USDILS 3.32 -44.00 3.31 -170.72 3.30 -359.88 3.28 -740.00 3.24 

EURILS  3.56 10.74 3.56 5.32 3.56 0.43 3.56 14.61 3.56 

EURUSD  1.07 17.47 1.07 56.96 1.08 117.38 1.08 248.70 1.10 

GBPUSD  1.26 1.99 1.26 9.09 1.26 24.09 1.26 65.43 1.26 

USDCHF  0.96 -16.61 0.96 -55.51 0.96 -119.52 0.95 -255.86 0.94 

USDJPY  129.19 -16.19 129.19 -60.20 129.18 -144.67 129.18 -367.28 129.15 

USDCNH  6.71 64.00 6.71 160.52 6.72 208.00 6.73 240.00 6.73 

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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  5‘ סוכר מס

  צור קשר לפרטים נוספים: 

  11‘ סוכר מס

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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 קקאו

  צור קשר לפרטים נוספים: 

 קפה

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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 תירס

  צור קשר לפרטים נוספים: 

 חיטה 

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


 
/26//60/00 

 

 

      
 סקירת מחירי סחורות  

 לחברי איגוד תעשיות המזון  

 

 סויה 

  צור קשר לפרטים נוספים: 

 אבקת חלב 

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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 שמן דקל

  צור קשר לפרטים נוספים: 

 מיץ תפוזים 

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: 

 - Freightos Baltic Index (FBX)מדד תובלה  

 - BDI indexמדד תובלה  

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.

 /2/1/1/-0/בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 
 https:66www.prico.co.il6סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו  

 אין במסמך זה משום הצעה ו6או יעוץ ו6או המלצה כל שהיא לביצוע ו6או אי ביצוע עסקה כל שהיא
 למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

  צור קשר לפרטים נוספים: 

 /2/1/1/-0/לגידור 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/

