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 טבלת מחירים

 טבלת מלאים
  המחירים במונחי דולר לטון •

 שערי דלקים ומטבעות נבחרים

  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 

  

מחיר 
 אחרון

שיעור 
שינוי 
 שבועי

שיעור 
שינוי 
 חודשי

שיעור 
שינוי 
 שנתי

שיעור 
שינוי 
מתחיל

 2222ת 

שיעור 
שינוי 

מתחילת 
משבר 
 הקורונה

alum prim 7.2732 .36.3-  73.23-  ..3.13-  .23.53-  .13.63 

alum allow .16. .3..3 .3..3 .23..3-  .232.3-  ..35.3 

copper 1.2.32 .3613-  .3.23 ..3263-  ..3.23-  2.3773 

lead 7.1. .3.63-  .37.3 .3523-  23.13-  7.37.3 

nickel 71... .3.23 ..3673 .632.3 .632.3 ...3.13 

tin 7.5.. 73523-  232.3 .23.53-  .13.63-  2.3..3 

zinc ..1732 63273-  73623 .3.53-  63723-  .53213 

lme steel rebar 66.32 .3.23-  .3763 .3..3-  23..3-  2.31.3 

cobalt 2.522 .3..3 .3.23-  763623-  763623-  213..3 

U.S. Midwest domestic Steel HRC 62. .3223 .3.63 253.23-  2.3..3-  ..3253 

Steel HRC FOB China 22.32 .3213-  53..3 7.3153-  7.35.3-  .63223 

  

מלאי 
אחרון 
במונחי 

 טון 

שיעור 
שינוי 
 שבוע

שיעור 
שינוי 
 חודשי

שיעור 
שינוי 
 שנתי

שיעור 
שינוי 

מתחילת 
2222 

alum prim .15... .3.13 ..3.63-  .535.3-  .235.3-  

alum allow 7.7. .3..3 .3273-  .3..3 .35.3-  

copper 12272 .3..3-  .3.23-  73.73-  .3123-  

lead 7..2. 732.3 13523-  263.23-  223.63-  

nickel 2.... .3253-  63..3 2.32.3-  .23623-  

tin ..7. 732.3-  .135.3-  223..3 .532.3 

zinc .6672 23.63-  ..36.3-  173.53-  1.3623-  

steelhome China rebar .623.2 73.23 ..3623-  .735.3-  .37.3-  

Steelhome China Hot Rolled Coil Total Inventory .1531. 73223-  .637.3-  7.3623-  .63173-  

cobalt .62 .3..3 .37.3-  .53..3-  .23223-  

  

מחיר 
 אחרון

שיעור 
שינוי 
 שבוע

שיעור 
שינוי 
 חודשי

שיעור 
שינוי 
 שנתי

שיעור 
שינוי 

מתחילת 
2222 

שיעור 
שינוי 

מתחילת 
משבר 
 הקורונה

brent crude 25352 .3..3-  13223-  13..3 73173 ..3..3 

light crude 2637. .32.3-  .32.3-  23..3 .37.3 2.3.73 

usdils .3.2.. .3523 .3..3-  532.3 ..3113 .32.3 

eurils .361.. .3..3 .3223 .3723 .3223 73523-  
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

נק'. ירידה   .7.1.532.מדד הדאו ג'ונס ירד לרמת    7.3.7השבוע התנהל המסחר במגמה מעורבת3 בתום יום המסחר של  

לעומת   323.נק'. ירידה בשיעור של    273.7....נסחר ברמת   ...לעומת שבוע שעבר. מדד הנאסד"ק  3.3.בשיעור של 

 ...לעומת שבוע שעבר3 מדד הפוטסי   313.נק'. ירידה בשיעור של  17.367..סגר ברמת   P500&ַS -שבוע שעבר ומדד ה

לעומת שבוע שעבר. מדד הדאקס הגרמני נסחר ברמה של   3.3.. נק'. עליה בשיעור של  2312...2האנגלי נסחר ברמת  

 ביחס לשבוע שעבר3 323. -נק'. עליה בשיעור של כ 512372...

 –ארצות הברית 

המגמה השלילית בשווקים נמשכה שבוע נוסף. בעקבות התחזקות החששות בשווקים ממיתון לאחר דבריו של מר3 ז'רום 

לעבר רמת    323.  -האמריקאי3 בהחלטת הריבית האחרונה כצפוי הריבית עלתה בשיעור של כ   FED-פאוול נשיא ה 

כפי שכתבנו רבות   23723הריבית המקסימלית צפויה להגיע לעבר    –. בנוסף פורסם כי ריבית הטרמינל  323.-3723.

בעבר3  עם זאת. האמירה המרכזית אשר ציננה את העליות בשווקים לאחר נתוני האינפלציה המעודדים הייתה אמירות מצד 

. לאחר מכן באופן מדורג תרד בכאחוז לעבר .7.7בכירים בבנק המרכזי לפיה הריבית תישאר ברמה הגבוהה עד לסוף שנת 

הריבית הניטרלית3 להערכתנו הורדת הריבית תחל כבר בחצי   7323הריבית תרד לעבר    7.72-וב   .7.7עד סוף    3.3.

 בעקבות ההאטה בכלכלה האמריקאית3 .7.7השני של 

נתונים נוספים השבוע אשר התפרסמו והצביעו על ההאטה הם מדד מנהלי הרכש מגזר השירותים אשר שוכן כעת בתווי של 

שנים. ומדד מנהלי הרכש המשוקלל אשר להוציא את הנתונים בתקופת הסגרים שוכן   ..קצב ירידה הגבוה ביותר מזה  

 נקודות מסמנות על האטה שבדרך3 .32 נציין כי רמות מתחת לרף ה 5..7ברמה הנמוכה ביותר משנת 

 

 

 

 

עשויה להמשיך ולעלות במדרגות לעבר   .7.7בהתאם לסקירותינו וכעת אף תואם להערכות הבנק המרכזי הריבית בשנת  

בה תישאר עד למהפך ולתנועה חזרה של רמת האינפלציה אל עבר יעד האינפלציה. מהלך הרצוי  23723 -רמה היעד של כ

(. מועד בו האינפלציה צפויה .7.7  .רבעון    –)ליתר דיוק בסוף הרבעון השלישי   .7.7כבר בחצי השני של שנת  להערכתנו

 3 73 -לאותת על שינוי מגמה ותנועה מחודשת לעבר טווח היעד ארוך הטווח לאינפלציה של כ

 מאורעות חשובים

 : נתוני הוצאות והכנסות הפרטים לחודש נובמבר + הזמנת מוצרי בר קיימא7.3.7 •
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

  – אירופה

לעבר רמת   323.-הבנק המרכזי האירופי ממשיך עם מדיניות העלאת הריבית ובהחלטה האחרונה העלה את הריבית בכ 

. במסיבת העיתונאים לאחר החלטת הריבית עדכנו בכירי הבנק כי קיים צורך ברור בהמשך מדיניות העלאת ריבית 7323

(. נאמר שמחודש ממרץ )בהחלטה APP   (Asset Purchase programאגרסיבית ולהתחיל בצמצום תוכנית הרכישות  

3 נתוני ישיבת הבנק .7.7מיליארד אירו בממוצע כל חודש עד סוף הרבעון השני של    2.-בפברואר( יחלו בצמצום של כ 

 בלבד3 323.אולם הרוב קבע כי העלאה תהא בשלב הנוכחי של  3223.מלמדים שכשליש מחברי הועדה ביקשו העלאה של 

בהתאם לסקירותינו באיחוד האירופי מעודדים ממגמת התקררות האינפלציה העולמית. כמו כן מחירי הגז כעת נמוכים מן 

לדצמבר צפויה הריבית   2.-מן המחירים ששכנו לפני תקופת הקורונה3 ב   7בקירוב אך גבוהים כמעט פי    23.  -השיא בכ 

 3 7323להגיע לרמת 

3 שער האירו צפוי לנוע בחודשים 3723.-3.להערכתנו מדיניות העלאת הריבית צפויה להמשך ולנוע לעבר רמת היעד של  

הקרובים בתחום שערים רחב כאשר בתקופה הקרובה עד סוף השנה לאירו פוטנציאל להתחזקות אל מול הדולר לעבר רמת  

דולר לאירו. אולם השלכות הריבית הגבוהה ובלימת הפעילות הכלכלית ובמיוחד אי הוודאות באשר להשפעת הקור  .3.22.

העז על מחירי האנרגיה ובהמשך על רמת האינפלציה. צפויים לבוא לידי ביטוי כבר ברבעון הראשון מצב אשר יתמוך 

דולר לאירו3   356.. ובמשך אף לעבר  .:.בחולשת האירו ואף בתנועת החלשות בחזרה לרמה הפסיכולוגית של דולר לאירו  

נציין כי בניגוד לארה"ב אירופה בהנהגת גרמניה וצרפת מוטת יצוא וחוסנו של האירו מקשה על התאוששות היצוא האירופי 

ועל רקע האטה בפעילות הכלכלית בארה"ב האירו עשוי לנוע  .7.7בתקופת משבר כלכלי חמור3 במבט לחצי השני של שנת 

 בתחום תנועה רחב תוך פוטנציאל להתחזקות משמעותית3

. בהצבעה הדעות היו חלוקות. בכיר אחד הצביע 323.לעבר    323.-בבריטניה הבנק המרכזי האנגלי העלה את הריבית בכ

. מנגד שני בעלי זכות הצבעה הצביעו על השארת הריבית ללא שינוי3 שער הליש"ט צפוי להישאר 3223.-בעד העלאה ב 

3 כפועל .7.7ברמות גבוהות עד לסוף השנה3 כפי שכתבנו בעבר הכלכלה הבריטית עשויה לגלוש למיתון משמעותי שנת  

 7.7.3יוצא. להערכתנו לשער הליש"ט פוטנציאל גבוה להחלשות אל מול הדולר כבר ברבעון הראשון של שנת 

 מאורעות חשובים 

 : פרסום תחזית נתוני אינפלציה שנתיים לדצמבר .63

 

  –ישראל 

שוק המטבע המקומי ממשיך להגיב במישרין לתנועות בשוקי המניות בעולם כאשר המוסדיים פועלים לגידור החשיפה 

המטבעית ובכך רוכשים מט"ח עם ירידת המניות ומוכרים מט"ח עם העליה בשערי המניות3 היקף תיק ההשקעה של 

 מיליארד דולר דבר הגורר לפעילות בהיקפים משמעותיים ומשפיע על המסחר במט"ח3  ...המוסדיים בחו"ל הינו מעל ל 

חולשת שוק המניות והציפיה בשווקים כי יקח עוד חודשים ארוכים עד להורדת ריבית הדולר מלמד כי טרם מומש פוטנציאל 

פיחות השקל3 רמת הריבית הגבוהה וההאטה בפעילות הכלכלית טרם באו לידי ביטוי בנתוני החברות במכירות וברווחיות 

כאשר עד   שער הדולר/שקל צפוי להמשיך לנוע כ"רכבת הרים" דבר התומך בפוטנציאל החולשה בשוקי המניות3 לדעתנו  

כה הציפייה לעליות בריבית הדולר גרמו לחולשה בשוק המניות ובמקביל לעלייה בתשואת האג"ח ולהתחזקות הדולר בזירה 

 המקומית3 
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

באירופה. מזג האויר הקר והחשש ממשבר כלכלי עמוק לצד העליות בריבית לבלימת האינפלציה עשויים להוביל למיתון 

3 למחיר חומרי הגלם משקל רב לרמת האינפלציה באירופה ]יחס המרה של כ .7.7חמור כבר בחצי הראשון של שנת  

כפול מזה שבארה"ב[ תשומת הלב מופנת לרמת מחיר הגז והדלקים ומנגד לנתוני האבטלה והאינפלציה3 בנוסף.   6.3

שנים   ..או    2אירופה עשויה לגלוש למשבר אג"ח חמור בשל פער התשואות הקיצוני על אג"ח הנקוב באירו לתקופות של  

למשקיעים באג"ח איטלקי לעומת האג"ח הגרמני. דבר המחייב טיפול עומק דחוף   73המעניק עודף תשואה של מעל ל  

 בטרם תקלע אירופה למשבר אג"ח עמוק3 

כפי שפירטנו רבות בעבר המסחר המקומי במט"ח משקף תמונת ראי לתנודות בשוק המניות בארה"ב והפעילות בשוק 

האג"ח3 מצב הנוצר בשל פעילותם הנרחבת של הגופים המוסדיים הפועלים לגידור החשיפה המטבעית3  לאחרונה דווח כי 

בלבד3 להערכתנו הגלישה הצפויה להאטה כלכלית רמת שער  3.2   -המוסדיים מחזיקים בחשיפה מטבעית מוגבלת של כ

"3 פעולות גידור בהם מבוצעת מכירת מט"ח כנגד רכבת ההרים הריבית והתנודות בשוק המניות תורמים לפוטנציאל " 

התחזקות שערי המניות ולחילופין רכישת מט"ח עם החולשה בשוק המניות. מהלכים אלו מצד המוסדיים צפויות לגרור 

 לתנודות שערים בהיקף משמעותי3 

פעילות יצואנים וחברות ציבוריות הנדרשים לשקלים כמו גם השקעות זרות מפעילותם של המשקיעים הזרים הממירים 

 מט"ח לשקלים אינה מספיקה לצורך קיזוז עוצמת הביקוש למט"ח ופיחות השקל3 

. גוברת 23.3ובחישוב שנתי    3.3.בישראל על רקע האינפלציה המרימה ראש כאשר מדד חודש נובמבר רשם עליה של  

גם בפגישה הקרובה בחודש ינואר3 אולם. על רקע התמתנות   323.  -הציפייה כי ריבית הבסיס תמשיך לעלות בכ  

האינפלציה בארה"ב וסמני האטה בשוק העבודה בישראל בבנק ישראל יעדיפו להמתין לנתוני "הרגע האחרון" טרם קביעת 

הריבית3 בנק ישראל ישמר את פער הריבית החיובי של הדולר אל מול השקל3 נציין כי הבנק לא יתקשה לשמר פער ריביות 

3 בנק ישראל 23.3ובארה"ב נסוגה לעבר רמת ה    23.3גבוה בין המטבעות כאשר האינפלציה בישראל שוכנת ברמת ה  

ללחצים   תורמת צפוי להמשיך במדיניות מחמירה בבלימת האינפלציה שנסקה חדות3 בבנק מודעים לכך שחולשת השקל  

האינפלציוניים ותקזז חלק מההשפעה החיובית עם ירידת מחירי האנרגיה3 להערכתנו העלייה במחירי מוצרים ושירותים 

 כחשמל. מים. ארנונה ומזון כבר בתחילת ינואר יתרום ללחצי המחירים ולצעדי הבלימה שמפעיל בנק ישראל3

[ הפוטנציאל הגבוה תומך בהמשך העלייה בריבית הדולר ועימו לחולשת שוק .7.7במבט לטווח הבינוני ]רבעון ראשון  

המניות האמריקאי. כמו גם לתגובת שרשרת לנסיקה בעלויות המימון עם העלייה החדה בריבית. דבר התומך בתנועת 

ייסוף מוגבל ופיחות רכבת ההרים ובפוטנציאל הגבוה של השפעה על שוק המטבע המקומי בשקל בתבנית תנועה של  

 3 מהיר

לדעתנו העלייה בריבית הדולר תפגע ברווחי החברות ותגרור להתאמות בשוק המניות בארה"ב בדגש על מכפילי  - לסיכום

הרווח. דבר שיגרור את המוסדיים בישראל לצמצם את חשיפתם באמצעות רכישת מט"ח3 מהלך זה יגרור לתנודות שערים 

. ועימה לירידה בהיקף צעדי .7.7ואף לפיחות השקל והתחזקות הדולר3 על רקע הציפייה להאטה כלכלית גלובלית בשנת  

. מוקדי הכוח המרכזיים בביקוש .7.7הבנקים המרכזיים במלחמתם באינפלציה. להערכתנו במבט לחצי השני של שנת  

3 בתקופה של עלייה בריבית הדולר השקל משמעותית לדולר אל מול השקל עשויים להיחלש והשקל עשוי לשוב ולהתחזק  

התנועה הפרו שקלית   -(3 כפי שפירטנו לאחרונה במבט לטווח הקצר  .32.-..3.חשוף לתנועה בתחום שערים רחב ) 

במבט לטווח הבינוני רכבת ההרים תומכת בתנועה מחודשת של חולשת  אולםהמתקנת הינה פעולה של הטווח הקצר 

אין שינוי מהערכתנו המצפה לשקל חזק3 לסיכום לשער הדולר/שקל   במבט לטווח ארוך  מנגד השקל לעבר רמות השיא.

 game changer(3פוטנציאל תנועה בתחום שערים חריג ורחב. הורדת ריבית הדולר הינה משום גיים ג'נג'ר )

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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  צור קשר לפרטים נוספים: 

 שוק המתכות

 –נק'. ירידה בשיעור של    52.37..עלה לרמת     7.3.7בבורסת המתכות בלונדון עמד בסיום יום המסחר ב    LME -מדד ה

 לעומת שבוע שעבר3  353.

- COPPER    עמד המחיר על רמת   7.3.7  -מחיר הנחושת עלה במהלך שבוע המסחר. כאשר בתום יום המסחר של ה

-לעומת הרמה בשבוע שעבר3 רמת המלאים ירדה במהלך השבוע. כאשר ב   323.דולר לטון. עליה בשיעור של    ..2.5

  לעומת הרמות בשבוע שעבר3 313. -כ  טון. ירידה בשיעור של ..17.6עמדו המלאים על  7.3.7

  

- ZINC     דולר לטון.   7.5.735עמד על    7.3.7  –מחיר האבץ ירד במהלך שבוע המסחר. כאשר בתום יום המסחר של ה

לעומת הרמה בשבוע שעבר3 רמת המלאים ירדה במהלך שבוע המסחר. כאשר מלאי האבץ עמדו  7323ירידה בשיעור של 

 לעומת הרמות בשבוע שעבר3  3.3.טון. ירידה בשיעור של  6.272.על רמת  7.3.7-ב

- NICKEL     72.25.35עמד המחיר על    7.3.7  –מחיר הניקל ירד במהלך שבוע המסחר. כאשר בתום יום המסחר של ה 

עמדו   7.3.7  -לעומת שבוע שעבר3 רמת המלאים עלתה במהלך השבוע. כאשר ב   313.דולר לטון. ירידה בשיעור של  

 לעומת הרמות בשבוע שעבר3 353. -טון עליה בשיעור של כ 6....2המלאים על רמת 

- ALUMINIUM PRIM  7.72עמד על  7.3.7-מחיר האלומיניום ירד במהלך שבוע המסחר. כאשר בתום יום המסחר של ה. 

 7.3.7  -לעומת שבוע שעבר3 רמת מלאי האלומיניום עלתה במהלך השבוע ועמדה ב   323.דולר לטון. ירידה בשיעור של 

   לעומת הרמות בשבוע שעבר3 373. -טון. עליה בשיעור של כ ..21.2.על רמת 

 

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

 

 

 BDIגרף מדד ההובלה הימית 

 גרף הדולר/שקל

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


 
 2222דצמבר,  22

 

 
      

 סקירת מחירי מתכות      
 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

 

  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 HOT ROLLED COIL STEEL -גרף ה 

 REBARגרף פלדה מסוג 

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

 LME INDEXגרף מדד 

 נירוסטה -גרף ה 

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

 גרף הליתיום

 LIGHT CRUDE -גרף ה 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
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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.

 20-0701212בדבר 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: 

 20-0701212לגידור 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/

