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מאקרו–השנה שהיתה 

לפנירקשכן,אופוריהלכמעטתהומיתפסימיותשביןהחדהמעבראתייצגהשחלפההשנה

חגבערב.ביותרקודרנראההגלובליתלכלכלההאנליסטיםמרביתשצפוהעתיד,משנהפחות

העריכוורביםשנה80מזהביותרהחדבשיעורירדוב"בארההמניותמדדי,2018שלהמולד

בקולהסתיימההשנה,הזעםנבואותחרף.2019-לגםיגלוש2018סוףשלהשלילישהמומנטום

המדינותכשברקע,הפיננסייםהשווקיםשלביותרהחזקותהשניםלאחתוהייתהרמהתרועה

.העולםברחבירבותלמהומותשהובילולקשייםונכנסומאחורדידוהמתפתחות

הסיבות.שנים6מזהביותרהחדההשנתיתהעלייהעםהשנהאתסגרוS&P500-והק"הנאסד

בדרךההתקדמות,האמריקאיתלכלכלההמשופרותהתחזיותהיוהחדותלעליותהעיקריות

ביטחוןשסיפקו,2008מאזלראשונה,הריביתהורדותושלושתסיןעםב"ארהשלסחרלהסכם

.הבאהעשורלתוךלהמשךיכולההחולףהעשורשלהכלכליתההתרחבותשכןלמשקיעים

.מעטיםלאבמקריםהשווקיםאתוהזיזושיאיםשברוטראמפשל"הציוצים",2019במהלך

(טראמפכלכלת)"טראמפקונומיקס"לכינויזכתהכברהשווקיםעללהשפיעטראמפשליכולתו

ההשפעהבזכותגםהכלכליתבהיסטוריההמעניינותמהתקופותכאחתתירשםולבטח

.השווקיםעלהפסיכולוגית

כאשר,העשורשלהטובותהשניםאחתאתוהציגהלהתחזקהמשיכההאמריקאיתהכלכלה

125עםמשמעותידרךציוןהשנהציינהכןכמו.3.5%–שנה50שללשפלירדההאבטלה

.כלכליתבצמיחהברצףחודשים

צוחק כל הדרך אל  

2020בחירות 



,נמוכהואינפלציהמאופקתמצמיחהשסבלהאירופהכלכלתעבור,המעטהבלשון,קלההייתהלא2019שנת

הנוגעבכלב"ארהמצדוהולכיםבאיםאיומיםעםהתמודדובאיחודמדינותכןכמו.רביםודאותאימתנאייכתוצאה

אתרבותהעסיקהברקזיטנושאגם.היבשתשלהבינלאומיבסחרנמוכהצמיחהנרשמתברקעכאשרזאת,למכסים

לחזורהאירופאיהמרכזיהבנקנאלץבקיץ.פעםאחרפעםונכשלבריטניהמוללפשרותלהגיעשניסההאיחוד

.ממשלתיותח"אגרכישותלבצעוהחלמרחיבהמוניטאריתלמדיניות

השניהלכהונההגיעהמרקללה'אנגהזהכשבזמן,אירופהמדינותשארעםיחדלמיתוןלהיכנסלאנאבקהגרמניה

המדינותשאראתולהכעיסהממשלתיהחובאתלהגדילהמשיכה,במיתוןהנמצאתאיטליה.בגרמניהבאורכה

הייטקוחברותהטכנלוגיהענקיותעלמכסיםהשנהבתחילתהטיל,מקרוןעמנואלהנשיא,בצרפת.באיחוד

ביותרהקשההשביתהעםלהתמודדנאלצהצרפתכשברקע,צרפתייםמוצריםעלמכסיםהוטלוובתמורהאמריקאיות

בשנההמדינהאתפקדההצהוביםהאפודיםשמחאתלאחרזאת,הפנסיהרפורמותבעקבותהאחרוניםהעשוריםבשני

.2020במהלךבספרדעםלמשאליעלההנושא.לרחובותיוצאווהמפגיניםעצמאותדרשהקטלוניהבספרד.שעברה

.אינפלציוניתעלייהואףבאבטלההיסטורישפל,גבוההצמיחהומציגהבאיחודאורנקודתמהווהפולין

סחרהסכםעלומתןמשאיתנהלבמהלכה2020סוףעדמעברתקופתלהתחילבריטניהצפויהינוארחודשבסוף

זאתעםיחדאך,כספיםתקבלאותעבירלא,האירופאיהאיחודממוסדותחלקתהווהלאבריטניה,האיחודעםחופשי

בשליתפרקשהגושהיההברקזיטבביצועהגדולהחשש.האיחודשלהבינלאומייםההסכמיםממערכתחלקתהיההיא

לבצעמסוגלותאינןעדייןהחלשותהכלכלות,כעתנראהשזהכפיאך,האיחודאתלעזובנוספותמדינותשלדרישתן

.עבורןמסוכןיהיההמהלךשאולימבינותהןהענייןאתבוחנותוכשהןשכזהמהלך

מאקרו–השנה שהיתה 



מאקרו–השנה שהיתה 

פוליטיותסערותשלגל.יותרחזקהלשנההיהשהצפיפיעלאף,חיוביתבצורההשנהאתסיימהברזילכלכלת

הכלכלילמשברארגנטינהשלהמחודשתהשקיעהלמשלכך,המדינהבייצואפגעוהלטיניתאמריקהברחביוכלכליות

היומייצאתברזילאותןהסחורותמחיריגם.דולרמיליארד5.2-בהברזילאיותהסחורותייצואאתהפחיתה,והפוליטי

ולשארלברזיליותרטובהשנהלהיותאמורה2020.זהחסרוןעלפיצההריאלשלהנמוךערכואך,שפלברמות

שיאפשרמהמעטלהתייצבצריכההגלובליתהכלכלה,לסיומןיגיעוהברקזיטופרשתהסחרשמלחמתבתקווה,העולם

ברזיל.1.8-2.2%שללצמיחהתגיעברזיל2020-שבהואהצפי,יותרטובהמצמיחהליהנותברזילכדוגמתלמדינות

.נוספיםגלםוחומרי(ב"ארהעםיחד)סויה,סוכר,קפהשלבעולםהגדולההמגדלתוהיא"קומודיטיסמדינת"נחשבת

המחשביםשוק,התיירותשוק,הרכבשוקאתביניהםעולמייםשיאיםהאחרוןבעשורכבשהסיןכלכלת

האמריקאיותקמעונאיותואתבעולםמשמעותילשחקןסיןאתהפכההסיניהבינייםמעמדהתחזקות.והטכנולוגיה

דולרמיליארד38.4עלעמדוהשנהשהכנסותיוהסיניהרווקיםיוםאתלעולםהביאהגםסין.הסיניבצרכןלתלויות

סיןכשברקע,בעשורהמפנהאתסימנה2019.ביחדההודיהוחגמאנדייסייבר,פריידיבלאקשלאלהאתועקפו

(האחדהילדממדיניותכתוצאה)ירידהבמגמתנמצאתהעבודהבגילאיהסיניתהאוכלוסייה:בעיותמשתיסובלת

האמריקאיהציבורבקרבנגדםוהסתהסיניותחברותעלוחרמותמכסיםהטלתכימאמיןטראמפבההסחרומלחמת

בצמיחהשפלחוותהשסיןבכךביטוילידיבאואלומשקולותהשנה.סיןשלהכלכליתהתעצמותההמשךאתיבלמו

רשםהרכבשוק,כןכמו.וקמבודיהוייטנאם,בנגלדשכמויותרזוליםביעדיםלייצרשעברורבותוחברות5.8%

-בירידה5.8%ועוד2018-בסמארטפוניםבמכירתירידה1990,15.5%מאזלראשונהבמכירות6%שלירידה

מקוםאין,טראמפרואהאותההתחרותיתבסביבהשכןהסיניםעבורמאודקריטיתתהיההזאתהשנהכינראה.2019

הואהעשורשלהאמיתיהסיניהאתגר,העליונהעלידםעםיצאווהסיניםתיפתרהסחרמלחמתאםוגםמנצחיםלשני

.לנצחניתןלאהזמןאתשכן,המזדקנתהאוכלוסייהעםהתמודדות



אחדאתוהיוותה2019לתוךגלשה,2018-בשהחלההסחרמלחמת

לסיןב"ארהביןההתנגשות.הסחורותמחירילשינוייהעיקרייםהגורמים

מכסיםפעמייםהטילהב"ארהכאשר,השנהלאורךדרמותהמוןלנוסיפקה

.(וספטמבריוני)הסיניםעלנוספים

כפיאפקטיבייםאינםהמכסיםכימלאבביטחוןהשנהאתהתחילוהסינים

שפעת"כאשרלצידםהיההמזלאירוניבאופןוגםטראמפשחשב

דבר,(שםהנצרךהעיקריהבשר)בסיןמהחזירים50%חיסלה"החזירים

להתמהמהלהםואיפשרסויהבייבואשלהםהצורךאתמשמעותיתשצמצם

ככל.בשניתייבחרלאטראמפכיציפייהכשברקע,להסכםההגעהעם

הואהראשוןהדבר:דבריםשנילסיניםהתבררוהשנהשהתקדמה

מהפגיעהבהםיותרהרבהפגעוטראמפשהובילוהחרמותשהמכסים

כל.נוספתלקדנציהימשיךטראמפהנראהשככלהואוהשניבאמריקאים

ולהיכנעהסחרבהסכםהראשוןהשלבעללחתוםהסיניםאתהובילואלו

.השנהסוףלפנישבועייםטראמפשללדרישותיו

כשגרעון,(לפחותבמערכה)האמריקאיםשל"ניצחון"בהסתיימה2019

נפתחתהשנה.2016אוקטוברמאזבשפלהינוסיןמולהאמריקאיהסחר

השלביישוםעלחתימהצפויההחודשוכברברקעעדייןהסחרכשמלחמת

שנוכחנוכפיאך,מלאלהסכםיגיעושהשנההןהציפיות.בהסכםהראשון

.מופרךתסריטאיננההסחרמלחמתשלמחדשהידרדרותגםלדעת

מלחמת הסחר

(תכלת)וסין ( ורוד)אירופה , (כחול)ב"מדדי המניות של ארה

(כחול)ב לסין "ושל ארה( אדום)ב "ייצוא של סין לארה



CRB INDEX-מדד הסחורות 

משמש,רביםוסוחריםכלכלניםעוקביםשאחריו,CRB-המדד

סחורות19אחריועוקבכלכליתופעילותלאינפלציהכמדד

39%.שוניםמסקטוריםלסחורותבבורסותהנסחרותעיקריות

41%,האנרגיהבתעשייתגלםחומריממחירימורכבמהמדד

.(ותעשייתיותאציליות)מתכות20%-וחקלאות

דווקאהשנה,מערכו12.41%המדדאיבד2018-שבאחרי

המדדהכלובסךזינוקחלהשנהסוףולקראתחיוביתהייתה

.186.9-הברמתוסוגר10.6%שלעלייהמשלים

התיקוןבזכותבעיקר,בירוקהמדדבילההשנהמרביתאת

המדדשבואפרילבחודשהיההשיאכאשר,האנרגיהבמחירי

בתחילתלערכוחזרהצנחהמדדיוליבתחילת.189.66-להגיע

הסחורותבמחיריהתאוששותחלהכאמוראבלהשנה

והמדדבושהיומהקיפאוןיצאוהאנרגיהומחיריהחקלאיות

שלפניהתקופהאתשמזכיריםמחיריםלכיווןחזרהלעלותהחל

.נקודות200-האזורהסחרמלחמת



סחורות נבחרות-2019גרף ביצועים השוואתי שנת 

מתחוםבעיקראדוםנצבעומהסחורות201870%-שבאחרי

78%-בעלייהחלההשנה,והמתכותהרכותהסחורות,האנרגיה

.מהסחורות

52.99%שלזינוקעםהטבלהבראשהשנהאתמסייםדקלשמן

.הרכבתעשייתאתבעיקרהמשמשתהפלדיוםמתכתאליוובצמוד

.שעברהבשנההרשימהבתחתיתשהיהלאחרחדהקפיצהביצעהנפט

.שנים6שללשיאזינקהזהב

אוירמזגפגעיאחדכשמצדבמיוחדתנודתיתשנהשעברוהגרעינים

וסיימוהשנהאתצלחו,הסחרמלחמתשניומצדבמלאיםוירידה

הןסויהוכוספתקנזסחיטת.בלבדמתונותעליותעםאך,בירוק

.מהגרעיניםבאדוםשמסיימותהיחידות

המומנטוםאתהמשיך,2018-בהרשימהבראששכיכבלונדוןקקאו

השנהאתמסיים,שניםשלוששלשיאלמחיריהגיעואף2019-ב

.דצמברבנובמברכבדיםמימושיםלאחרבלבדקלותבעליות

שנייהשנהסיימווהכותנה,טבעיגז,תפוזיםרכז,האלומיניום

.באדוםברציפות
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הן,יחסיתקצרהבתקופהשנתירבשיאלמחירשפלממחירחדמעברהשנהשעשוהסחורות

הדבר.קצרבזמןלהשתנותעשויהמחירבהוהתאוצההסחורותבשוקהחדהלתנודתיותתזכורת

.הייצורעלותאתומגרדזמןלאורךהמחיריםגרףשלהתחתוןברףשנמצאתסחורהלכלנכון

הקפהירדמאישבחודשאחרי!שנתייםשלושיא27.3%שלעלייהעםהשנהאתמסייםהקפה

ועולההולךביקושלאור2020-בגםלעלותצפויהקפה,התחזיותפיעל.שנה15שללשפל

.נטויהעודוהיד2019-בחדשיםסטארבקאססניפי600-כבשטחהשנפתחוסיןמכיווןבעיקר

באמצע.לטוןרינגט1,900-2,200ביןהשנהרובדשדש,המלזיתבבורסההנסחר,דקלשמן

שהגיעולאחרהמלאיםאתמעטלהקטיןשינסוהודיעובמלזיהכאשרהמפנהחלאוקטוברחודש

-ללעלותצפויB20האנרגיהתחליףלטובתהדקליםבשמןהשימושבנוסף,2018-בלשיא

הזניקוהשנהלאורךהאווירמזגבגלליותרקטןהיצעלצדאלוכל,השנה18%לעומת25%

.השנהבסוףהמוגןהשומןבמחיריהחדההעליהאתומסבירים53%-בהמחיראת

2019בתחילתהדקלושמןלקפהדומהמחיריםהתנהגותעם2020-לשנכנסותהסחורות

:הן(היצורלעלויותשקרובותארוכהתקופהלאורךנמוכותמחיריםברמותדשדושכלומר)

חדהמחיריםלקפיצתפוטנציאלאלהלסחורות.וכותנהתפוזיםרכז,סויהכוספת,טיבעיגז

.2020-ב

תיקן,2019במהלךשנתירבבשפלונגעהאחרוןבעשור50%-בכשנחתךהסוכרמחיר

-בחדותמחיריםלעליותפוטנציאלבעלהואגםאךהשנהשלהאחרוןהרבעוןבמהלךבחדות

2020.

הזינוקים החדים של השנה

:שנים3שמן דקל גרף 

2019

שפל של 

עשור

:שנים3קפה ערביקה גרף 

שפל של 

שנה15

2019



מחירי המזון

כלשיאאתוקבעהמזוןבתעשייתגלםחומרי55-משמורכבFAOם"האושלהמזוןמחירימדד

-ב,שחווההתנודתיותאףעל-2.7%כשלקלהבעלייה2019שנתאתסיים,2011-בהזמנים

.השנהאתפתחבונקודות163.9לעומת,נקודות177.2

רקעעל(עלייה19%-כ)190.5-העבראל160.1-מבחדותשעלתהזוהייתההבשריםקבוצת

חוותההשמניםקבוצתגם,אליהבנוסף.מעלהכלפיהסקטורכלאתשגררהבסיןהחזיריםשפעת

2,902שלשיאלמחירדקלשמןשלעלייהבגללבעיקר(14.5%-כ)150.6-ל131.2-מעלייה

.הסויהבשמן21.33%שלועלייה(40%מעלשלעלייה)מלזירינגט

נקודותעשר)192.6-בהשנהאתוסיימהירדהאבל226.1-לבמאיהגיעהכברהחלבקבוצת

שמהווהFonterraחברתשלהמשברבעקבותהגיעההדרמטיתהעלייה(השנהמתחילתעלייה

צמחוהחובלמשברנכנסההחברה,(רפתות10,000בתוכהמאגדת)העולמיתהחלבמיצואשליש

ל"מנכהחלפתבעקבותנסגרורפתותשלרבומספרלקצץאותהשאילץמהשעברההשנהבסוף

בגללבעיקר(-3.7%)הדגנים:צנועותשעריםבירידותהשנהאתחתמוהקבוצותשאר.החברה

ונשארמאחוזפחותירדהסוכר,החיטהביצואהמובילותהחברותביןגדולהותחרותרבהיצע

.ספטמברבחודשרגעיתירידהמלבדהשנהרובלאורךיציב

2017במהלך7%-בכעלה2016-בעשורשללשפלשירד,בישראלהחלבשלהמטרהמחיר

.2019-ב2.6%שלירידהחווה,2018-בגםלעלותוהמשיך

.השנהבמרביתבעולםנמוכיםחיטיםמחיריבעקבות9%-בכהשנהירדובישראלהקמחמחירי

לטוןח"ש1455.80-בהקמחמחיראתהעמידלוישבתאימחירון



2019גרף ביצועים השוואתי –גרעינים וזרעי השמן 

גבוהיםבמחיריםהתחילואותועשורמסיימיםהגרעינים

חדהבירידההחלוהעשורמחציתלפניקצתכאשר,מאוד

.לעשורהשנייההמחציתלאורךשפלברמותודישדשו

,הסחרמלחמתכשברקעהגרעיניםפתחו2019את

פעםבכלואףהשנהברובהמחיריםעלשהכבידה

.המלחמהאתהחריףשטראמפ

אווירמזגפרמיותלשווקיםהתווספויוליבחודשכצפוי

מחירישאראתאיתומשךהתירסליבוליוהחשש

החששהעשורשלהשנילחציוכיאהאך,הגרעינים

צריכיםהיוUSDA-הכאשרגם,כלוםכלאהתברר

.הנתוניםאתלאששכיחוזרח"דולראשונהלהוציא

הסחרבמלחמתהראשוןהשלבעבראלההתקדמות

חיטתמלבד,ירוקהלהיותהגרעיניםתמונתאתהביאה

וכוספתשהתחילהאיפהבערךהשנהאתשסיימהקנזס

3.23%-.בשמןהחדההעליהלאורבעיקרשירדההסויה

-0.56%

3.40%

5.36%

6.09%

11.03%

23.84%

30.11%

-10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

כוספת סויה

חיטת קנזס

תירס

פולי סויה

שיבולת שועל

חיטת שיקגו

שמן סויה

אורז



השנה שהייתה -חיטה 

מחיר נוכחי
2019שינוי 

(סנט לבושל)

2019שינוי 

(אחוזים)

2018שינוי 

(אחוזים)

14.39%-486.002.75-0.56%קנזסחיטת

558.7555.5011.03%17.86%שיקגוחיטה

.מלאים עולמיים גדולים•

מחיר גבוה יחסית לשאר  •
דבר שעלול  , הגרעינים

להקטין את הביקוש לחיטת  
.מספוא

.ייצוא גדול מהים השחור•

.האטה בצמיחה העולמית•

המשך התחזקות הדולר  •
.לעומת שאר מטבעות העולם

.סיום מלחמת הסחר•

סכסוך גיאופוליטי בים התיכון  •
שיערב את אוקראינה או 

.רוסיה ויפגע ביצוא

בצורת  . בעיות מזג אוויר•
.ושריפות באוסטרליה

גורמים תומכי ירידהגורמים תומכי עלייה

ללאכמעטשסגרהקנזסחיטתמלבד,בעליותמסיימתהחיטהבההשלישיתהשנהזאת

נבעוהעליותעיקרכאשר,יחסיתגבוהיםבמחיריםהשנהאתהחלההחיטה.שינוי

המשיכההחיטה,הסחורותמרביתכמו.מומשושלאהרוסיהייצואלעצירתמחששות

.הסחרבמלחמתהמפתיעהההחמרהבעקבותמאיבאמצעלשפלהגיעואףבירידות

אחרינגררה"ובעיקרמשמעותייםאירועיםסיפקהולאכמעטהחיטההשנהלאורךגם

לעומתשיקגו"רכה"ההחיטההתחזקותהיתהוחריגהבולטתתופעה."התירסמחירי

בספטמברהחלולחיטהנוספותתפניותשתי.היסטורייםלפעריםהקשההחיטה

.לסיןב"ארהביןהסחרהסכםהתקדמותבעקבות,ובנובמבר

מאיחודששלהריצהמלבד,האמריקאיםלמחיריםבדומההתנהגהשחוריםחיטת

ציפיותעם–2019לשנתבדומהנפתחת2020שנת.התירסמחירימעלייתשנבעה

הסיניםמצדגדולותלקניותהצפי,העולמיבמלאילירידהמעברכאשר,מחיריםלעליות

המלחמהוהחרפתההסכםפיצוץשלבמקרה.גביתרוחנותןהסחרבהסכםלעמודמנתעל

.שחלפההשנהשלהנמוכותהמחיריםרמותאללחזורהחיטהעשויה

?2020מה צפוי לנו בשנת 



גרפים–חיטת קנזס 

חיטת ים שחור השנה שהייתה

עיכוב בזריעת  

התירס מעלה את 

הביקושים לחיטה

ציפיות לרכישות  

מסין בעקבות  

הסכם ראשוני 

במלחמת הסחר

מחיריאתשמשכוב"בארההתירסגידולבאזוריהזריעהלעיכובימעבר

ביןהקורלציה,מתקדםשהזמןשככלרושםעושה,האמריקאיתהחיטה

(יחסיתהחדשים)השחורהיםחיטתלחוזיהאמריקאיתהחיטהחוזי

.וגוברתהולכת

כליומהווההזמןעםהיאאףגדלהבבורסההשחורהיםבחוזיהנזילות

.הסיכוניםלניהולנוסף

חיטת קנזס השנה שהייתה

שנים5חיטת קנזס 

תחתית כפולה על פי 

סימן –ניתוח טכני 

לעליות מחירים



חיטת שיקגו  VS.חיטת קנזס 

:השנה שהייתה-( שחור)אל מול קנזס ( ירוק)חיטת שיקגו  מחירישביןהפערהואהשנהשלוהאנומליותהמעניינותהתופעותאחת

חיטה)קנזסחיטתההיסטוריהלאורך.קנזסוחיטתשיקגוחיטתשלהבורסה

(רכהחיטה)משיקגומקבילהמשלגבוהחלבוןבאחוזהמאופיינת(קשה

26עלעומדהאחרונותהשנים10-להממוצע)יותרגבוהבמחירנסחרה

גםונמשך2018בסוףשהחלההיפוךאך,(לטון10$-כקנזסלטובתסנט

-בכמעטנסחרהשיקגוחיטתכשבשיארביםהפתיע2019שנתכללאורך

טובותהיוהקשההחיטהשאיכויותהעובדהגם.קנזסחיטתמעלסנט100

ובנוסףבביקושועליהבמלאיםירידהספגההרכהוהחיטהמהרכה

מהווהשאינההמקומיתהאמריקאיתהחיטהבשוקמעורביםשהספקולנטים

השיאפעראתמסבירהאינה(השחורליםמקומההפסידה)עולמימרק'בנצ

.בתמחורשנוצר

אךההיסטוריהלאורךהתרחשההיא,חדשהאינהזותופעה,ההגינותלמען

לגרףלבשימו)בהרבהנמוכהובעוצמהקצרותמאודלתקופותכללבדרך

.(האחרונותהשנים50לאורךבמחיריםהפעראתהמראה

מחירשל(פרמיהפלוסבורסה)הפיזיהמחירגםבההאחרונהלתקופהנכון

99שלמרמההפערלצמצוםעדיםאנו,קנזסממחירייותרגבוההיהשיקגו

.שיקגולטובת72.75-לבשיא

למצבויותרקרובולחזורלהצטמצםצפויהפער2020בשנתהנראהככל

אתלשמרעשויההספקולנטיםשלהמוגברתהמעורבותאך,הטבעי

.מבוטללאלזמןהזוהאנומליה

(כשהפער חיובי הוא לטובת קנזס ולהפך)1975-הפער בין חיטת קנזס לשיקגו מ



תירס

מחיר נוכחי
2019שינוי 

(סנט לבושל)

2019שינוי 

(אחוזים)

2018שינוי 

(אחוזים)

387.7512.753.40%6.91%תירס

שיפור ביבולי התירס וחזרה  •
.למגמת עלייה

.האטה בצמיחה העולמית•

המשך התחזקות הדולר  •
לעומת שאר מטבעות העולם

אם מלחמת הסחר תמשיך ולא  •
מחירי התירס  , יגיעו להסכם
.צפויים לרדת

ב"הגדלת שטחי מזרע בארה•

,  סיום מלחמת הסחר עם סין•
שתאיץ רכישות של סחורות  

(  ביניהן תירס)חקלאיות 
.ב"מארה

הגדלת השימוש באתנול לדלק  •
.הסיני

סכסוכים במזרח התיכון •
.ועליית מחירי הנפט

.ירידה ביחס המלאי לשימוש•

גורמים תומכי ירידהגורמים תומכי עלייה

?2020מה צפוי לנו בשנת 

האמינורביםהשנהבפתיחתכאשר,הסחרמלחמתשלכבדהמשקולתעםהשנהאתפתחהתירס

הערכותאףעל.השנהאמצעעדמלאאוחלקילפתרוןתגיעסיןעםהסחרמלחמתכיוקיוו

ביןהיחסיםהוחרפומאיבחודש,2018-לבדומה.משלותוכניותהיולטראמפ,האנליסטים

סנט340-שבהתמיכהרמתאתבחנוהםכאשר,שנתילשפלהגיעוהתירסומחירילסיןב"ארה

שגרמווההצפותהעזיםהגשמיםבשל,הקיץלקראתהתרחשה2019שלהשנתיתהדרמה.לבושל

עבראללשימושהמלאייחסאתלהורידאמורהיההציפיותפישעל,בזריעההיסטורילעיכוב

,ביולילבושלסנט460-הסביב,שנים5שלשיאלרמותשהגיעלאחר.ספרתייםהחדהאזורים

צורךהיהלראשונה.שחשבוכפיחמורהאינההזריעהעיכובשלהפגיעהכיUSDAההעריך

דומותהיוהנוסףח"הדותוצאותגםאך,הזריעהתוצאותעםישליםשהשוקמנתעלנוסףח"בדו

.סנט360-העבראלחזרהאלירדוהתירס

שלוהאישורבקצירבעייתיאוירמזגהיה,בירוקהשנהאתלסייםלתירסגרםשלבסוףהדבר

בו,השנהבתחילתלהיחתםשצפוי,הסחרהסכםשלהראשוןחלקועלהסכמהעלוהסיניםטראמפ

.דולרמיליארד50-ל40ביןשלבגובהחקלאיםמוצריםלרכישותמחויביםהסיניםיהיו

מלחמתסיום.2015מאזשנהלתחילתביותרהגבוהההמחיריםברמת2020אתמתחילהתירס

מכיווןדרמהללאכיאםלמחירתמיכהלספקאמוריםלאתנולהגבוהיםהביקושיםבשילובהסחר

.האחרונותהשניםשלהמסחרבטווחלהסחרצפויהשוק,האוירמזג



גרפים-תירס 

(בושל לאייקר)1989-ב מ"יבולי התירס בארה

1990-2019שימוש ומלאים עולמיים /יחס מלאי
השנה שהייתה–תירס 

שנים5גרף –תירס 

עיכוב זריעה בשל 

מזג אוויר גשום  

והצפות

דשדוש רב שנתי עם זינוק  

מחיר פעם בשנה בדרך כלל 

לקראת חודשי יולי



סויה

מחיר נוכחי
2019שינוי 

(מחיר)

2019שינוי 

(אחוזים)

2018שינוי 

(אחוזים)

5.96%-943.0048.005.36%פולי סויה

0.86%--299.90-10.003.23%כוספת סויה

15.81%-34.496.6423.84%שמן סויה

יבול גדול בדרום אמריקה  •

.המשך ירידה בביקושים•

פיצוץ בין טראמפ לסינים  •
ישאיר את מחירי הסויה  

. בתחתית

עליה בשטחי הזריעה  •
ב  "בארה

,  סיום מלחמת הסחר עם סין•
שתאיץ רכישות של סחורות  

.ב"חקלאיות מארה

ירידה במלאים וביחס המלאי  •
.לשימוש

.עליה במחירי האנרגיה•

עליה בשימוש בתחליפי בשר •
מבוססי סויה  

גורמים תומכי ירידהגורמים תומכי עלייה

?2020מה צפוי לנו בשנת  ב"ארהמלאייכאשר,התירסמשליותראףכבדותמשקולותעם2019אתפתחההסויה

שחיסלהוסביבתהבסיןהחזיריםושפעתהסחרמלחמתשברקע,הזמניםכלבשיאוהעולם

הגיעב"ארהשלביותרהגדולההלקוחה,סיןשלהסויהייבוא.החזיריםמסך50%-כ

מארגנטינהסויהיבואוהגדילוהשחורהיםמאיזורלחלבוןלאלטרנטיבותפנוהסינים.לשפל

הסחרמלחמתלסיוםשהשיחותהסתברכאשרלשפלהסויהמחיריהתרסקובמאי.וברזיל

המלאיםוירידתבזריעהההיסטוריהעיכובלאורלעליותשובחזרובקיץ.שירטוןעלעלו

2020אתפותחתהיאכאשרבעליותהשנהאתהסויהסיימהיוםשלבסופו.מכךכתוצאה

.בפוליםוחצישנהשלבשיא

אףעל,העליהבמגמתלהמשיךביותרגבוהפוטנציאלישלסויה2020-בכינראה,זאתעם

זובשנהיסיימווהאמריקאיםהסיניםהנראהשככלמכיווןזאת,יחסיתהגבוהההמלאיכמות

.האמריקאיתהסויהשלמרכזיקנייןלהיותיחזרווהסיניםהסחרמלחמתאת

OIL-ה SHAREדבר,דווקאירדהכוספהשמחירבזמןזינקוהשמןכשמחיריחדששיאקבע

.השמןיצרניותעםשהטיב



סויה

:

:השנה שהייתה–פולי סויה 

שנים5גרף –פולי סויה 
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The Hightower Report

1989יחס מלאי לשימוש ומלאי עולמי בסויה משנת 



כוספה ושמן סויה

השנה שהייתה–כוספת סויה 

שמן סויה השנה שהיתה 

אופטימיות,משנתייםלמעלהשללשיאהשנהשלהאחרוןברבעוןעלההסויהשמן

לעליותהקטליזטורהיוהדקלשמןבמחיריהחדהוהעלייההסחרמלחמתבגזרת

.2020-בלהתייצבצפוייםהשמןמחירי.החדות

מאיבתחילתכאשר,320$-300$ביןמאודצרמחיריםבטווחנעההסויהכוספת

חות"הדולמרות.290$-למתחתאףשבועייםלמשךירדההסחרמלחמתבהחרפת

הסויה,וביבולבמלאים,בתפוקה,הזריעהבשטחיירידהעלשהצביעוUSDA-השל

העובדהלאורבעיקר,300$-הסביבהשנהאתוהמשיכהלהתאוששהצליחהלא

סיכויהסויהלכוספת.השמןבמחיריחדותבעליותלוווהפוליםבמחירישהעלויות

.2020במהלךהאחרונההשנהשלהגבוהותהרמותאתלפרוץגבוה



2019גרף ביצועים השוואתי –סחורות רכות 

-22.33%

-4.36%

3.00%

5.13%

8.03%

11.55%

27.34%

-35.00% -25.00% -15.00% -5.00% 5.00% 15.00% 25.00% 35.00%

רכז תפוזים

כותנה

קקאו לונדון

קקאו ניו יורק

סוכר לבן

סוכר גולמי

קפה

כמהשללשיאיםטיפסוהסחורותרוב,הרכותבסחורותמטלטלתשנה

מלחמתלצדאווירמזגנזקי,תקדיםחסרלשפלירדוגםאבלשנים

ביציבותפגעוההפכפךוהברקזיטרביםמטבעותשהחלישההסחר

.השנהכללאורךהסחורות

,שנתייםשלושיא27.3%שלעלייהעםהשנהאתמסייםהקפה

בביקושיםחדהעלייהבעקבות,שנה15שלמשפליציאהלאחר

.מאסיהבעיקר

הסחורותמביןהשנהביותרהגדולההירידהאתחווההתפוזיםרכז

שנתבפתיחתכבר.22.3%-כשלבירידההשנהאתוסייםהרכות

אלא,שניםכשלוששלשליליבשיאהיוהתפוזיםרכזמחירי2019

,לפאונדסנט95-למתחתאללצנוחהמשיךוהמחירשםנעצרלאשזה

המחיראףעל"ליהנות"לברזילאפשרהחלשהריאל.עשורשלשפל

.מוגברוהיצעמהמדינהייצואלהמשךשגרםמה,הנמוך

בביקושיםוירידההסחרממלחמתעיקריתנפגעתהיאאףהכותנה

הנחמה.באדוםהשנהאתשסיימוהבודדותמהסחורותהיתההעולמיים

מומנטוםעםהיה2019שלהאחרוןשהשלישהיאהכותנהלחקלאיי

סימןאולי.2020לתוךשנכנס,(במחיר17%שלעליה)חיובי

?לבאות



סוכר

מחיר נוכחי
2019שינוי 

(מחיר)

2019שינוי 

(אחוזים)

2018שינוי 

(אחוזים)

-359.2026.708.03%15.76%(לונדון)לבןסוכר

-13.421.3911.55%20.65%גולמיסוכר

הירידהאףעל,)!(שנים12שללשפלהגיעואף2018-לישירהמשךסיפקהסוכר

שלבעלייההשנהאתוסייםלהתאוששהצליחהשוק,הסוכרבשוקהוודאותואיהגדולה

.שנהשלושיא8.5%

רביםמטבעותבערךירידהעימהשגררההסחרלמלחמתלקשרניתןהירידותעיקראת

אלהיסטורילשפלהריאלירדבנובמבר25-ב,כחודשלפנירק,הברזילאיהריאלוביניהם

.בהיצעהשוקאתומציףמואץיצואשמעודדדבר,הדולרמול

איראןמעורבותבעקבותשעלוהנפטממחירידווקאהסוכרקיבלשלוהתמיכהאת

הנפטצינורותשלוההפצצההבריטיתהמיכליתחטיפת.השנהלאורךרביםבסיכסוכים

חשבוןעלמוגברתאתנולולהפקתלעלותהנפטלמחירישגרםממהקטןחלקהיוהסעודים

עלותאילנדהודו,ברזילביןלהסכםהגיעוהשנהשלהאחרוןבשליש.הסוכרתפוקת

השלישיבשליש19%מעלעלההסוכרואכןהמחיריםאתלהעלותכדיהתפוקההקטנת

.2019של

לאוקטוברהראשוןמאזבירידהנמצאתהסוכרתפוקת,השנהשלהאחרוניםהדוחותפיעל

2017-בשיאלתפוקתשהגיעהתאילנדגם,הממוצעתמהכמות35%מעלחותכתכשהודו

נמצאתעדייןברזיל,האחרונותבשנתיים5%-בכהיצואאתמצמצמתטוןמיליון14.7עם

90%מעלשללקיצוץהאחרוניםבשבועותעדיםאנואבלביצוא2%שלכלליתבעלייה

חקלאיעלשמקשיםהתחתיתממחירילצאתבניסיוןזאתכל,ברזיללנמליהסוכרבהגעת

.בעולםהסוכר

:השנה שהייתה–סוכר לבן 



המשך-סוכר 

למצואמתקשהשעדייןמאירופההביקושיםזההראשונה,השנההמחיריםעלשישפיעונקודותשלוש

עדיםאנוהאחרוניםבחודשיםכאשר,מאסיהוהביקושיםהסחרמלחמתהיאהשנייההנקודה.יציבות

,משמעותיותבכמויותמדוברלאעדייןאבל,בפרטובאינדונזיהבכללבאסיההסוכרבביקושלעלייה

היאהשלישיתהנקודה.לצמוחתחזורוסיןחתוםלהסכםיגיעוב"וארהסיןאםלהשתנותשעלולמה

העולמיתהסוכרשכמותהוא2020-להצפי.(העיקריותהמגדלות)ותאילנדהודוברזילתפוקת

אתישלברזילוכרגעהתיאבוןיגיעהמחיריםעלייתשעםבחשבוןלקחתצריךאך,תצטמצם

ימנעהנראהשככלמה,האתנולחשבוןעללמאכלהסוכרתפוקתאתלהגדילביותרהגדולהפוטנציאל

:2006-ביקוש והיצע עולמי לפי מדינות מ.קיצוניתעלייהמהמחירים

2007-שטחי מזרע סוכר סלק מ
בארץהשחקניםאתשגררמה,האחרוןהקיץבעקבותנמוכותמתפוקותסבלבאירופההסלקסוכר

בעונההתפוקה.!(עצמוהסוכרמעלות70%-כ)לטון250$-לאףשהגיעגבוהותמפרמיותלסבול

הכפורבשלהחורףבתחילתגםמתקשיםהסלקשדותכאשר,האחרוןבעשורהנמוכהלהיותצפויה

.הצמיחהואיכותבקצבשפוגעיםוהקרה

הביקוש וההיצע ממשיכים לחפוף 



קקאו

מחיר נוכחי
2019שינוי 

(מחיר)

2019שינוי 

(אחוזים)

2018שינוי 

(אחוזים)

1,81953.003.00%28.16%לונדוןקקאו

2,540124.005.13%27.70%יורקניוקקאו

בחוףוגםבגאנהגםגבוההותפוקהגדוליםמלאיםעקבבירידותהשנהאתפתחהקקאו

במעלהההאוקיינוסהתחממות)"ניניואל"השתופעתמביניםהסוחריםכשברקע,השנהב

.היבוליםאתותסכןתתרחשלא,(גשמיםלריבויהגורמת

המהוויםאירופהביקושיעלשהעיבה,הברקזיטוסוגייתהסחרמלחמתאףעל,מפתיעבאופן

,אסיהמאזוריהגיעההעליהעיקר.עלהדווקאלקקאוהעולמיהביקוש,מהביקושיםכשליש

.העולםאזוריבכלחזקיםהיולקקאוהביקושיםשנתייתבהסתכלותאך

החלטתהיה,2020-לגםוודאותהאיאתאיתווגורר2019-בשהתרחשהמרכזיהעניין

למחירנוספים400$שלגבייהידיעלהמקומיםלחלקאיםתמיכהלספקהשנהבוחוףגאנה

Differentialהמכונים) Income Living- LID).בהחבויאךפופוליסטיתגםהיאזוהחלטה

בהםהמקריםשבמרביתהמקומייםלחקלאיםמגיעיםלאכללהרווחיםרוב–הגיוןמעטגם

.טווחארוכתופגיעהיציבותלחוסרוגומריםבעציםהטיפולאתמזניחיםנמוכיםהמחירים

תפוקתאתשהורידהיבולמחלתהתפשטהשבגאנהלאחרהשנהביטוילידיבאהזותופעה

לאומיותהביןהשוקולדמחברותלתמיכהזכתהההחלטה.טוןאלף800-לבמדינהשלהקקאו

.הגדולות

גםהנראהככל,למחיר400$אותםיתווספוהשנהמאוקטוברהחל,המדינותהחלטתפיעל

הקקאומשוק60%המהוותהשנהבוחוףגאנהבעקבותילכוהמגדלותהמדינותשאר

יודעתלאעדייןהגדולותהשחקניותוגםהגלויעלהנסתררבעדייןאלולשורותנכון.העולמי

לחקלאיםהתשלוםיבואוכיצדחתומיםהםעליהםטווחהארוכיהחוזיםעםלהתנהלכיצד

.במחירביטוילידי



קקאו

:השנה שהייתה–קקאו לונדון  (סיבה נוספת לדאגה)תחזית ביקושי השוקולד בהודו 

יצרניות הקקאו הגדולות 
:שנים5גרף –קקאו לונדון 



2019גרף ביצועים השוואתי –אנרגיה 

-25.54%

8.78%

21.88%

29.83%

34.46%

-30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00%

גז טבעי

אתנול

נפט ברנט

בנזין

WTIנפט 



נפט

מחיר  

נוכחי

2019שינוי 

(מחיר)

2019שינוי 

(אחוזים)

2018שינוי 

(אחוזים)

-WTI$61.0615.6534.46%24.84%נפט

-$66.0011.8521.88%19.02%ברנטנפט

במהלךבמחירהגבוהותלתנודותרבותתרמווניגריהונצואלה,לוב,באיראןהגיאופוליטיהמצב

הגרעיןנושאבכלב"ארהעם-מדינותשלושעםפומביתלהתעמתהספיקהאיראן,השנה

לפגועהספיקהשםסעודיהועםנפטמכליותשלהדדיותחטיפותהיובריטניהעם,והסנקציות

במזלאך,הנפטצינורותעלמאויישיםבלתימטוסיםשלהתקפהלאחרהסעודיתהנפטבאספקת

.הסלימולאאלואירועים

(WTI)50-60ביןהנפטדשדשהשנהשלהשניבחציה,הגיאופוליטייםהאירועיםכללמרות

לשיאיםהגיעוהאמריקאיםוהמלאיםהתפוקהאחדמצדכאשר,לחביתדולר(ברנט)55-65ו

ק"אופארגוןשניומצד"בעולםהגדולההנפטיצרנית"התואראתב"לארהוהעניקוחדשים

מחיריאתשהובילמה,השנהסוףלקראתאותההגבירואףשלוהצמצוםמדיניותעלששמר

.ההתנגדותרמתמעל,שנהחצישלבשיאהשנהאתלסגורהנפט

ביןהעימות,2020-בהנפטלמחיריחששמהוות2019-בבשלוםשעברוהגיאופוליטיותהסכנות

כינראהקוריאהבצפוןגם,צבאילמבצעלהתפתחמהרהעדעלוללקירהנדחקתלאיראןב"ארה

.שקטלאעדיין

נפט ברנט השנה שחלפה



נפט

1920ב מאז "תפוקת הנפט של ארה2017תפוקת הנפט של אופק והעולם מאוגוסט 

בעלייתובעקיפיןישירותטראמפנלחם2019שנתלאורך.נמוכיםממחיריםנהנית,נפטשלבעולםהגדולההצרכניתבהיותה,ב"ארה,OPECלארגוןבניגוד

אתממשיךOPECארגוןכאשר,להתממשממשיכההזוהמגמהכיונראהבעולםנפטשלביותרהגדוליםהיצרניםלהיותהפכוהאמריקאים.הנפטמחירי

ראו)בעולםהנפטתפוקתיציבותעלשמרההזוהמלחמה.תפוקתםאתלהגדילממשיכיםהאמריקאיםואילוזומדיניותמרחיבואףשלוהנפטצמצוםמדיניות

.הגיאופוליטייםהאירועיםאףעלהמחיריםיציבותעלגםוכך(גרפים



2019גרף ביצועים השוואתי –מתכות 

תעשייתיותמתכות

בתעשייתהגואיםהביקושיםלאורהביצועיםטבלתאתלהובילממשיך–הפלדיום

.חשמלייםההרכביםבעיקר,הרכב

הביקושיםלאורהשנה28%-בכעלהבלונדוןהנסחר(בדיאגרמהמופיעלא)הניקל

.חלדאלבתעשיית

באופןצפויכשהמונמטום6%-מלמעלהשלעליהעםשנהוסיימההתאוששההנחושת

רואיםרבים.המתגבשהסחרהסכםלאורבעיקרהראשוןלרבעוןגםלהכנסמסורתי

.המפעליםופעילותהעולמיהכלכלילמצבברומטרבנחושת

עםסחרלהסכםהציפייהבשלגבוהמחיריםבטווח2019בתחילתנשארהאלומיניום

בתחילתלטון1,700$-לעדהמחיריםירדוהשנהבאמצעהתפוצצהכזואך,סין

.להתאוששותהואהצפי.באדוםהשנהאתסייםעדייןאך,אוקטובר

אציליותמתכות

הסוחריםאינפלציהובהיעדרשניםשששלשיאלעבר2019במהלךבחדותזינקהזהב

מדברותמההערכותחלק.2019-בחסרושלאגיאופולטייםאירועיםמפנימקלטבוראו

ערךלשימורהמסורתיכאמצעילזהבועברבביטקוייןאמוןשאיבדספקולטיביכסףעל

.הכסף

וללאהזהבבמחיריהעלייהעםכהזדהותוחצישניםשלוששללשיאעלה–הכסף

.אמיתיפונדמנטליבסיס

-4.31%

6.32%

15.52%

18.87%

22.05%

52.25%

-10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

אלומיניום

נחושת

כסף

זהב

פלטינה

פלדיום



2019גרף ביצועים השוואתי –מטבעות אל מול הדולר 

-37.80%

-10.32%

-7.54%

-2.55%

-1.65%

-1.44%

-1.28%

2.57%

6.69%

7.42%

9.15%

-50.00% -40.00% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00%

פסו ארגנטינאי

לירה טורקית

ריאל ברזילאי

רופי הודי

יורו

ין יפני

דולר אוסטרלי

פסו מקסיקני

פאונד בריטי

שקל

רובל רוסי
.התחזקות–2018-לישירכהמשךהשנהאתפתחהדולר

שלושירדההריבית,לתחזיותובניגוד2008מאזלראשונה

,הטובההאמריקאיתהצמיחהאףעלוזאתב"בארהפעמים

.תקיןאינפלציהויעדבשפלאבטלה

שלהעזמרצונונבעההריביתלהורדותהעיקריתהסיבה

לעזורובכדיהסחרממלחמתכחלקהדולראתלהחלישטראמפ

.בכללתחרותילהיותהאמריקאיליצוא

גררואףחזקלהיותהמשיךהדולר,טראמפשללרצונובניגוד

שפלרמותעבראלקומודטיסמבוססותמדינותשלמטבעות

.בייצואתחרותייתרוןהמדינותלאותןשסיפקמה,היסטוריות

נתחיםלקחתוארגנטינהברזילהצליחו,למשלהתירסבשוק)

.(זאתבשלהאמריקאיםמהייצוא

המרכזייםהמטבעותששתמולמעטנחלשהדולר2019בסוף

ככל.(הבאבעמודגרףראו)אינדקסהדולרבמדדהנסחרים

אחתריביתירידתלראותצפוייםאנו2020בשנתהנראה

עלתספיקהיאהאםהיאשנשארתהגדולההשאלה.נוספת

אחריםמרכזייםבנקיםינהגווכיצדהדולראתלהחלישמנת

.בעולם



השנה שהייתה–דולר אינדקס 

דולר

יורו

ין יפני

דולר  
קנדי

פרנק  
שוויצרי

דולר  
אוסטרלי

לירה  
שטרלינג



השקל-המטבע החזק בעולם 

בשניםמתרחשתזותופעה,להיוםנכוןבעולםהחזקהמטבעהואהשקל

מדינותבעיניישנחשבדבר,הישראליהייצואעלמכבידהואףהאחרונות

מערבולתאףעלחזקנשארהשקל.הכלכלהעלשליליכגורםרבות

גיאופוליטיתומתיחות(שלישיותבחירות)המדינהנכנסהאליהפוליטית

דולריםרוכשהנגידכאשרוגםומהדרוםמהצפוןאיומיםשכללהאזורית

לאהשקל,(ח"המטביתרותהזמניםכלשיא)משמעותייםבהיקפים

."מתרגש"

נובעת2019בשנתהשקלמהתחזקותחלקכימעריכיםישראלבבנק

הממשלתיח"האגמדד)WGBI-להצטרפותהעקבלישראלכספיםמזרימת

-המקרולנתוניםגםאך,ל"מחוקרנותשלגידורומפעולות(הבינלאומי

השנהשהתרחשורביםאקזיטים–בדברחלקישהמשקשלכלכליים

צורךשהיהלמדינהזרכסףהרבהאיתםהכניסוזריםגופיםשלוהשקעות

.(השקלאתהמחזקתפעולה)לשקללהמיר

במלחמה,ירוןאמירפרופסורשלבראשותו,ישראלבנקימשיך2020-ב

אם)ממשלהשתקוםלאחרהנראהוככלהשקלבהתחזקותהמתמדת

היבואניםנהניםבינתיים.זהלנושאפיסקליתמדיניותתקבע,(וכאשר

.ברובםנמוכיםסחורותלמחיריהמצטרפיםנמוכיםמשערים



חומרי פלסטיק ופולימרים

בשל,מחיריםבירידותהשנהאתסיימוהפלסטייםהגלםחומרימרבית

לאהנפטבמחיריהעלייהגם.העולמיתבצמיחהוהאטההסחרמלחמת

פתרוןנמצאלא2019בשנתגם.המגמהאתלבלוםמנתעלהספיקה

אתיותרתקבללאכיסיןהחליטה2018-שבלאחר,המיחזורלבעיית

.העולםשל"הזבל"

.עולמיייצורכושרועודףמסיןזולייצואלאורירדובעולםPET-המחירי

מכתיביםהסיניםכאשר,וסיןקוריאהמדרוםהגיע2019-בהייצואעיקר

PETעלוכיוםהפרמיהעלתההמחיריםירידתבעקבות.הרצפהמחיריאת
PETעללדרושנהוגשהיהסכום,80$-כשלפרמיהמשלמיםממוחזר

מזהםתחליףאחרלחפשלרביםגורמתהסביבהלאיכותהמודעות.בתולי

.הפלסטיקהבעולםהבאהדברשיהיהפחות

שלגדולהויבואניתהפלסטיקהבתחוםמרכזיתשחקניתהינהסין

הגיעוב"בארההמפעלים,הסחרמלחמתבעקבותאך,ב"מארהפוליאתילן

לרמהלרדתהאמריקאיהפוליאתילןלמחיריוגרמוייצורעודףשללמצב

.אירופאיותחברותגםשתענייןכזו

ומלחמתבהנחההפלסטיקהחומריבמחיריהתאוששותצפויה2020-ב

חברת סורפול  : מקור .התאוששותסימניתראההגלובליתוהכלכלהתפסקהסחר



מדדי המניות בעשור האחרון

:בעשור האחרון( ירוק)ונס 'גוהדאו( כחול)הנסדק , (שחור)S&P500-ה



סחורות נבחרות-גרף ביצועים השוואתי של עשור 

-60.71%

-49.42%

-23.06%

-19.16%

-18.43%

-16.63%

-15.31%

-9.37%

-9.31%

-6.45%

-4.60%

-4.46%

3.19%

6.39%

38.94%
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גז טבעי

סוכר לבן

WTIנפט 

קקאו

אלומיניום

נחושת

נפט ברנט

חיטת קנזס

פולי סויה

תירס

קפה

כוספת סויה

חיטת שיקגו

כסף

זהב
,המילניוםשלהראשוןבעשורבחדותשעלולאחר

זולותהסחורותכשמרביתהסתייםהנוכחיהעשור

רבותלחברותשעזרדבר,בתחילתוהיומאשרהיום

.הגדולהכלכליהמשברלאחרלהתאושש

היההסחורותבמחיריהזמניםכלשיא,אירוניבאופן

העשורשלהראשונהובמחצית2011-בדווקא

ושינוייםמאודגבוההבתנודתיותהתאפייןהמסחר

.לכתמרחיקיגיאופוליטיים

הנוכחיבעשוראותנותחזירהמחזוריותהאם

הסימניםכל–המחיריםשלמחודשתלעליה

.גבוההלכךשהסבירותמעדים



יחס התשואה בין שוק הסחורות למניות

הסחורותשוקתשואותשביןהיחסאתמציגהמענייןהגרף

למשללראותניתן.האחרונותהשנים50-בהמניותלתשואות

היוהמניותכשמדדי,2008בשנתהאחרוןהפיננסישבמשבר

.העליוןבחלקוהיההמדד,שיאלרמותעלווהסחורותבשפל

עבראלהמניותבמדדי"ריצה"לעדיםאנחנוהאחרוןבעשור

ירידהבמגמתנמצאותהסחורותמרביתואילוחדשיםשיאים

שפללרמותבניהםהיחסאתשהובילמה,בשפלחלקן

.היסטוריות

לראותשניתןוכפיההוןבשוקהמחזוריותעםמהיכרותינו

להניחניתן,ההיסטוריהלאורךהגרףעלקצרהבהסתכלות

,התוחלתעבראללהתכנסצפוילמניותהסחורותביןשהיחס

.הממוצעלרמותחזרהיעלהכלומר

בשוקהשקעההקרובותשבשניםהיאההנחה,אחרותבמילים

,הגרףפ"ע)במניותמהשקעהיותרגבוההתשואהתניבהסחורות

הזההנתוןאתמכיריםהספקולנטים.(כעשורנמשכתהמחזוריות

הסחורותבשוקמצידםיותרגדולהמעורבותצפויהולכןמקרוב

.הקרובבעתיד



לסיכום

נתוניםלהציגהמשיכההעולמיתהכלכלהשלהקטליזטורב"ארהאחדמצד.העולמיתהריאליתלכלכלהבהכרחלאאך,הפיננסייםלשווקיםמצויינתשנההיתה2019

כלכלתאתלשפרהנדרשיםהקשיםהצעדיםשלתולדהשהןחברתיותמחאותמעטבלאוצפינו,האטהחוותהגרמניהבהובלתאירופהשנימצד,מרשימיםכלכליים

.חזקהדולראתלשמרבמטרהעולמיתכללמטבעותמלחמתהציתהואףודאותחוסרויצרההעולמיתהכלכלהעלהעיבההסחרמלחמת.בכללהעולםוכלכלתאירופה

,הברקזיט,רוסיההתחזקות,הערביהאביב.2008-בקודםשנתייםאותנושפקדביותרהגדולהפיננסיהמשברלאחר,רביםוחששותודאותבחוסרהחלהעשור

בעשורבחדותשעלוהסחורותמחיריעלובעיקרהמניותשוקיעלכמובןשהשפיעוהבולטיםהאירועיםהיולסיןב"ארהביןהסחרומלחמתטראמפשלבחירתו

ן"הנדללשוקאיפשר"הזולכסף"הבוהשליליתואףהאפסריביתכעידןגםאופייןהעשור.גורףדיבאופןיותרנמוכותברמותהנוכחיהעשוראתומסיימיםהקודם

עליה30%.אלטרנטיבהבהיעדרההוןלשוקכסףלהזריםהמשקיעיםאתדחףהשארוביןמרשים"קאמבק"לעשות,הקודםהעשורבסוףהקרשיםעלשהיה,העולמי

בחירותאלבדרךלחייךהסיבותכלאתישלטראמפזהבשלב.לחלוטיןשונהבמצבכאמורשהחללעשורגרנדיוזיסיוםהיווה,2019במהלךהאמריקאיP&S-הבמדד

....אופטימייםלהיותימשיכוהמשקיעים.2020



המשך-לסיכום

:2020-בשצפויותעיקריותמגמות

לאורך.2019-מיותרמתוןבשיעורכיאםהחיוביתבמגמהלהמשיךצפוייםהמניותשוקי•

.האמריקאיהמניותלשוקטובהשנהכללבדרךהיאב"בארהבחירותשנת,ההיסטוריה

עינייןולייצרהעולמיבשוקחדשמומנטוםליצורעשויהסחרמלחמתסיום-הסחורותמחירי•

שבשניםסחורותבעיקר.אלטרנטיביתכהשקעהבסחורותבהשקעהספקולנטיםמצד

.שלהןהמסחרטווחשלהתחתוןבחלקנסחרוהאחרונות

גדוליבואצפויהסחרהסכםבמסגרתכאשר,שנתירבמשפלהיציאהמגמתהמשך–גרעינים•

.חזקיםיישארולחלבוןהביקושיםכאשר,השנהבהמשךתגברהתנודתיות.סיןמצד

.והסוכרהקקאובשוקודאותחוסר.שנתירבמשפלליציאהצפי–(טרופיות)רכותסחורות•

סיוםרקעעלהתעשייתיתהפעילותהתחדשותעםמתונותלעלויותצפי–תעשייתיותמתכות•

.הסחרמלחמת

2019בסוףשחווינוהחדותהעליות.ביקושיםתגביראסיהבמזרחהביודיזלמדיניות-שמנים•

.להתמתןצפויות

הצפויההריביתהורדתלאורהעיקריהמטבעותסלמוללהחלשואףלהתייצבצפויהדולר•

.ב"בארה

מאודלהכבידיכוליםהסחרמלחמתהתחדשותאואיראןמולב"ארה?גיאופוליטיותסכנות•

להזניקיכולותשליליותהתפתחויותכאשר,הפיננסייםהשווקיםויציבותהעולמיתהכלכלהעל

.מבוטלתלאתנודתיותכדיתוךהמניותמדדיאתולהורידוהנפטהזהבמחיריאת

!שנה אזרחית טובה ומוצלחת לכולם

מצוות קומודקס



הבהרה 

Highחברותשלמוסדייםללקוחותמיועדזובסקירההאמורכל Ridge Future ,Commodexו-ADM Investor Services

כלשלהמיוחדיםובצרכיםבנתוניםהמתחשבלייעוץתחליףמהווהואינווהתעשייההבניה,האנרגיה,המזון,החקלאותמתחומי

.נגזריםאוסחורותשלמכירהאוקניהלרבותעסקהלביצועבקשרדעתחוותאוהמלצהמשוםאיןזובסקירהבמידע.חברה

Highחברתשלולאהכותבשלהאישיתדעתועלמתבססהניתוח Ridge FutureאוADMIS.

.מ"החשלמראשאישורללאהפצהאוהעתקהלרבותזובסקירההמופיעבמידעשימושכללעשותאין

בברכה

פנחסעדי

www.commodex.co.il

www.commodexglobal.co.il

http://www.commodex.co.il/
http://www.commodexglobal.co.il/

