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השנה שהייתה ומבט קדימה

כלאוסטריטבוולאנליסטבפני,2020בתחילתמציגיםהיינואם
מוחלטלשיתוקתגרוםעולמיתמגיפהבוהתרחישאתמתחילכלכלן

בבתיהםספוניםיהיואנשיםשמיליארדי,העולםברחביהפעילותשל
תעופהששדות,תושבתוהפנאיהבידורשתעשיית,ארוכיםחודשים

הרמותאתתעבורואףתגאההעולםברחביושהאבטלהשוממיםיהיו
שהשווקיםמעריךהיהלבטחהוא,2008שלהפיננסיהמשברשל

ושהעולםהסחורותמחיריגםוכךלפחות50%ביקרסוהפיננסיים
.לעומתויחווירוהקודמיםשהמשבריםתקדיםחסרלכאוסיכנס

אכןוהשווקיםשהעולםהרושםהתקבלואפרילמרץהחודשיםבמהלך
500שלהמניותאתהמייצגP&Sהמדד.לעילהתחזיתלכיווןצועדים

,מרץבמהלך,יום22תוך30%בקרסב"בארההגדולותהחברות
37$מינוסבנסגרהנפטמחיר.בהיסטוריהביותרהמהירההירידה

בכדילשלםמוכןהיהנפטעלחוזהשהחזיקמימשמע,לאפריל17ב
שיצרההביקושיםשלקיצוניתעצירהמפאתהנפטאתממנושיקחו

קרסווהמתכותהחקלאיותהסחורותמחירי.אחסוןבמקומותחוסר
.הדולראלרצווכולם

המניותמדדי,חוויםועדייןשחווינוהעצוםהכלכליהננזקאףעל
מניותבהובלתהזמניםכלבשיאהכאוטיתהשנהאתסיימוב"בארה

מימינראתהשלאכזו,בקורונהמחודשתמפריחהשנהנוהטכנולגיה
היכולתעםלחיינופרצהזוםחברת.הקודםהמילניוםשלקוםהדוט
החברתיותהרשתות,מרחוקולמידהמשתתפיםרבימפגשיםלנהל

אמאזון".מחדשעצמםלהמציא"ולשווקלהמשיךלעסקיםאיפשרו
רקעעללייןאוןבמכירותעצוםמגידולנהנוהגדולותוהקמעוניות

אתסייםק"הנאסדמדדאלהכלבחסות.והחנויותהקניוניםסגירת
לערכו16%הוסיףP&Sהמדד,44%של(נתפסתלא)בעליה2020

"נבחרות"ההחברות30אתשמייצגונס'גוהדאושנתיבסיכום
.לערכו7.2%"רק"הוסיףהאמריקאיתבתעשייה

לכינויזכההתעשייהלמניותהטכנולוגיהמניותביןבתשואההפער
בשוקחדהנפילהחלהבוהמפורסם"Vתיקון"לבניגוד."Kתיקון"

הנפילההתרחשהממנהרמהלאותהחדהעליהאחריהומידהמניות
אוהטכנולוגיהמניותביןהפעראתמתארKתיקון,(Vהאותצורת)

,התעשייהמניותמולאלהקורנהבחסותמצמיחהשנהנוכאלו
.חדותירידותשחוווהתעופההאנרגיה,הבידור
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המשך-השנה שהייתה ומבט קדימה 

המניותלשוקי"(מילניאלס)"חדשיםמשקיעיםהביאהגםהקורנה
ביןפערויצרובמניותהמסחרעלשהסתערוצעיריםה'חברבעיקר

מזהיריםרביםכלכלנים.הפיננסייםלשווקיםהריאליתהכלכלה

כלקח.ב"ארהבהובלתמרכזייםבנקיםידיעלשתודלקפערמאותו
הפעםהגיבווהממשלותהבנקים,ארוךהיההתגובהזמןאז2008-מ

לשמורבכדיתמריציםתוכניותוהשיקוריביותהורידו,באגרסיביות
שברואכןהפיננסייםהשווקים.התקינההכלכליתהפעילותעל

MAINכיצדהשאלהאך,שיאים STREET(אתהמייצגברחובהאדם
WALLמולהפעראתיסגור(הריאליתהכלכלה STREET(שוקי
תרופהשלמקבילופיתוחהחיסוןבהצלחתתלוימזההרבה.(המניות

.לקורונה

עגומהבצורהסיימההקרונהדווקאאלאהכלכלהלא,דברשלבסופו
שלאטראמפ.ב"ארהבתולדותביותרהצבעוניהנשיאשלכהונתואת

לסיוםשבועותבעצמוחלה,"הסינינגיף"לרבהחשיבותייחס
ב"בארהמתיםמיליוןמרבעללמעלההובילהשלווהמדיניותהקמפיין

לצדנוטהכללשבדרךסטריטוול.מבוטללאותדמיתיכלכליונזק
לאורבעיקררבהבאהדהביידןפניאתמקבלת,המפהשלהרפובליקני

נושאאתחזקוידחוףהקורנהמבוץב"ארהאתשיוציאהציפיות
.החיסונים

משנתומותשתחבולהכשהיאאירופהכלכלתהגיעה2020לשנת
חובמרמותסבלווספרדאיטליהבניהן,ביבשתרבותמדינות.2019

ממשלתיותח"אגעלהריביתשיעורי,נמוכההצמיחה,גבוהות
כשברקעזאתכל,שליליתוהריביתמאודנמוכותהיואירופיות
.לאיחודמחוץדרכהאתלפלסמנסהבריטניה

מוכנהלאונתפסהמסיןהוירוסאתראשונהשפגשהאיטליהזוהייתה
אתלבלוםמעטהצליחהראשוןהסגר.היבשתכלנדבקהכברומשם

האיחור.לשגרהלחזורקראובאירופהקולותויותרויותרהקורונה
לכךגרמהטראמפשלהכושלתוההתנהלותב"ארהשלהאופנתי

שללזווהמגושמתהישנהאירופהכלכלתביןהחדהשההבחנה
השניחציולקראת.להתקהותמתחילהוהדינמיתהנוצצתאמריקה

מאפשריםיותרוהסוציאליתהזהירההגישהכיהיהנדמה,השנהשל
.הכלכלייםהפעריםאתלצמצםלאירופה
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המשך-השנה שהייתה ומבט קדימה 

אופטימיותלהרגישהתחילוכשהאירופאיםהשנהסוףלקראת
מכחישיכלאתואילץהיבשתאתשפקדהשניהגלזההיה,קלה

ממכתסובלתהיבשתשוב.הרגלייםביןהזנבאתלקפלהקורונה
לספקמצליחלאהאיחודשלהמגושםהמנגנוןשוב,הדבקות

בשניםגםתמשיךאירופהשכלכלתנדמהושובבקלותפיתרונות
.מחולשהלסבולהקרובות

גדולופיגורגואהתחלואהעם2021אתמתחיליםהאירופאים
אירופהכלכלת,העולמיתהמטבעקרןלפי.החיסוניםבמירוץ
אירועיםששנירושםעושהאךביותרהקשהבצורההוכתה

מעטלשפוךעשויים,השנהסוףלפנירגעממששהתרחשו
הושג,בבריטניההעםמשאללאחרשניםוחצישלוש.אופטימיות

אירופהובמקביל31.12.2020-בלתוקףשנכנסברקזיטהסכם
750בגובהקרןפתיחתהסכםעלועומלתאסטרטגיהמשנה

הכלכלהאתלהמריץצפויהזוקרן.במשברלטיפוליורומיליארד
קצבאתלהגבירתצליחאםשכן,ואחריה2021בשנההאירופאית

כלכלת2021-בשכברייתכןההדבקותהקצבאתולעצורהחיסונים
גבוההלצמיחהפוטנציאלוגםאמיתיתהתאוששותתציגאירופה

.2022-ב
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המשך-השנה שהייתה ומבט קדימה 

הברכייםעלאותההורידהב"ארהכאשר,המעטהבלשון,שמאלברגל2020שנתאתהחלהסין
מאיימיםקונגבהונגמחאות,מתעוררתהחובבעיית,שנה30-כשלבשפלהצמיחה,הסחרבמלחמת

.המדינהאתשפוקדמסתוריוירוס–ולקינוחוהמדינהיציבותעל

בסיןהמשטרמבנהאך,שניםלצאתתוכללאממנולמשברלהיכנסהולכתסיןכילכולםהיהנראה
אתלנצחשהצליחהבעולםהראשונהלהיותהצליחהשסיןלכךגרמה,שנקטההנוקשהוההתנהלות

מרבית,בכאוסנמצאשהעולםשבזמןלכךגרםזהניצחון.(בלבדסינימידעפיעל)הקורונהוירוס
.החייאהמכונותואפילומסיכות,כפפות–הישועהאתלמצואכדיבסיןלמפעליםפוניםמהאנשים

תיאוריותמעטלאשעוררדבר,עימולהתמודדותהכליםאתוגםהוירוסאתגםלעולםסיפקהסין
.קונספרציה

,בהתמודדותעסוקיםכשכולםאך,טראמפבניהם,בעולםלמצבהעיקריתכאשמהבסיןראורבים
לייצא,לייצר-טובהכייודעיםשהםמהאתלעשותחזרוהסיניםבמקביל.אשמיםלחפשזמןאין

שהיאלעולםואותתה(טבלהראו)גלםחומרישלאינטנסיבירכשמסעלבצעהחלהסין.ולייבא
שבמחציתדבר,ב"מארהגדולותכמויותהשנהשלהשנייהבמחציתרכשהאףסין.לעצמהחזרה

.עשתהולאכמעטהראשונה

לייצרלעולםולעזורבעיקרלייבאימשיכו2021בשגםולקוותלסיןעינייםלשאתימשיךהעולם
גדולמשקליהיההסיניםמולביידןשללהתנהלותו.לסייעאמורהיואןחוזק.מחודשתצמיחה

.העולמיתהכלכליתהיציבותבהבטחת

:ב לסין"ייצוא סחורות חקלאיות ומוצרים נילווים מארה :ייבוא סחורות חקלאיות של סין

זינוק מטאורי מהקיץ  
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תחילת מבצע חיסונים  אל מול עליה חדה בתחלואה 

.קורונהכחוליאובחנובעולםאישמיליון83-מלמעלה
מהחוליםכרבע.מהמגיפהמתואישמיליון1.8-מלמעלה

.ב"מארההיומהמתיםוכחמישיתהמאומתים

לסוףשנכון,החיסוניםבמבצעבעולםמובילהישראל
שלהראשוןהחלקאתקיבלהמהאוכלוסיה10%-כ2020

מבצעכאשרמאחורתמפגרותובריטניהב"ארה.החיסון
.באירופההחלולאכמעטהחיסונים

החברותשלושתהןזינקהואסטראמודרנה,פייזר
FDAהידיעלשאושרהחיסוןעםלצאתהראשונות

.השנהסוףלפניהאמריקאיהתרופותמנהל

,מחודשתוצמיחהמהמשברליציאה,"נורמלייםחיים"להחזרהאתלאפשרבכדי
(ומתיםתחלואה)למעלהבטבלהבמספריםהעלייהאתלבלוםלמאמץיירתםהעולם

.הסיכוןבקבוצותבעיקר(מחוסנים)למטהבטבלההמספריםאתהאפשרככלולהגדיל
.הנכונהבדרךישראל2021לתחילתנכון
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CRB INDEX-מדד הסחורות 

כלכליתופעילותלאינפלציהכמדדמשמש,רביםוסוחריםכלכלניםעוקביםשאחריו,CRB-המדד
מהמדד39%.שוניםמסקטוריםלסחורותבבורסותהנסחרותעיקריותסחורות19אחריועוקב
אציליות)מתכות20%-וחקלאות41%,האנרגיהבתעשייתגלםחומריממחירימורכב

.(ותעשייתיות

שלילילערךהנפטמחיריצניחתאך,(187)האחרונותלשניםהממוצעתברמההשנהאתפתחהמדד
.106.29–שנים19שללשפלהמדדאתגררה,אפרילבחודשהסחורותמחיריוירידת

האותאתשיצרדבר,האנרגיהבמחיריוהתיקוןהמחיריםעליותבעקבותהגיעהבמדדההתאוששות
"V"אתסייםהמדד,רבותסחורותמחיריועלייתהתיקוןאףעל.חדותיקוןחדהירידההמסמלת

.ספרתיותדובירידותהשנהאתסיימוהאנרגיהשמחירימכיווןוזאת10.26%שלבירידההשנה

עלייתוהמשךלשגרהמסוימתחזרהלאחר,האנרגיהבמחיריתיקוןעלמצביעות2021-להערכות

.שנתירבלשיאויגיענקודות200-הרמתאתיחצהאויתקרבשהמדדשיתכןכך,הסחורותמחירי

:שנים5גרף –מדד הסחורות 

:חלוקת הסחורות והסקטורים במדד

9



סחורות נבחרות-2020גרף ביצועים השוואתי שנת 

-21.52%
-20.54%

-16.59%
-6.42%
-5.60%
-4.51%

-1.12%
2.48%

5.37%
9.92%
10.71%
13.14%
14.63%
15.42%
15.99%
17.18%

23.54%
24.18%
24.29%
24.87%
25.63%
25.77%
26.80%
27.95%
28.24%

39.48%
44.85%
46.94%

-35.00% -25.00% -15.00% -5.00% 5.00% 15.00% 25.00% 35.00% 45.00% 55.00% 65.00%

נפט ברנט

WTIנפט 
בנזין

דולר אמריקאי

אורז

קקאו לונדון

קפה ערביקה

קקאו ניו יורק

אתנול

אלומניום

פלטינה

כותנה

חיטת שיקגו

סוכר גולמי

גז טבעי

סוכר לבן

שיבולת שועל

חיטת קנזס

זהב

תירס

שמן סויה

נחושת

רכז תפוזים

שמן דקל

פלדיום

פולי סויה

כוספת סויה

כסף

.בירוקנסגרוברשימהמהסחורות75%כאשרמסתיימת2020שנת,2019-לובדומהמפתיעבאופן

נובעתהכסףעליית.השנהבמהלךשנים7שללשיאהגיעואףהרשימהאתמוביל(SILVER)הכסף
.המטבעערךשימורלשםערךבעלותלסחורותוהבריחהלאינפלציהוהחששהדולרשלמהירידה

.הזהבבעקבותעלההכסף

.הזמניםכללשיאמאודומתקרבהעלייהבמגמתממשיך2019-בהרשימהאתשהובילדקלשמן

בביקושיםעלייהבשלבעיקרהשנהקפיצהעשההנמוכותברמות2019אתשסייםהתפוזיםרכז
.הקורונהשהביאהCלויטמין

הביאהזוהיחלשות,ב"בארההכספיםוהדפסתהזרמתבעקבות6%-למעלאיבדהדולראינדקס
.בדולרהמתומחרותרבותסחורותבמחירילתמיכה

בביקושיםהירידהבעקבותבעיקרוזאת3לטופהגיעהחולפתשבשנהלאחרהרשימהאתנועלהנפט
.הקורונהבשלמהסגריםשנבעו
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מחירי המזון בעולם

בתעשייתגלםחומרי55-משמורכבFAOם"האושלהמזוןמחירימדד
שלבעלייה2020שנתאתסיים,2011-בהזמניםכלשיאאתוקבעהמזון

העלייהאתהמדדהציג(שפורסםהאחרון)נובמברבחודש.4%-כ
לרמתוהמדדאתשהביאדבר,2011יוליחודשמאזביותרהגדולה
.2014דצמברמאזביותרהגבוהה

מעל20%-כונמצאתברציפותהחמישיהחודשזהעלתההדגניםקבוצת
התירסמחירימעליותכמובןנבעההעלייהעיקר.2019בנובמברערכה

והרכישותהמייצאותבמדינותהתפוקהירידותרקעעלוהחיטה
.סיןשלהגדולות

בעיקרוזאת2014מרץמאזביותרהגבוההלרמההגיעההשמניםקבוצת
חדותירידותבעקבותהעוליםהדקלשמןבמחיריהחדההעלייהרקעעל

הסויהשמןגם.גדוליםוביקושיםנמוכותתפוקותבשלהעולמיבמלאי
הלפתיתזרעיכןכמו,מהודובעיקרהביקושיםעליותרקעעלשעלה

.בהתאםהתחזקווהחמניות
במחיריעלייהבשלבעיקרחודשים18שללשיאהתקרבההחלבקבוצת

שהגיעבאירופההחלבלייצורבמקבילזאת,המוצקותוהגבינותהחמאה
ברכישותהאטהבשלירדוהחלבאבקתמחיריזאתלעומת,עונתילשפל

.בסיןובמיוחדאסיהשל
נמצאתעדייןאך,השנהלראשונהנובמברבחודשעלתההבשריםקבוצת
לאחרעלוהבקרמחירי.אשתקדנובמברלעומת13.7%שלבירידה
מחירי.מסיןחזקביקושעקברצופותירידותשלחודשיםארבעה

שלבייבואהאטהשבעקבותהירידותאתועצרומעטהתאוששוהחזירים
בשל,באסיהלשווקיםייצואבאיסורנותרוופוליןגרמניה.סין

ירידהרקעעלצנחוהעופותמחירי.החזיריםקדחתהתפרצויות
.העולמייםבביקושים

אווירמזגבעיותבשלברציפותהשניהחודשזהעלתההסוכריםקבוצת
בניקרגואההסוכרקנהבגידוליפגיעהכןכמו,ורוסיהתאילנדבאירופה
.במחיריםתמכוהוריקניםבעקבותוגואטמלההונדורס
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מחירי המזון בישראל

בשניםיחסיתנמוכיםשהיובישראלהמזוןמחירי
סחורותומחיריחזקמשקלכתוצאה,האחרונות

המשךאףעל,תפניתלקבל2021-בצפויים,נמוכים
.הדולרמולאלהשקלהתחזקות

משלמותאותוהמחיר,החלבשלהמטרהמחיר
המוצריםמחיריעלומשפיעלרפתניםהמחלבות

חדהעלייהבעקבותלהתייקרצפוי,המפוקחים
נתחםלא,אלושורותלכתיבתנכון.התבואותבמחירי

המחלוקתכאשר,החקלאותלמשרדהאוצרביןהסכם
לאחר.הארוךבטווחהתמחורמודלהיאהעיקרית
,אגורות4שלירידהנמנעה2020-להאחרוןשברבעון

.אגורות4.5-בהמחיריעלה2021שלהראשוןברבעון
הסכםבהיעדר2021-בגםלהימשךשצפויהמגמה
.חדש

בחדותלעלותצפויםהקמחמחיריגם,למגמהבהתאם
הקמחטחנותשלהזוליםהחיטהמלאיי.השנהבמהלך

יקרהחיטהלהזמיןנאלצותהןוכעתאוזליםבישראל
.האחרונותבשניםהתרגלנואליהםמהמחיריםבהרבה
מחיריםעלייתעלללקוחותהודיעוכברהקמחטחנות

.2021בתחילת

במהלךלעלותצפויוהדגיםהעופות,הבשרמחירי
המזוןבמחיריהעלייהבשלבעיקרוזאתהשנה
בחודשיםמחיריםהעלוהתערובתמכוני.ח"לבעה

במחיריהעליהמגמתואם2020שלהאחרונים
.נוספותמחיריםעליותתגרורהיא,תימשךהתבואות

חדהירידהעלוכיסתהביקושיםהגבירההקורונה,המזוןלתעשייתכ"בסהטובהשנההיתה2020
שגםרושםעושההנוכחיהחיסוניםובקצבכןגםטובהלהיותצפויה2021.המוסדיבשוקבביקושים

אותותיולתתעשויהכלכליהמשבר,זאתעםיחד.השנימהרבעוןכברשאתביתריחזורהמוסדיהשוק
והאריזההפלסטיקוחומריהדלק,ההובלהמחירי,הגלםחומרישלהחדההמחיריםועלייתבהמשך

באופןלמתןבכוחהאיןשנה20-מלמעלהשללשיאהשקלהתחזקות.לתעשייהחדשיםאתגריםייצרו
בלשון,באהדהתתקבללאמיתוןבשנתלצרכןהמחיריםעליותגלגול.בעולםהמחיריםעלייתאתמלא

.הישראליהצרכןידיעל,המעטה
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2020גרף ביצועים השוואתי –שמן גרעינים וזרעי

-5.60%

23.54%

24.18%

24.87%

25.63%

27.27%

39.48%

44.85%

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

אורז

שיבולת שועל

חיטת קנזס

תירס

שמן סויה

חיטת שיקגו

פולי סויה

כוספת סויה

גבוהיםיחסיתבמחיריםנפתחההשנה.השמןוזרעילגרעיניםמאודדתיתותנהייתה2020שנת
אחריוהסוחריםלחקלאיםזהירהאופטימיותמספקלסיןב"ארהביןהסחרהסכםכשברקע

.שפללרמותהמחיריםאתהורידההמדינותביןהסחרמלחמתבהתקופה

באדוםצבעונהגרעינים2020שלהראשוןחציהבמהלךכאשרהמשוואהאתטלטלההקורנה
.שנה15-כשלשפללרמותהגיעואףוחלקםבוהק

גדוליםביקושיםהיתהלשינויהעיקריתהסיבה.בחדותכיווןשינוהגרעינים,הקיץסףלקראת
מלאייאתהורידבעייתיאוירמזג,ההיצעבצד.רבותמדינותשלמלאיםואגירתסיןמצד

.למחיריםנוספתגביתרוחנתןהחלשוהדולרבעולםהתבואות

.ויותרשנים5שללשיאיםהגיעוחלקםכאשר,חדותבעליותהגרעיניםסיימו2020את
.2021-להכניסהעםאותנוללוותימשיךהמומנטום
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השנה שהייתה-תירס 

מחיר נוכחי
2020שינוי 

(סנט לבושל)
2020שינוי 

(אחוזים)
2019שינוי 

(אחוזים)

484.0096.2524.82%3.40%תירס

יבול גדול מהרגיל בדרום •
ב"אמריקה ולאחר מכן בארה

מוטציה עמידה לחיסון שתוביל •
.לסגרים וירידה במחירי הנפט

ב "הגדלת שטחי מזרע בארה•
.בעקבות המחירים הגבוהים

חידוש מלחמת הסחר עם סין של •
?הממשל החדש 

מזג אוויר יבש ופגיעה ביבולי •
.דרום אמריקה

ב "המשך יצוא גבוה של ארה•
.וקניות של הסינים

עליית מחירי הנפט בעקבות חזרה •
.לשגרה

הדולר בעולם המשך היחלשות•
.בעיקר במדינות המייצאות

גורמים תומכי ירידהגורמים תומכי עלייה

?2021מה צפוי לנו בשנת 

מרץחודשבמהלך.שנים5מזהינוארלחודשביותרהגבוהיםבמחירים2020אתפתחהתירס
יצרניותאתובעיקררביםהפתיעהראשוןהסגר.לסגרנכנסוהעולםלסיןמחוץהקורנההתפשטה

(40.32$מינוס)היסטורילשפלהנפטמחיריאתששלחדבר,בהתאםהתפוקהאתהורידושלאהנפט
ונגעשנה14שלמחיריםלשפלהתירסהגיעהעודפיםבעקבות.האתנולבביקושיחדהלירידהוגרם

רכשוולאבהתחייבויותיהםעמדולאהסינים2020שלהראשוןבחציה.לבושלסנט300-הברמת
שהגיעהריאלהיחלשותאתמנצליםהברזילאיםבמקבילכאשר,מהאמריקאיםחקלאיותסחורות

.יכולתםככלומוכריםהזמניםכללשפל

ובמקבילהמלאיםאתסיימושהברזיאליםכךעלהשמועותכאשר,אוגוסטבחודשהגיעהמפנה
ועדאוגוסטמחודשהאמריקאיםשלהרבהייצוא.תאוצהתפסומהאמריקאיםהסיניםשלהקניות

האמריקאיהיבולבמקבילכאשר,בחדותבתירסהמלאיםתמונתאתושינההפתיע,השנהסוף
בקיץהמחיריםמשפלזינקוהתירסמחיר.המוקדמותמההערכותכקטןהתברר

אתימשיךהתירסהאםהיאהגדולההשאלהכאשר,פחותלאמאתגרתשנהלהיותצפויה2021
תלוימזההרבה.המחיריםעלייתאתשתעצורתפניתשתחולאוחדשיםשיאיםעבראלהמגמה

בניגוד,זהעשורכיהרושםעושהאך,הסיניםוהתנהלותאווירמזגכמוצפויםבלתיבגורמים
.לשווריםשייךיהיה,לקודמו
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גרפים-תירס 

:השנה שהייתה–תירס :ב"ייצוא התירס של ארה

14שפל של 
שנה

:ב לסין"ייצוא התירס של ארה

:2015-ב מ"תפוקת האתנול של ארה :2015-ב מ"מלאיי האתנול של ארה

על אף העליות  
התירס עדיין נמצא ,השנה

ברמות נמוכות יחסית 
להיסטוריה הלא רחוקה 

:שנים15גרף –תירס 
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השנה שהייתה  -סויה 

מחיר  
נוכחי

2020שינוי 
(מחיר)

2020שינוי 
(אחוזים)

2019שינוי 
(אחוזים)

1,315.25372.2539.48%5.36%פולי סויה

-434.40134.5044.85%3.23%כוספת סויה

43.338.8425.63%23.84%שמן סויה

.הסחרמלחמתתחילת,2018מאימאזאותהשמלווהלמגמהבהמשך2020אתפתחההסויה
הסחרשמלחמתמכיווןהסויהעלמאודקטנההשפעההיתהלקורונה,הסחורותלמרביתבניגוד

.שנה14שלשפללרמותאותהלקחהכבר

אתהעדיפוואףב"מארהסויהשלמשמעותיותרכישותביצעולאהסינים,הראשוניההסכםאףעל
רקזרעוהאמריקאיםשהחקלאיםלכךגרםהסויהשלהנמוךהמחיר.מברזילהזוליםמתחריהם

בתפוקהשנים5שללשפלשגרםדבר(הסחרמלחמתלפנימיליון90לעומת)סויהאייקרמיליון83
הסערהנוצרה,הסיניםשלהמאסיביותוהרכישותהברזילאיהמלאיסיוםעם.האמריקאית

לעליותהסויהאתשהוביל,שנתירבשפל,3.9%לירד,ב"בארהלשימושהמלאיויחסהמושלמת
מחיריגםלמעלהמשכהחלבוןכמרכיבהסויה!שניםוחצי6שלולשיא2020שלהשניהבמחצית

.הםאףנסקופידהגלוטןמחיריהשארבין,DDG-וההאחרותהכוספאות

דיאך,השנהבהמשךהשוקעלויקלותפוקהאתיגדילווהברזילאיםשהאמריקאיםהןההערכות
בכדי,הסיניםשלחריגותקניותהמשךאו\וב"ארהאואמריקהבדרוםאווירמזגבאירועילנו

.2021-בחדשיםשיאיםלעברלטפסממשיכההסויהאתלראות

שיפור במזג אויר בדרום •
.אמריקה ויבול גדול מהצפוי

שינוי מדיניות מול הסינים מצד •
חידוש מלחמת הסחר . ביידן

ב "הגדלת שטחי מזרע בארה•
.בעקבות המחירים הגבוהים

מזג אוויר יבש ופגיעה ביבולי •
.דרום אמריקה

ב "המשך יצוא גבוה של ארה•
.וקניות של הסינים

עליית מחירי הנפט בעקבות חזרה •
.לשגרה

המשך היחלשות הדולר בעולם •
.בעיקר במדינות המייצאות

גורמים תומכי ירידהגורמים תומכי עלייה

?2021מה צפוי לנו בשנת 
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גרפים-סויה 

:השנה שהייתה–פולי סויה 

:שנים15גרף –פולי סויה 

:2014-ייבוא הסויה של סין מ:2014-ב מ"מלאיי הסויה בארה

שנות דשדוש  6
ברמות הנמוכות  

הסתיימו להן
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כוספה ושמן סויה

:השנה שהייתה–כוספת סויה 

: שמן סויה השנה שהייתה

והעלייההסויהמחיריעלייתרקעעל,שניםוחצי7-כשללשיאעלההסויהשמן
.2021-בגםהמגמהאתלהמשיךצפוייםהשמןמחירי.הדקלשמןבמחיריהחדה

שלהגבוהותהרמותאתלפרוץביותרהגבוההסיכויאתנתנולההסויהכוספת
מזגאך,280-לבשפלהצליחה,הקודמתבסקירה2020במהלךהאחרונההשנה
אותההביאוובעולםב"בארהמלאיםוצמצוםאמריקהבדרוםבעייתיאוויר
כוספתטון,הפרמיהמחיריאתכשמשלבים.לטון414.5$–שניםוחצי6שללשיא
.)!(לטון580$-בכהיוםנסחרתמאיחודשבאזור400-למתחתשנסחרהסויה
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השנה שהייתה  -חיטה 

מחיר נוכחי
2020שינוי 

(סנט לבושל)
2020שינוי 

(אחוזים)
2019שינוי 

(אחוזים)

-603.50117.5024.18%0.56%קנזסחיטת

640.5081.7514.63%11.03%שיקגוחיטה

כשברקע.בילתההיאבהןהדשדוששנות5-לממוצעיםבמחירים2020שנתאתפתחההחיטה
החיטהעלהשפיעההקורונהוירוסהתפרצות.המחיריםעלשמכבידיםבשיאעולמייםמלאים

.למספואהחיטהעלהתירסלהעדפתוגרםמרץבחודשלשפלשהגיע,התירסדרך,בעקיפין

בשלוזאתהמקומיתהצריכהלטובתרוסיייצואלמנועפעמיםכמהפוטיןניסההשנהלאורך
אוסטרליהתפוקותוהתאוששותמסיןגדוליםמלאיםכשברקעאך,הדולרמולאלהרובלהיחלשות

שנתישפללעברפנוהחיטהמחירי,וקנדה(משמעותיתנמוכההייתהתפוקתההקודמיםשבשנתיים)
.בקיץ

הגדוליםהמלאיםאףעל)אדירותכמויותלרכושהסיניםהחלוכשלפתע,באוגוסטהחלההתפנית
התבררבהמשך.בסיןהנמצאתהחיטהשלהנמוכותמהאיכויותנבעהלךהסיבה,(לכאורהשלהם

המייצאותבמדינותדווקאאך,גדולהעולמיהמלאיאומנם,החיטהמלאיאתמפלחיםשכאשר
.שנים5שלבשיאהשנהאתסיימההחיטה,התירסמחיריעלייתעםויחדקטןהמלאי

היוםהמצבשלפינראהאךהמייצאותבמדינותהאווירובמזגהתירסבמחירימאודתלויה2021

.מתבקשתבעולםהחיטהמחיריעלייתהמשך

התאוששות גדולה יותר •
.בתפוקות קנדה ואוסטרליה

.עלייה במלאי העולמי•

.עצירת הרכישות של הסינים•

המשך הסגרים וירידה •
.בביקושים

.המשך עליית מחירי התירס•

בעיות מזג אוויר במדינות •
רוסיה , אירופה–המייצאות 
.אוקראינה

.החרפת בעיות האיכות•

.היחלשות הדולר•

גורמים תומכי ירידהגורמים תומכי עלייה

?2021מה צפוי לנו בשנת 
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:חיטת ים שחור השנה שהייתה

:שנים15חיטת קנזס 

יצאה מדשדוש רב  

הדרך  , שנתי

.למעלה עוד ארוכה

:חיטת קנזס השנה שהייתה

:שנה20שיא של -ייבוא חיטה של סין 

(:ללא סין)תפוקת חיטה עולמית 

גרפים-חיטה 
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המחיריםעליית.בחדותעלובישראלח"בעלהזנתהגלםחומרימחירי,בטבלהלראותשניתןכפי
למחירמעלבישראלמשלמיםאותוהמחיר)בפרמיותהחדותמהעליותהשארביןנבעהבישראל

שקיבלוהאמריקאיםהחקלאים.(השארביןומשקףלישראליבואעלויותוכוללבבורסההמפורסם
במונחי.הפרמיותאתוהעלוסחורהלשחררמיהרולא,רווחיהםאתוהגדילומהממשלפיצויכספי
.לטון280$-לכובשיא170$-למתחתאףבשפלהגיעהתירסלטוןדולר

תירס 
גרוס

חיטה 
גרוסה

שעורה 
לחוצה

גלוטן  
פיד  

ADM

DDG 
גולד

כוספה  
חמניות

כוספה  
לפתית

כוספה  
סויה

21276$297$274$286$331$374$384$589$ינואר 

20263$290$253$280$320$349$379$540$דצמבר 

20258$282$248$280$308$334$355$515$נובמבר 

20240$266$233$263$283$319$329$475$אוקטובר 

20227$261$230$262$282$310$302$463$ספטמבר 

20209$242$210$237$268$255$271$426$אוגוסט 

20193$235$205$239$251$250$245$404$יולי 

20193$230$209$242$259$275$260$417$יוני 

רפתות ולולים בישראל ( לטון$ -ב)מחירי חומרי הגלם 

21



2020גרף ביצועים השוואתי –סחורות רכות 

-4.51%

-1.12%

2.48%

13.14%

15.42%

17.18%

26.80%

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

קקאו לונדון

קפה

קקאו ניו יורק

כותנה

סוכר גולמי

סוכר לבן

רכז תפוזים

חלקלקחוומטבעאווירמזגענייניגםאך,הקורונהמוירוסרבותהושפעוהרכותהסחורות
.הסחורותשעברוהמאתגרתבשנה

העלייהבשלבעיקרוזאת2019במהלךחווהאותם,עשורשלשפלמרמותיצאהתפוזיםרכז
יכולCויטמיןכירבותנאמרהקורונהוירוסהתפשטותבמהלךשכן,אמריקהבביקושי

עלייהמנעדווקאהזמניםכללשיאשהגיעהברזילאיהריאל.ההדבקותבמניעתלעזור
.יותרגדולה

.2019במהלךבילהבהןשנה15שלהשפללרמותשבבמהלכהמטלטתשנהעברהקפה
מעבריותרלהתרומםהיכולתאתממנומנעוהקפהובבתיבמסעדות,בתיירותהירידה
ומחיריהביקושיםאתתרים2021-ב(וכאשראם)שתגיעהשגרהכינראה,השפללרמות
.הקפה

מחיריירידהרקעעלשנים11שללשפלהגיעואףחדותבירידותהשנהאתפתחההכותנה
הסיניםהחלו,אחרותלסחורותבדומהאך,בביקושיםשפגעוהקורונהווירוסהנפט

הדולרהיחלשותבעקבותנוספותמדינותהצטרפואליהםב"מארהמאסיביותברכישות
.כשנתייםשללשיאזינקוהמחיר
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מחיר נוכחי
2020שינוי 

(מחיר)
2020שינוי 

(אחוזים)
2019שינוי 

(אחוזים)

420.9061.7017.18%8.03%(לונדון)לבןסוכר

15.492.0715.42%11.55%גולמיסוכר

השנה שהייתה–סוכר 

שסבלה,בתאילנדובעייתייבשאווירמזגבעקבותחדותמחיריםבעליות2020אתהתחילהסוכר
עלואייםברזילאתגםאתפקדבעייתיאווירמזג.שנה40מזהביותרהקשותהבצורותמאחת

.התפוקות

הסוכרעודפי.בחדותהשתנתהבסוכרהתמונה,הנפטמחיריוצניחתהקורונהוירוסהגעתעםאך
כללשפלהברזילאיהריאלוהגעתמהרגילגדוליםהיובברזילהאתנולבצריכתהירידהבשלשנוצרו

הראשוןמהסגרהיציאהלאחר.למאכלהסוכרוייצואתפוקתאתלהגדילשלהםלרצוןתרמה,הזמנים
ירדוהסוכרביקושיאחדכשמצדדישדשוהשנהלאורךאך,(והנפט)הסוכרמחיריהתאוששו
סבלו,והודוברזיל,בעולםהגדולותהיצרניותשתי,השניומהצדעשוריםארבעהמזהלראשונה

.ההדבקהאתלבלוםהיכולתוחוסרהקורונההתפרצותבעקבותלוגיסטיותמבעיות

ואילובתפוקותחדהעלייהנרשמה,הרביםההדבקהמקריאףעל,ובהודובברזיל,ההיצעבצד
רקשהתמתנוהפרמיותבמחירילעלייהגרמהבאירופההירידה.ירידהנרשמהובאירופהבתאילנד

.השנהסוףלקראת

אמריקהודרום)ברזילאתפוקדויבשחםאווירכשמזג,הכללמרותבעלייההשנהאתסייםהסוכר
בספרהלהתחילצפוים2021-בהסוכרמחירי,יקרהזהדבראכןאם.ביבוליםלפגועומאיים(כולה

.שנים4מזהלראשונה"5"

.תפוקה גדולה של ברזיל והודו•

שיפור בתפוקת תאילנד •
.ואירופה

עלייה בצריכת הסוכר ובצריכת •
האתנול לאחר היציאה ממשבר 

.הקורונה

.מזג אוויר יבש בברזיל•

.עלייה בביקושי הסוכר באסיה•

עליית מחירי הנפט בעקבות •
העלייה בביקושים לאחר חזרת 

.העולם לשגרה

התחזקות הריאל הברזילאי אל •
.מול הדולר

גורמים תומכי ירידהגורמים תומכי עלייה

?2021מה צפוי לנו בשנת 
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גרפים–סוכר 

:תפוקת הסוכר של ברזיל והודו :שינוי שנתי בביקושים העולמיים לסוכר

:שנים5סוכר לבן 

:השנה שהייתה-סוכר לבן 
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מחיר נוכחי
2020שינוי 

(מחיר)
2020שינוי 

(אחוזים)
2019שינוי 

(אחוזים)

1,737.00-82.00-4.51%3.00%לונדוןקקאו

2,603.0063.002.48%5.13%יורקניוקקאו

השנה שהייתה–קקאו 

תפוקותעלאיימואפריקהבמערבאווירמזגבעיותכשברקעמחיריםבעליות2020אתפתחהקקאו
2,000-הרמתאתלפרוץהצליחלאהקקאו,זאתעם,וגאנההשנהבחוף,המובילותהיצרניותשתי

הקקאויבואנית,לאירופהשהגיעעדהקקאומחיריעלהשפיעולאכמעטהקורונהוירוס.שטרלינג
במהלךמאודגדולההייתהבקקאוהתנודתיות.(הקקאומביקושילשלישמעל)בעולםהגדולה

אתלקחה,השניברבעוןובאירופהבאסיההקקאובביקושימהציפיותנמוכהירידהכאשר,השנה
.הועילללאאך,שטרלינג2,000-הרמתאתשובולפרוץלנסותהקקאו

והגבלותלסגריםמדינותשלוכניסתןההדבקהמקריועלייתהעולםברחביהוירוסהתפשטות
התיירות,המסעדותסגירתשכןההקאובביקושיפגעה,זובדרךישתמשושלאשהצהירולאחר

–כשנתייםשלשפללנקודתהגיעוהקקאולשוקולדבביקושיםגדולחלקמהוויםהבילויומקומות
שבחירותלאחרגיאופוליטיותחששותעםהתמודדהקקאוהבלאגןלכלבנוסף.שטרלינג1,500
-בהפעםהתנגדותרמתהקקאובחןושובהקקאושלהשוטפתבאספקהלפגועאיימוהשנהבבחוף
אחדמצדכאשר,גבוהההתנודתיותאתהמשיךוהקקאונרגעהלאבקקאודיפרסיההמאניה.1,900

מדינותשלוהגבלותלסגרוכניסהההדבקהבמקריעלייהשניומצדהחיסוניםבניסוייההצלחה
שיוצרתמגמה,הדולרמולהשטרלינגמהתחזקותנובעיורקלניולונדוןקקאוביןהפער.רבות

.לונדוןחשבוןעליורקניולקקאוהעדפה

כשברקעשטרלינג2,000-שבההתנגדותרמתאתשובלבחוןהקקאואתלקחתצפוי2021שנת
.לשגרההחזרהבעקבותבביקושיםלעלייהוצפיבעייתיאווירמזג

סגרים נוספים ומוטציה עמידה •
.לחיסונים

.תפוקות גדולות של חוף השנהב•

לחקלאים למחיר $ 400-תרגום ה•
.הפולים

המשך התחזקות השטרלינג מול •
.הדולר והעדפת קקאו ניו יורק

עלייה בביקושים בעקבות החזרה •
.לשגרה

מזג אוויר יבש ובעייתי באזורי •
.הגידול בגאנה וחוף השנהב

המשך מגמת העלייה בביקושי •
.אסיה

גורמים תומכי ירידהגורמים תומכי עלייה

?2021מה צפוי לנו בשנת 
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גרפים–קקאו 

תפוקת הקקאו בחוף השנהב האם מזג  
?האוויר יעצור את המגמה

בעולם לפי ( ביקושים)כמות עיבוד הקקאו 
:איזורים

:השנה שהייתה–קקאו לונדון 

:שנים5גרף –קקאו לונדון 
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2020גרף ביצועים השוואתי –אנרגיה 

-21.52%

-20.54%

-16.59%

5.37%

15.99%

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

נפט ברנט

WTIנפט 

בנזין

אתנול

גז טבעי

הזמניםכללשפלהנפטמחיריאתהוריד"הביקושיםהלם"כאשרהאנרגיהלמחיריהיסטוריתשנה

מדדישלוהריצההדולרהיחלשותעםיחדמהמשברויציאהלחיסוןהתקוה.בתעשייהקשותופגע

,2021לתוךממשיךהמומנטום.2020שלהשניהבמחציתבמחיריםחדלתיקוןהביאוהטכנולוגיה

המחיריםכללהכבידעשויהבעולםשוניםבמקומותהסגריםוהתחדשותבתחלואההעליהאך

בעליותתומכתהאקליםלהסכםב"ארהאתהנראהככלשיחזירבביידןהבחירה.הקצרבטווח

.2020-בשקרהכפיהטבעיהגזמחירי

במחיריעליות,השנהבסוףהנפטמחיריהתחזקותרקעעלעלה,ב"בארהמהתירסהמופק,האתנול

.הירוקההאנרגיהנושאבכליתמוךשביידןהתקווההטיבעילגזובדומההתירס
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מחיר נוכחי
2020שינוי 

(מחיר)
2020שינוי 

(אחוזים)
2019שינוי 

(אחוזים)

WTI48.52-12.54-20.54%34.46%נפט

51.80-14.20-21.52%21.88%ברנטנפט

השנה שהייתה–נפט 

אך,ואיראןב"ארהביןבעיקר,גיאופוליטיותחששותעקבמחיריםבעליותהשנהאתהתחילהנפט
אתסיפקשהנפטספקאין.המגמהאתבמהרהשינה,בסיןהשנהבתחילתשהתגלההקורונהוירוס

מחירישארלירידתהעיקרייםהגורמיםאחדאתוהיווה2020בשנתביותרהגדולההדרמה
בתחילתדווקאהגיעלמצבלהסתגלמוכנותהיולאהמדינותכמהשממחישהסיפוראך.הסחורות

התפוצצהזוישיבה.הקורונהבשלהתפוקהצמצוםעללדוןפלוסק"אופארגוןחברינפגשובו,מרץ
שלמאיחוזי20.4-ב–היסטוריהוהשארהנפטתפוקתאתעודלצמצםרוסיהשלהרצוןחוסרבשל
וחוסרבביקושיםהצניחהכאשר,פעםאיהסחורותכלשלהיסטורילשפלהגיעוWTIנפט

.לחבית40.32$למינוסבשפלהגיעוהנפטבעולםאיחסוןלבעייתהובילוהתפוקותשלההתאמה

התקרבכברהשנהסוףלקראתכאשרבמהרהלהתאוששהחלהנפטבעולםהראשוןהסגרלאחר
זאתעםאך,לקורונההחיסוןפיתוחאתהמובילותלחברותטובותתוצאותבעקבות,50$הלרמת
מגמתאתמעטלבלוםשעשוידברנוספיםלסגריםהעולםאתוגררעלהבעולםהנדבקיםמספר

..העליה

שוב)לשגרהלחזרהיתקרבשהעולםככללעלותלהמשיךוצפוי50$-הבאיזורהנפטפותח2021את
הורדתעלהחליטוהסעודים.(והתמותההתחלואההורדתמולאלהחיסוניםלמשוואתחוזרים
לזכוריש.אחריםבמקומותתפוקהעלייתלאזןכיד2021שלהראושניםבחודשייםהנפטתפוקת

עליעלושהביקושיםצפוימסויםבטווחולכןזמןיקח,ב"בארהבעיקר,הנפטתפוקותשלעליית
.התפוקות

מוטציה חדשה ועמידה לחיסוני •
.הקורונה

מדיניות ירוקה שביידן עלולה •
.לנקוט בה

עלייה במלאיים העולמיים •
.והקטנת התפוקות בעולם

יציאה מהסגרים בעקבות •
התחסנות האוכלוסיה העולמית 

והפחתת החששות מוירוס 
.הקורונה

התאוששות כלכלית עולמית •
.שתגביר את ביקושי הנפט

.היחלשות הדולר•

גורמים תומכי ירידהגורמים תומכי עלייה

?2021מה צפוי לנו בשנת 
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גרפים–נפט

(:ידרש זמן לעלות את התפוקות)ב "תפוקת הנפט של ארה:חלוקת צריכה הנפט בעולם לפי קטגוריות

:השנה שהייתה–WTIנפט 

:שנים5גרף –WTIנפט 

מחיר שלילי

29



2020גרף ביצועים השוואתי –מתכות 

תעשייתיותמתכות

לשיאהפלדיוםהגיע2020בתחילתכבר.האחרונותבשניםהחלאותההמגמהאתממשיך–הפלדיום
בחדותתיקן,אחריםרביםלשווקיםבדומה.הקורונהשלפריצתהעםבחדותתיקןאך,הזמניםכל

.הזמניםכלשיאלרמותמאודקרוב,בירוקהשנהאתוסיים

הקרונהפרוץעם.רבותתעשיותמשמשתהזוהמתכתשכן,בעולםהכלכלילמצבהמדדהיאהנחושת
והציפייההמניותמדדיהתאוששותאך,שניםוחצי3שללשפלהנחושתירדהלמיתוןהעולםוכניסת
.שנים7שללשיאהנחושתאתהובילומהמיתוןליצאה

לרובבהתאם,מחיריםירידות–2019ולאורך2018לסוףישירבהמשךהשנהאתפתחהאלומיניום
סיןשלהמהירהההתאוששותאך,שנה11-כשללשפלהגיעאפרילמרתבחודשיבעולםהסחורות

.כשנתייםשללשיאהאלומניוםאתהובילהבמלאיםוירידה

אציליותמתכות

הכלכליהמשברבעקבותלאינפלציהוהצפיהדולרלהיחלשותובהתאםלדולרמפלטמהווההזהב
רמתאתלפרוץממנומנעהביטקויןבשםלדולרנוסףמפלט.הזמניםכלשיאלעברלטפסהחל

.2021-בלפרוץצפויאותויעד,לאונקיה2,000$-שבההתנגדות

,לזהבמאודדומהוהתנהגותולדולרכמפלטמשמשהזהבכמוהואגם,הרשימהאתמוביל–הכסף
.מאודרחוקעדיין(50$)2011-בהגיעאליו,הזמניםכלששיאהעובדהמלבד

9.92%

10.71%

24.29%

25.77%

28.24%

46.94%

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

אלומיניום

פלטינה

זהב

נחושת

פלדיום
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2020גרף ביצועים השוואתי –מטבעות אל מול הדולר 

-28.80%

-21.69%

-16.30%

-16.28%

-4.96%

-2.49%

3.04%

4.67%

6.59%

7.51%

7.80%

8.97%

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

פסו ארגנטינאי

ריאל ברזילאי

הריבניה אוקראינית

רובל רוסי

פסו מקסיקני

הרופי ההודי

פאונד בריטי

יין יפני

יואן סיני

שקל

דולר ניו זילנדי

יורו

ב"בארההריביתהאםהייתההדילמההשנהבתחילת,לדולרגםותנודתיתמאתגרת2020שנת
.הקלפיםאתוטרפההגיעההקורונה,ושובבפעמייםיסתפקשהנגידאופעמיםשלושתעלה

המגפהשלהגעתעםלאפסהריביתאתהורידב"ארהשלהמרכזיהבנק,הקודםלמשברבניגוד
.הדולראתמאודהדולראתשהחלישדבר,כסףהדפסתידיעלמזהחלק,לשווקיםכספיםוהזרים

הגיעואףמפותחותמדינותשלמטבעותמולאלנחלשדווקאהדולר,הקודמותמהשנתייםגםבשונה
.חודשיםושמונהשנתייםשללשפל

מדינותמולאך,מפותחותמדינותמולאלנחלשהדולרכיהביצועיםגרףשלבחלוקהלראותניתן
.(יותרנחלשושלהןשהמטבעותלומרנכוןיותראו)התחזקדווקאהואוחלשותמתפתחות

אתמגדילהמפותחותבמדינותהדולרהיחלשותשכן,ההשפעהאתמאזנתדווקאגורמתזותופעה
אתאצלןמעודד,וארגנטינהרוסיה,ברזילכמומייצאותבמדינותהדולרהתחזקותאך,הייבוא
.המקומיבמטבעיותרמרוויחותהןחזקבדולרשכןוהייצואהתפוקותהגדלת

נוספתתמיכהיספקזה,אלומיצאותלמדינותגםתחלחלהדולרהיחלשותמגמת2021-באם
.הסחורותלמחירי
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מחיר נוכחי
2020שינוי 

(נקודות)
2020שינוי 

(אחוזים)
2019שינוי 

(אחוזים)

89.894-6.16-6.42%0.34%אינדקסדולר

(שנים5)גרף שבועי –דולר אינדקס 

:משקל המטבעות במדד

דולר

יורו

ין יפני

דולר  
קנדי

פרנק  
שוויצרי

דולר  
אוסטרלי

לירה  
שטרלינג

(:שנים5)דולר אינדקס גרף שבועי 

:סוגי המטבעות במדד
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דולר שקל

עם,3.4-בשלוהתחתיתאתרואהדולרהשקלכששער,בחוזקההשנהאתהתחילהשקל
שלשיאאלוהגיעהעולםבכלהדולרהתחזקבשווקיםאחזהשהפאניקההקורונההתפרצות

ב"לארההקורונההגעת.השקלהתחזקותמגמתכסיוםהיהשנראהמה,לדולרשקל3.85
ריביתוהורדתלשווקיםמאסיביתכספיםבהזרמתהחלוהאמריקאים,המומנטוםאתשינתה

.בעולםגםאלאבישראלרקלאלהיחלששבוהדולראפסשלריאלילאיזוראגרסיבית

שפלעברהאלבמהרהירדשקלוהדולרנשברה3.40-השלהתמיכהרמת,השנהסוףלקראת
מיליארד892בגובהנוספתאמריקאיתחילוץחבילתבעקבות3.21-הלרמתוהגיע)!(שנה24של

ולעצורהשקלהתחזקותאתלבלוםבמטרהדולרמיליון300-מהיותררכשישראלבנק.דולר
.הועילללאאך,הייצואניםפגיעתאת

-ההיישירותיביצואמהגידולנובעת,בעולםהדולרלהיחלשותמעבר,השקללהתחזקותהסיבה
אוקטוברבחודשאחוזים6-בעלהישראלשלהשירותיםייצואסךשבעקבותיה,הישראליטק

.התיירותשירותיבייצואהירידהעלשמפצהדבר,הקודםאוקטוברלעומת

שנתולכן3.2-שבהתמיכהרמתאתלהחזיקישראללבנקמאודקשהיהיההמצבפיעלכינראה
חזקאינוהדולריםרכישתשכלירושםשעושהישראלבנקלנגידמאודמאתגרתתהיה2021

באירופהכמולשליליתריביתהורדת)נוספיםכליםלחפשיפעלהואהאםלראותומענייןמספיק
הצפילאור3.00הלרמתמעבראףלהתחזקעשוישהשקלמעריכיםאנליסטיםמספר.(?למשל

.העולםמרוביותרמוקדם,הקורונהממשברישראלכלכלתשלמהירהיציאהשל

:השנה שהייתה–דולר שקל 
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חומרי אריזה

זוליםמחירים,2019-לישירכהמשך2020שנתאתהחלווהפולימריםהפלסטייםהגלםחומרי
לרמותהמחיריםאתלקחוהנפטמחירישלהחדהוהירידההקורונהוירוס.ייצורעודפיבעקבות

-השמלאילכךהביאוהנמוכיםוהמחיריםהנפטמחיריהתאוששות.השנהשלהראשוןבחציושפל
PEוה-PPלזנקהחלובעולםוהמחיריםוהתרוקנוהלכו.

,במשלוחיםוהשימושמקוונותלקניותוהמעברהנגיףבעקבותהפאניקה,והטישוהקרטוןבעולם
בשימושהקריסהבעקבותשנוצרוהמחיריםירידתאתובלמההצריכהאתמשמעותיתהגבירה

.הגרפיהנייר

אתשמגבירדבר,2021שנתשלהראשוןהרבעוןעדלפחותלהימשךצפויבמכולותהחמורהמחסור
.והימיתהאוויריתההובלהמחיריעלויות

חברת סורפול : מקור 

:מחירי חומרי גלם פלסטיים ופולימרים
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מחירי הובלה ימית

:שנים5גרף BDIמדד ההובלה 

BDI(Baltic-הההובלהמדד Dry Index)עלויותמייצג
מורכבהמדד,היםדרךעיקרייםגלםחומריהעברת

,Capesize:אוניותסוגישלושהשלממחירים Panamax,
Supramax.שלשוניםנתיבים23בחשבוןלוקחהמדד

.אחרותרבותוסחורותגרעינים,פחםהמובילותאוניות
לאחרזאת,)!(300%-בכהמדדעלה2020שנתבמהלך
.ובמאיפברוארבחודשישנים5שללשפלשהגיע

400%-זינוק של קרוב ל
עם היציאה מהסגר  

הראשון בסין 

הירידהבעיקראךהעולמיתמהאטהבעיקרנבעההשנהבתחילתההובלהבמחיריהירידה
הודושלהירידהבשלנעצרההראשוןהרבעוןבסוףסיןשלההתאוששות.סיןשלבביקושים

בשלהאוניותבהיצעוהירידהלפעילותהסיניםשלוהמפתיעההמלאההחזרהאך,ואירופהברזיל
.הגבוהותלרמותהמחיריםאתהובילוממשברהחשש

להימשךצפויבמכולותחמורמחסורכאשרבמחיריםלתמוךצפוייםואירופהברזילהתאוששות
האוויריתההובלהמחיריעלויותאתהואאףויגביר2021שנתשלהראשוןהרבעוןעדלפחות

.והימית
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מולהתחלואה,מהמשברהסופיתהיציאהלקראתבשווקיםדיפרסיהמאניה➢
השנהשלהשניההמחציתעדלפחותהטוןאתיתנוהחיסונים

.2020-מיותרמתוןבשיעורכיאם,החיוביתבמגמהלהמשיךצפוייםהמניותשוקי➢
.השנהבמהלךרבהותנודתיותמטהכלפיאגרסיבייםתיקוניםנחווהכיהיאהערכה

הריבית,הנמוךהדולר,לסיןב"ארהביןהסחרמלחמתסיום-הסחורותמחירי➢
בסחורותבהשקעהספקולנטיםמצדעינייןכאמורייצרוהחיסוניםוהתקדמותהאפסית
אותנוללוותשצפויהשוריתלמחזוריותנכנסותהסחורות.אלטרנטיביתכהשקעה

.שניםמספר
צפויסיןמצדהגדולהיבואכאשרשנתירבמשפלהיציאהמגמתהמשך–גרעינים➢

.חזקיםיישארוהביקושיםכאשר,השנהבהמשךתגברהתנודתיות.להמשך
שיפורעםחיוביוממונטוםשנתירבמשפליציאההמשך–(טרופיות)רכותסחורות➢

התמריציםותוכניותהכלכלה
לקראתהעולמיתהפעילותהתחדשותעםעליותלהמשךצפי–תעשייתיותמתכות➢

2021בסוףמהקורונההיציאה
הביודיזלומדיניותהאקליםלהסכםב"ארהאתשמחזירביידןשלבחירתו–שמנים➢

כיאםלהמשךצפויות2020בשחווינוהחדותהעליות.ביקושיםתגביראסיהבמזרח
.גבוההתנודתיותעםיותרמתוןבשיעור

הנמוכההריביתלאורהעיקריהמטבעותסלמולחלשלהיותלהמשיךצפויהדולר➢
.ב"בארה

.הכסףערךלשימורוהמפלטהדולרהחלשותרקעעלחדשיםשיאיםלקבועצפויהזהב➢
מאינפלציהלהגנהמפלטהואאףומשמש"המודרניזהב"ההוארביםלדעתהביטקוין➢

אלף40לקרובאלהשורותכתיבתבזמןנסחרשכברהביטקוין.הכסףערךושימור
.יגידוימים?שתתפוצץבועהאולגיטימינכס."סטרואידיםעלזהב"מעיןהואדולר

2021-מגמות עיקריות שצפויות ב
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לסיכום

כלכליותתיאוריות.האנושותעלחותםשתשאירהיסטוריתשנה.שכךוטובמאחורינו2020
שניםלעודאיתנותהיינההקורנהשלההשלכות.ונופצובשנהלמבחןהועמדורבותופסיכולוגיות

שמתמחריםהפיננסייםלשווקיםחלחללאהקורנהעימהשהביאההעמוקהכלכליהמשבר.רבות
מלקחיכחלק,ב"ארהבראשותהמרכזייםהבנקיםשלהמסיביתההתערבות.2021בהתאוששות

.הפיננסייםהשווקיםשלקריסהמנעה2008

הכלכלהשיקוםשלאתגריםמעטלאעודלעולםנכונו,תשקעהחיסוניםשלשהאופוריהאחרי
מלמדתההסטוריהכיאםותנודתיותבעצבנותלנועצפוייםהשווקים.שקרסושלמותותעשיות
הקדימוכבררבותשמניותרושםעושה.שניםמספרנמשכתפיננסימשבראחריהפריחהשתקופת

לחוותצפויותמהןשרבותטכנולוגיהמניותבעיקריתרבאופטימיותמתומחרותוהןהמאוחראת
.2021בתיקון

שמסתמןבמה,רבותשניםמזהנראושלאלשיאיםמגיעהסחורותממחיריחלקראינו2020ב
אפסיתריביתשסביבתמלמדתוההסטוריההאחרונותבשניםדישדשהסחורותשוק.מגמהכשינוי
.הגלםחומרישלבעיקרלאינפלציההסיכוןאתמשמעותיתמגבירהפיננסייםמשבריםאחרי

לפניבדיוקמיתוןבתקופותבהסטוריהאותןשאיפייןבשפלהמניותלמחיריביחסהסחורותמחירי

.חדותעליות

התקופות המסומנות באפור
משקפות תקופות מיתון  

הגרף הירוק מייצג את יחס  
מדד הסחורות למדד  

המניות  

.האחרונותהשנים50-בהמניותלתשואותהסחורותשוקתשואותשביןהיחסאתמציגהגרף
והסחורותבשפלהיוהמניותכשמדדי,2008בשנתהאחרוןהפיננסישבמשברלמשללראותניתן
.העליוןבחלקוהיההמדד,שיאלרמותעלו 37



המשך –לסיכום 

ביידןו'גהםמהמשברליציאהאדירהמשמעותולהם2021-בהטוןאתשיתנוהדבריםשני
.והחיסונים

קורסיםרביםעסקים,בשיאאבטלה,בשיאתחלואה:אתגריםמעטלאעםלתפקידנכנסביידןו'ג
הנגידהבעזרתשלוהפיסקאליתהמדיניות.טראמפשלעזיבתואחריוקרועהמשוסעתב"כשארה
מפתחיהווהחיסוניםוהאצתלקורנהוהתייחסותו,בממשלתוהאוצרכשרתשתשמש,יילןלשעבר

,באיראן,התיכוןבמזרחשלוהטיפול.כולוהעולםואיתהמהמשברב"ארהשלהמהירהליציאה
עללהקלאולהחמירשביכולתםמהנושאיםחלקרקהםסיןעםהסחרוביחסיהאקליםבמשבר

....אצבעותלונחזיק.הדרךבהמשךהעולמיתהכלכלה

כמו,ויעילהמהירהבצורהיחוסנושאוכלוסיותיהןמדינות.ברוריםוהיעדהתקווה,החיסוניםלגבי
ההתאוששותגםכגלובאליעצמוהוכיחשהמשברכפי.במהרהמהמשברלצאתתוכלנה,ישראל
.כזולהיותצפויה

שלחשיבותהעלבמיליםלהכבירצורךאין–המזוןותעשייתהמקומיתהחקלאותעללסיוםומילה
יום,הסגרים,השנהבמהלך"סטרואידיםעלפקדוית"ש,המזוןותעשייתהמקומיתהחקלאות

שקברניטיחשוב.במדינההמזוןהספקתבבטחוןחשובנדבךמהוויםזוסקירהמקוראירבים.ולילה
.הקורנהשאחריביוםגםזאתיפנימושתקום(קבועהובתקוה)החדשהוהממשלההמדינה

!שנה אזרחית טובה ומוצלחת לכולם
מצוות קומודקס
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הבהרה

Highחברותשלמוסדייםללקוחותמיועדזובסקירההאמורכל Ridge Future

,Commodexו-ADM Investor Servicesהבניה,האנרגיה,המזון,החקלאותמתחומי

.חברהכלשלהמיוחדיםובצרכיםבנתוניםהמתחשבלייעוץתחליףמהווהואינווהתעשייה

מכירהאוקניהלרבותעסקהלביצועבקשרדעתחוותאוהמלצהמשוםאיןזובסקירהבמידע

Highחברתשלולאהכותבשלהאישיתדעתועלמתבססהניתוח.נגזריםאוסחורותשל

Ridge FutureאוADMIS.

מראשאישורללאהפצהאוהעתקהלרבותזובסקירההמופיעבמידעשימושכללעשותאין

.מ"החשל

בברכה

קומודקסצוות

www.commodex.co.il

www.commodexglobal.co.il
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