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III2021גרף ביצועים השוואתי רבעון 

על אף הירידות החדות במחירי 

ברבעון  התירס והסויה 

הירידות עדיין לא  , האחרון 

, תורגמו לירידת מחירים בארץ

לאור העליה החדה במחירי 

ההובלה ובעיות לוגיסטיות  

ושרשרת אספקה בארץ 

מחירי האנרגיה  . ובעולם

ממשיכים לטפס על רקע  

משבר האנרגיה באירופה 

בולטים הקפה והסוכר . בעיקר

בעליות על רקע מזג אוויר 

בעייתי בברזיל   



(30.9.2021)מתחילת השנה גרף ביצועים השוואתי 
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מכבידות על שרשרת האספקה העולמית  בעיות לוגיסטיות והובלה 

. זינוק חד במחירי ההובלה מתחילת השנה

סנונית ראשונה או , ב"לקראת סוף הרבעון התקבלו דיווחים על ירידה במחירי ההובלה שבין סין לארה

?הקלה זמנית

The Baltic Dry Index 

מחירי ההובלה זינקו  

מתחילת השנה340%ב



?התחדשות מלחמת הסחר

האמריקאים מעלים טענות שהסינים לא עומדים 

חידוש מלחמת . 2019בהתחייבויות של ההסכם שחתמו בסוף 

בינתיים  . הסחר עשוי ללחוץ את מחירי הסחורות כלפי מטה

כאשר האינטרס של שני , מתנהלות שיחות בדרגים גבוהים

. הצדדים הוא לפתור את המשבר

?ביידן ושי יפגשו לפני סוף השנה 



התפתחות האינפלציה בעולם

ברוב מדינות העולם האינפלציה בפועל  

גבוהה מהחלק העליון של ההערכות  



צפי למזג אוויר בעייתי בדרום אמריקה

Likely El Niño (left) and La Niña (right) rainfall impacts in 
Latin America and the Caribbean.

המתפתחת  " לה נינה"תופעת 

בימים אלו עשויה לפגוע  

ביבולים בדרום אמריקה 



משבר האנרגיה העולמי

מצאה את עצמה  , רגע לפני שמגיעים לחורף באירופה

התלות . היבשת מתמודדת עם אתגר לא פשוט נוסף

הרבה באנרגיה ירוקה הראתה ליבשת את האחד 

חוסר יכולת לאחסן  –החסרונות הגדולים של השיטה 

אנרגיה ובתקופות בהן אין רוח ואין שמש מגלים לפתע  

. מחסור

שמעוניינת להגדיל את התלות של אירופה בגז , רוסיה

החלה לעשות שרירים ולא מיהרה להתגייס , הטבעי שלה

שנהנה מהמחירים  OPECארגון , בגזרת הנפט. לסייע

לא מיהר להגדיל התפוקה והחליט בפגישה , הגבוהים

מתוך  אלף חביות ליום 400האחרונה על תוספת של רק 

.חביות ליום אותם הוא מפיקמיליון 30-כ



(שנה אחורה)גרף יומי –תירס 

שנים ברבעון  8אחרי שקבע שיא של 

התירס מתקן בחדות ברבעון  , הקודם

השלישי על רקע יבול גדול הצפוי והקציר  

ב  "בארה



(שנים5)גרף מחירים שבועי –תירס 



(שנה אחורה)גרף יומי –כוספת סויה 

כוספת הסויה שפתחה את השנה  

בעליות חדות הציגה היחלשות  

במהלך כל השנה על רקע עליית  

היחלשות בכלכלת  , מחירי השמן

סין וצפי ליבולים טובים יותר 

.ב"בארה



(שנים5)גרף מחירים שבועי –כוספת סויה 



(שנה אחורה)גרף יומי –פולי סויה 

פולי הסויה הגיעו  , בדומה לתירס

אך נחלשו מאז , לשיא בחודש מאי

בשל היחלשות בכלכלת סין וצפי 

.ב"ליבולים טובים יותר בארה



(שנים5)גרף מחירים שבועי –פולי סויה 



(שנה אחורה)גרף יומי –שמן סויה 

שמן הסויה הגיע לשיא בחודש יוני  

וירד קלות בשל הירידה במחירי 

השמן נשאר חזק בשל . הפולים

הביקושים הגבוהים ומחירי  

.האנרגיה הגבוהים



(שנים5)גרף מחירים שבועי –שמן סויה 



(שנה אחורה)גרף יומי –חיטת קנזס 

, בתחילת השנה על ידי התירסנתמכה החיטה 

אך שינוי במזג האוויר באזורי הגידול הביאו 

ירידה במלאי העולמי וצפי .לירידה בתפוקה 

למכסי יצוא חיטה של רוסיה בחודש פברואר 

לשיאים חדשיםמעלה את המחירים 



(שנים5)גרף מחירים שבועי –חיטת קנזס 



(שנה אחורה)גרף יומי –סוכר לבן 

הסוכר דישדש מרבית השנה בשל החשש 

אך מזג אוויר בעייתי בברזיל לקח  , לביקושים

.שנים3-את הסוכר למחירי שיא של כ



(שנים5)גרף מחירים שבועי –סוכר לבן 



(שנה אחורה)גרף יומי –קקאו לונדון 

הקקאו הציג ביקושים גבוהים באופן 

אך בצד ההיצע  , מפתיע על אף הקורונה

צפי תפוקה עולמי של )שבר שיאים 

(.מיליון טון5.12



(שנים5)גרף מחירים שבועי –קקאו לונדון 



(שנה אחורה)גרף יומי –שמן דקל 

שמן הדקל נהנה מביקושים חזקים  

ועל אף , ומחירי אנרגיה גבוהים

לרמות  התיקון במאי ויוני חזר שוב 

.הגבוהות



(שנים5)גרף מחירים שבועי –שמן דקל 



(שנה אחורה)גרף יומי –WTIנפט 

, קצת לפני עונת שיא הביקושים

נהנה מתמיכה גבית של  הנפט 

ק שמסרבים להגדיל "ארגון אופ

הביקושים  . את היצע הנפט בעולם

חוזרים לאט לאט לרמה של טרום  

ההיצע לא מדביק את , הקורונה

הקצב  



(שנים5)גרף מחירים שבועי –WTIנפט 



(שנה אחורה)גרף יומי –זהב 

על אף , הזהב מהווה מפלט לאינפלציה

החששות ממשבר עולמי ומיתון המלווים  

-הזהב לא פרץ את רמות ה, באינפלציה

ההערכה היא שרבים הסיטו את . 2,000$

כמפלט  , ההשקעה מזהב לביטקויין

.לשימור ערך הכסף



(שנים5)גרף מחירים שבועי –זהב 



(שנה אחורה)גרף יומי –קפה 

תפוקת הקפה נפגעה מהמזג האוויר 

יחד עם חזרה של , הבעייתי בברזיל

הביקושים העולמיים עלה למחירי  

.שנים7-של כשיא 



(שנים5)גרף מחירים שבועי –קפה 



(שנה אחורה)גרף יומי –גז טבעי 

בסין ומדינות , משבר האנרגיה באירופה

הגבירו את הביקושים לגז , נוספות בעולם

לעבור לאנרגיה ירוקה הרצון כמו , הטבעי

רוסיה שהיא ספקית ראשית של גז .יותר

טיבעי לאירופה יצרה שיבושי אספקה כחלק 

דהאיחועםכוחממאבקי



(שנים5)גרף מחירים שבועי –גז טבעי 



קומודקס מתחומי האמור בסקירה זו מיועד ללקוחות מוסדיים של חברת 

האנרגיה והתעשייה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים  ,המזון,החקלאות

במידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות  . ובצרכים המיוחדים של כל חברה

הניתוח  . דעת בקשר לביצוע עסקה לרבות קניה או מכירה של סחורות או נגזרים

.הכותבמתבסס על דעתו האישית של 

לעשות כל שימוש במידע המופיע בסקירה זו לרבות העתקה או הפצה ללא  

.מ"אישור מראש של הח

עדי פנחס

adi@commodex.


