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CRB שנים5גרף –אינדקס

סחורות נבחרות19מדד מחירי חומרי גלם הכולל 

מתכות  20%חקלאות ו 40%, אנרגיה40%בחלוקה של כ 

27%בכ ברבעון הראשון המדד עלה



סחורות נבחרות–סיכום רבעון ראשון 

סחורה
שינוי באחוזיםשינוי מחיר22מרץ סגירת 2021סגירת 

26.21% 155.50 748.75 593.25תירס

28.48% 228.25 1,029.75 801.50(קשה)חיטת קנזס 

21.79% 289.50 1,618.25 1,328.75סויה

13.55% 55.80 467.50 411.70כוספת סויה

24.23% 13.64 69.94 56.30שמן סויה

8.93% 44.40 541.50 497.10סוכר לבן לונדון  

4.00% 68.00 1,769.00 1,701.00קקאו לונדון

WTI75.21 100.28 25.07 33.33%נפט 

34.21% 26.61 104.39 77.78נפט ברנט

6.70% 122.50 1,951.10 1,828.60זהב

7.69% 1.79 25.133 23.339כסף

6.52% 0.29 4.7510 4.4600נחושת



גרף ביצועים מתחילת השנה
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גרף יומי שנה אחורה-תירס 

טווח המחירים מפרוץ המלחמה

לאוקראינה  רוסיהבין



גרף יומי שנה אחורה-חיטת קנזס

טווח המחירים מפרוץ המלחמה

בין רוסיה לאוקראינה  



גרף יומי שנה אחורה-פולי סויה 

טווח המחירים מפרוץ המלחמה

בין רוסיה לאוקראינה  



גרף יומי שנה אחורה-כוספת סויה 

טווח המחירים מפרוץ המלחמה

בין רוסיה לאוקראינה  



גרף יומי שנה אחורה-שמן סויה 

טווח המחירים מפרוץ המלחמה

בין רוסיה לאוקראינה  



גרף יומי שנה אחורה-WTIנפט 

טווח המחירים מפרוץ המלחמה

בין רוסיה לאוקראינה  



אינדקסBDI–מדד מחירי ההובלה 



בפנינו בהמשך לאור  האתגרים העומדים 
המלחמה באוקראינה



עיקר היצוא של רוסיה ואוקראינה



2022אוקראינה . VSרוסיה 
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?עתיד היבולים באוקראינה



צפי לתפוקת החיטה–אוקראינה 



צפי לתפוקת התירס–אוקראינה 



החלק של רוסיה ואוקראינה בשוק הברזל



USDA-ח כוונות הזריעה של ה"דו

למרץ היה בעל חשיבות נמוכה יותר השנה בשל העובדה שנסקר במהלך פברואר והמלחמה באוקראינה עשויה לשנות את 31ח שפורסם ב "הדו

ב יקטנו משמעותית בעונה זו ואילו בסויה הם יגדלו "ח שטחי הזריעה של התירס בארה"על פי הדו. כוונות הזריעה הסופיות אצל החקלאים

.  המספרים הסופיים צפויים להיות שונים, כאמור. שטחי הזריעה של החיטה יגדלו אף הם אם כי לא בשיעור ניכר. בצורה משמעותית



ח בישראל מהקיץ"מחירי חומרי הגלם להזנת בע

תירס  
גרוס

חיטה  
גרוסה

שעורה  
לחוצה

גלוטן 
פיד

DDG 
גולד

כוספה 
חמניות

כוספה 
לפתית

כוספה 
סויה

שינוי מתחילת  
השנה

35.45%34.72%35.43%40.83%38.95%32.82%20.45%21.66%

22447$485$474$507$528$518$530$730$אפריל 

22465$475$450$500$500$470$515$720$מרץ 

22363$377$377$364$400$407$470$668$פברואר 

22330$360$350$360$380$390$440$600$ינואר 

שינוי שנתי  
2021

25.86%26.21%35.97%28.57%18.75%6.59%9.50%8.33%

21331$366$344$360$380$372$415$585$דצמבר 

21331$362$338$369$389$370$395$550$נובמבר 

21330$356$330$370$395$375$395$565$אוקטובר 

21324$354$325$370$395$365$395$570$ספטמבר 

21283$320$273$305$360$400$415$630$ינואר 

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



סיכום  ל

סוגמכלייעוץאו/והשקעותשיווקאו/והשקעותייעוץאו/ופעולותלביצועהמלצהאו/והצעהמשוםל”הנהכותבשלבהודעותיובאמורלראותאין
המלצהאוכלשהםאחריםפיננסיםנכסיםאו/וערךניירותשלאובהןהמתואריםפיננסינכסאו/וערךניירותשלהחזקהאו/ומכירהאו/ולרכישהשהוא

כלשלהמיוחדיםובצרכיםבנתוניםהמתחשבמקצועילייעוץתחליףמהווהואינובלבדלידיעההינוהמוצגהמידע .כלשהםספציפייםבאפיקיםלהשקעה
.בלבדאחריותוועלעצמודעתעלזאתעושה ,בושימושהעושהוכל ,אדם

כשהמשבר בין" סייקל-סופר"שוק הסחורות נמצא בתקופת ➢

.  רוסיה לאוקראינה רק מוסיף שמן למדורה

אם כי ברור שתהיינה, השלכות המשבר אינן ברורות בשלב זה➢

אגירת מלאים, היבולים באוקראינהעתיד , סנקציות)ארוכות טווח 

.( ריבית לאור האינפלציה ועודהעלאות , מדינותשל 

הקורונה מכה בסין שנית עם , הרבעון השני מתחיל כשהמלחמה עדיין בעיצומה➢

,  העולם מתמודד עם אינפלציה וחשש ממיתון, סגרים בשנחאי ומקומות נוספים

.  מחירי חומרי הגלם מאמירים והמשבר בשרשראות האספקה ממשיך

יש לפעול לצמצם גורמי .צפויה להימשך בטווח הנראה לעיןהתנודתיות ➢

.תוקףכשניהול הסיכונים מקבל משנה , חוסר ודאות


