
  טכני טכני   --לחובבי המבט הגרפי לחובבי המבט הגרפי   ––מחירי נפט לאן? מחירי נפט לאן? 

מחיר החוזים העתידיים על הנפט שב וירד בשבוע שעבר על רקע הספקולציות בקרב פעילים כי המדינות 

החברות באופ"ק לא יצליחו לייצב את המחירים ולבלום את הדרדרות מחיר הנפט. בשבוע שעבר כאשר 

 . %2 -מדד בורסת שנחאי צנח חדות, החוזים העתידיים על הנפט בבורסת ניו יורק איבדו אף הם כ

לחבית, ירידה של   64..$5לחודש אוקטובר נסחר ביום שישי האחרון ברמה של     WTIמחיר חוזה נפט מסוג 

מתחילת השנה. מחיר חוזה נפט מסוג ברנט )נפט הים הצפוני( לחודש אוקטובר נסחר ביום שישי   %62

 לחבית. 84..$8האחרון ברמה של 

במציאות בה אופ"ק ממשיכה לרשום הקפי תפוקה ברמות שיא, לצד רוסיה וארה"ב המפיקות אף הן נפט 

בהקפי שיא, ממשיך הלחץ על מחיר הדלקים )מצב של עודפי הצע הגורר כלפי מטה את מחירי הנפט 

הגולמי למוצריו(. מלאי חביות הנפט הגולמי בעולם ממשיך לנסוק בין היתר על הרקע ההאטה בפעילות 

הכלכלית הגלובלית בכלל ובסין בפרט. הקטנת הביקוש בסין, ארה"ב, אירופה ויפן כמו גם הסרת 

הסנקציות על אירן והציפייה לגידול בהיצע עם הצטרפותה למעגל המוכרות בשוק הגלובלי השפעה 

 מצטברת התורמת להתיצבות מחיר הדלקים בחוזים העתידים ברמות שפל.
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    WTIגרף נפט מסוג  



 
03 -6167070בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון :   

  
 סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו

 

 http://www.prico.co.il 

 

 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  

 ט. ל. ח.

 המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא.

 (C)כל הזכויות שמורות 

 5102ספטמבר 

 סקירת נפט

 שירותים פיננסיים לעסקים בינלאומיים -קבוצת פריקו 

 נשמח לקבל תגובות, הערות והצעות  

לחבית   6.4לחבית בגבול התחתון לבין   $84הניתוח הטכני מלמד כי מחירי הנפט נעים בטווח מחירים שבין 

בגבול העליון. פריצה תחום "תעלת מחירים" זו תאותת על 

לחבית פריצת    $%4תנועה קרבה לעבר רמת המחירים  של  

 6$4  -לחבית תאותת על תנועה לעבר רמת ה   6.4רמת ה  

 לחבית.

  WTIאנליסטים מעריכים כי מחיר חוזה נפט מסוג  

 -)הדומיננטי במסחר בארה"ב( עשוי לרדת אף לעבר רמת ה

לחבית כבר בטווח הקרוב. בטווח הארוך הערכה כי   $%4

 לחבית. 6$4  -מחירי הנפט ישובו להתייצב ברמות שסביב רמת ה 

 

 גרף נפט מסוג ברנט  

 Bloomberg: מקור


