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 טבלת מלאים

 BID ASK מחיר אחרון  
שיעור 

 שינוי שבוע

שיעור 

שינוי 
 חודשי

שיעור שינוי 
 שנתי

שיעור שינוי 

מתחילת 
6172 

 1693 1692.5 1693 3.11% 1.44% 7.12% 12.34% (prim)אלומיניום 

 1575 1575 1605 0.32% 0.32% -7.35% -2.48% (alloy)אלומניום 

 2.25% 6.85%- 2.18%- 0.67% 4814 4813 4811 נחושת

 4.57% 7.14% 0.11% 3.91% 1875.5 1873.5 1875 עופרת

 16.27% 3.25%- 0.24%- 4.87%- 10250 10245 10255 ניקל

 26.42% 19.09% 1.43% 0.08%- 18345 18280 18400 בדיל

 40.27% 23.40% 2.40% 0.75%- 2257.5 2256.5 2257 אבץ

 10.65% 11.97%- 2.91% 1.15% 26750 26250 26500 קובלט

 34.04% 22.57% 5.00% 0.00% 16000 15500 15750 מויבדן

  חודשים בורסת  3מחיר לLME        ●המחירים במונחי דולר לטון 

 

מלאי אחרון במונחי 
 טון 

שיעור שינוי 
 שבוע

שיעור שינוי 
 חודשי

שיעור שינוי 
 שנתי

שיעור שינוי מתחילת 
2016 

 -2222300 1.51%- 4.18%- 33.75%- 23.25% (prim)אלומיניום 

 -11780 3.15% 1.01%- 7.54%- 22.19% (alloy)אלומניום 

 -13.06% -41.38% -11.2% 0.01% 205375 נחושת

 -2.26% -7.31% 0.48% -0.41% 187325 עופרת

 -15.25% -17.68% -0.95% 0.76% 373992 ניקל

 -19.46% -22.06% -17.51% -2.27% 4945 בדיל

 -1.4% -0.83% 4.44% 6.67% 457900 אבץ

 0.79% 37.45% -1.4% 0.47% 635 קובלט

 -65% -61.11% -50% -36.36% 42 מויבדן

כאשר בחודש אוגוסט ירד המדד בשיעור קל של  ,השבוע %92.1 -רשם  עליה של כ - LME מדד ה :מדדים
 דולר לטון לעומת מחיר הסגירה של חודש יולי9 .2,4%לרמת  %9.1 -כ
  

 -טון, מלאי הבדיל ירד ב   437,323טון לרמת    73.-נתוני המלאים: היקפי מלאי האבץ ירדו בשבוע שעבר ב 
טון בשבוע שעבר9 מלאי הקובלט   %3%,%57טון לרמת    %73-טון, מלאי העופרת ירד ב   2%.,4טון לרמת    23

טון ומלאי   %%.,.2%טון לרמת    23.,7נותר ללא שינוי, כאשר מלאי הנחושת עלה בהיקף משמעותי של   
 מיליון טון9    2924טון ועמד בסוף השבוע על רמת  %%.,%5-עלה אף הוא ב primהאלומיניום  מסוג 

 
מבט על מחירי האלומיניום9 הירידה החדה בהיקפי המלאים של האלומיניום צפויה בסופו של דבר לתרום 

 2%%4  -מיליון מטריק טון ב   794לעליית מחיר המתכת9 היקפי המלאים צללו בשנתיים אחרונות מרמת  
מיליון מטריק טון9 מחיר  4מיליון מטריק טון וההערכה כי המלאים עשויים לרדת לרמת   %.49%לעבר רמת 

דולר לטון  ומרמה זו שב ועלה9 כיום נסחר האלומיניום   4.3,%לעבר  רמה     2%%3האלומיניום ירד בשנת   
דולר לטון9 הקטנת היקפי היצוא מסין, מהמדינות המרכזיות בייצוא אלומיניום, ועלייה   3%.,%מעל לרמת  

 דולר לטון ואף יותר9 7%%,%בביקושים  צפויים לתמוך בהמשך העלייה במחיר האלומיניום אף לעבר רמת 

 טבלת מחירים

 BID ASK מחיר אחרון  
שיעור 

 שינוי שבוע

שיעור 

שינוי 
 חודשי

שיעור שינוי 
 שנתי

שיעור שינוי 

מתחילת 
6172 

 1693 1692.5 1693 3.11% 1.44% 7.12% 12.34% (prim)אלומיניום 

 1575 1575 1605 0.32% 0.32% -7.35% -2.48% (alloy)אלומניום 

 2.25% 6.85%- 2.18%- 0.67% 4814 4813 4811 נחושת

 4.57% 7.14% 0.11% 3.91% 1875.5 1873.5 1875 עופרת

 16.27% 3.25%- 0.24%- 4.87%- 10250 10245 10255 ניקל

 26.42% 19.09% 1.43% 0.08%- 18345 18280 18400 בדיל

 40.27% 23.40% 2.40% 0.75%- 2257.5 2256.5 2257 אבץ

 10.65% 11.97%- 2.91% 1.15% 26750 26250 26500 קובלט

 34.04% 22.57% 5.00% 0.00% 16000 15500 15750 מויבדן
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 LME INDEXגרף מדד 

 BDIההובלה הימית   גרף מדד

 
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 
 

לת  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 לקב

 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 

 Bloomberg: מקור

 Bloomberg: מקור
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 אלומיניום

חודשים, עקום החוזים העתידיים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת  .) ל PRIMמצורפים גרפים של אלומיניום (

 וההפרש בין המחיר לשלושה חודשים לבין מחיר המימוש9

 גרף מלאים

 Bloombergמקור: 

 נחושת

 Bloombergמקור: 
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 עופרת

חודשים, עקום החוזים העתידיים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת וההפרש  .מצורפים גרפים של עופרת ל 

 בין המחיר לשלושה חודשים לבין מחיר המימוש9

 ניקל

חודשים, עקום החוזים העתידיים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת וההפרש  .מצורפים גרפים של עופרת ל 

 בין המחיר לשלושה חודשים לבין מחיר המימוש9

 Bloombergמקור: 

 Bloombergמקור: 
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 אבץ

חודשים, עקום החוזים העתידיים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת וההפרש  .מצורפים גרפים של עופרת ל 

 בין המחיר לשלושה חודשים לבין מחיר המימוש9

 Bloombergמקור: 

 בדיל

חודשים, עקום החוזים העתידיים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת וההפרש  .מצורפים גרפים של עופרת ל 

 Bloombergמקור: 
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