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 טבלת מחירי מתכות נבחרות

 טבלת מחירים

 שינוי שנתי שינוי חודשי last px שם החומר אנגלית שם החומר עברית

 Crude Oil $10  -55.37% -84.36% נפט גולמי

 Naptha $21  -21.79% -67.34% נפטא

 Ethylene $0.09  -11.25% -31.73% אתילן

 Benzene  $794  4.35% 36.79% בנזן

 Propylene  $705  -3.03% -16.88% פרופילן

 Styrene $1,124  -1.92% -4.67% סטירן

HDPE  High-Density Polyethylene $750  -3.85% -29.91% 

LDPE  Low-Density Polyethylene $840  -10.64% -23.29% 

LLDPE Linear Low Density Polyethylene $970  0.00% -16.98% 

 PP PP Homopolymer $875  -11.62% -27.69%הומו 

 PP  PP copolymer  $1,030  -6.36% -8.04%קופו 

PVC  Polyvinyl Chloride  (Yuan/Tonne)- pvc 5260 -12.41% -23.66% 

GPPS polystyren gpps $1,499  0.00% -22.90% 

HIPS high impact polystyrene - hips $970  -12.61% -28.68% 

ABS abs $1,261  -1.94% -12.25% 

PC Polycarbonates   Yuan/MT pc 12483.33 -9.87% -35.98% 

pet  Polyethylene Terephthalate  Yuan/MT pet 5400 -11.48% -38.33% 

 שינוי שנתי שינוי חודשי last px שם החומר אנגלית שם החומר עברית

zinc $1,911  3.41% -30.94% אבץ  

nickel $12,197  8.66% -3.75% ניקל  

alum $1,491  -5.78% אלומיניום  -20.17%  

 המחירים מתייחסים לעסקאות SPOT  . (אלא אם כן צויין אחרת) בדולר לטון 

  דולר 06-026המחירים ללא עלויות הובלה, כדי לקבל מחיר בישראל יש להוסיף . 

 שינוי שנתי שינוי חודשי last px שם החומר אנגלית שם החומר עברית

 rubber rss3 $132  -10% -23.11% לטקס -גומי טבעי

 INR/Kg Nylon 0  INR/Kg 215 0.00% 37.82% 0ניילון 

 natural rubber yuan/mt  10200 -3% -6.00% לטקס -גומי טבעי

 carbon black n226 yuan/mt  5100 -12% -28.17% גומי שחור 

 sbr sbr $844.00    4.30%גומי 

 טבלת מחירי גומי

 שינוי שנתי שינוי חודשי last px שם החומר אנגלית שם החומר עברית

wood pulp $122  0.74% -9.96% תאית  
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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

 WTIגרף נפט מסוג ברנט מול 

  גרף נפטא
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 (C)כל הזכויות שמורות 

 Bloombergמקור: 

 PPמול קופו  PP  גרף הומו 
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