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 טבלת מחירי פלסטיק

  צור קשר לפרטים נוספים: 

 טבלת מחירי מתכות נבחרות

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

 Crude Oil 211$  %01.5 .10.15 נפט גולמי

-Naptha 211  $0115 נפטא  %10.15 

-Ethylene 2.0$$  .03.5 אתילן  1.01.5-  

 Benzene  21113.  .01$5 .10.%5 בנזן

 Propylene  211%$1  1.0135 $0$.5 פרופילן

 Styrene 211%.%  10%$5 $$0%15 סטירן

HDPE  High-Density Polyethylene 2111$.  .0.15-  1.0.15 

LDPE  Low-Density Polyethylene 2$1.%%  .0$.5-  %0.$5-  

LLDPE Linear Low Density Polyethylene 211..1  $01.5 301$5 

-PP PP Homopolymer 2111$.  10$%5הומו   $0335 

 PP  PP copolymer  2$1.%.  .0$.5 .0%$5קופו 

PVC  Polyvinyl Chloride  (Yuan/Tonne)- pvc $$1. 10$15-  .0.15-  

GPPS polystyren gpps 2$131%  301.5 $$0.%5 

HIPS high impact polystyrene - hips 211.3.  10$15-  1.0135-  

ABS abs 2$11.3  130$%5 $30115 

PC Polycarbonates   Yuan/MT pc $$.%. $0%$5-  $$0.35-  

pet  Polyethylene Terephthalate  Yuan/MT pet $.1. $0..5 $.0.%5 

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

-zinc 231..$  110.15 אבץ  $10.$5 

-nickel 2$.1...  $.0..5 ניקל  .10.35 

-alum 2$1$11  1$0.$5 אלומיניום  1%0.15 

 בדולר לטון, אלא אם כן צויין אחרת  SPOTהמחירים מתייחסים לעסקאות  

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

 WTIגרף מסוג ברנט מול 

 טבלת מחירי גומי

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

-rubber rss3 2$11  $5 לטקס -גומי טבעי  101.5-  

-INR/Kg Nylon 6  INR/Kg 1$. %0$.5 6ניילון   $%0..5-  

 natural rubber yuan/mt  131%. 15 130$$5 לטקס -גומי טבעי

 carbon black n220 yuan/mt  11$.. .5 3.01.5 גומי שחור 

.   ..sbr sbr 21$30גומי   .0%.5-  

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

 wood pulp 21.1  30%15 $0..5 תאית

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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 גרף נפטא (מקור בלומברג)

  צור קשר לפרטים נוספים: 

 (מקור בלומברג) PPמול קופו  PPגרף הומו 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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אין לראות במידע המופיע בסקירה משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע 
המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש 

עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי  -כלשהו 
 משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק 
  אנליסטים בפריקו.

 /0-0201/1/בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 
 https:55www.prico.co.il5סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו  

 אין במסמך זה משום הצעה ו5או יעוץ ו5או המלצה כל שהיא לביצוע ו5או אי ביצוע עסקה כל שהיא
 למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

  צור קשר לפרטים נוספים: 

 /0-0201/1/לגידור חשיפות וביצוע, צרו קשר 

https://www.prico.co.il/
https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/

