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יום ראשון  20ספטמבר 2015

הנתונים והגרפים בסקירה
זו הינם באדיבות חברת
'בלומברג'

 מחירים :בשבוע האחרון בבורסת ה LME-מחירי החוזים לשלושה חודשים נסחרו במגמה מעורבת ,כחלק מתנודתיות השוק לאחר ירידות השערים החדות של אוגוסט  .2015על אף
בלימת ירידות השערים ,מדד ה LME -ממשיך להיות מצוי בקרבת נקודת שפל של כ 6-שנים .עלו השבוע :אלומיניום (פריים) ,0.8% .נחושת  ,3.9%עופרת  .0.9%ירדו :ניקל -0.5%
 ,בדיל  ,-0.5%אבץ  .-3.7%המשך היציבות של שוק הסחורות ושוק ההון הסיני הרגיעו את התנודות בשוק המתכות .עם זאת ,מצטייר כי קבוצה מובילה של מתכות (ביניהן
האלומיניום והנחושת) שומרת על יציבות יותר מאחרות .סטיות התקן הגלומות בשוק מצויות בשיא של מספר שנים ,ומצביעות על כך שהשוק עדיין צופה תנודות מחיר בזמן הקרוב.
 מדד ה LME Index-עדיין מצוי בקרבת רמת שפל של כ 6-שנים ,בהמשך לדשדוש שוק הסחורות והתחזקות הדולר ,ורחוק כ 45%-מהשיאים בקיץ  .2011במקביל ,מדד הBDI-
המתאושש לפרקים בחודשים האחרונים ,כאינדיקטור לשיפור בביקושים הריאליים לסחורות ,עדיין מצוי ברמות שפל היסטוריות של כ 3-עשורים.
 השפל במחירי המתכות עומד בהמשך לשפל הכללי במחירי הסחורות – שנגרם עקב חולשה בסיסית של ביקוש .כלכלות הייצור הגדולות ,למעט ארה"ב ,ממשיכות לחוות האטה
כלכלית .היבוא של מתכות לסין ,הצורכת כ 40%-מהמתכות התעשייתיות בעולם ,מדשדש וחווה האטה משמעותית ביבוא במהלך  2015עד כה .נפילות המחיר בשוק ההון הסיני
גוררות אחריהן נפילות דומות בשווקי המתכות .מעבר לכך ,נתוני היסוד בבסיס מגמת הירידות במחיר שחוה השוק מאז אמצע פברואר  2012לא השתנו .מגמת הירידות נבעה
מהאטה ביבוא המתכות של סין ,התחזקות הדולר ,המשבר באירופה והמשך התחזיות לצמיחה איטית של הכלכלות המפותחות.
 וברקע לכל זאת ,מפברואר  2011התאפיין השוק בירידות מחירים ובאי -ודאות על רקע חשש מפני כניסה מחודשת למיתון עולמי .המשבר הכלכלי העמוק באירופה (ובכלל זאת
משבר חובות שטרם נפתר) ,סימנים מדאיגים לגבי הצמיחה בארה"ב (המתאוששות) ובסין מקשים על תהליך ההתאוששות של הכלכלה העולמית בכלל ,ושל שוק הסחורות בפרט.

מדד LME Index

מדד )Baltic Dry Index( BDI
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(מקור :בלומברג)

אלומיניום


לבחינת אסטרטגיות גידור והגנה ,צרו קשר 03-6112505 :

מצורפים גרפים של מחיר האלומיניום ( )primaryלשלושה חודשים ,עקום החוזים העתידיים ,סטיות התקן של הגלומות של המחיר ,רמת מלאי המתכת וההפרש בין
במחיר לשלושה חודשים לבין מחיר למימוש .הגרפים באדיבות 'בלומברג':
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נחושת


לבחינת אסטרטגיות גידור והגנה ,צרו קשר 03-6112505 :

מצורפים גרפים של מחיר הנחושת לשלושה חודשים ,עקום החוזים העתידיים ,סטיות התקן של הגלומות של המחיר ,רמת מלאי המתכת וההפרש בין במחיר
לשלושה חודשים לבין מחיר למימוש .הגרפים באדיבות 'בלומברג':

3

עופרת


לבחינת אסטרטגיות גידור והגנה ,צרו קשר 03-6112505 :

מצורפים גרפים של מחיר העופרת לשלושה חודשים ,עקום החוזים העתידיים ,סטיות התקן של הגלומות של המחיר ,רמת מלאי המתכת וההפרש בין במחיר
לשלושה חודשים לבין מחיר למימוש .הגרפים באדיבות 'בלומברג':
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ניקל


לבחינת אסטרטגיות גידור והגנה ,צרו קשר 03-6112505 :

מצורפים גרפים של מחיר הניקל לשלושה חודשים ,עקום החוזים העתידיים ,סטיות התקן של הגלומות של המחיר ,רמת מלאי המתכת וההפרש בין במחיר לשלושה
חודשים לבין מחיר למימוש .הגרפים באדיבות 'בלומברג':
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אבץ


לבחינת אסטרטגיות גידור והגנה ,צרו קשר 03-6112505 :

מצורפים גרפים של מחיר האבץ לשלושה חודשים  ,עקום החוזים העתידיים ,סטיות התקן של הגלומות של המחיר ,רמת מלאי המתכת וההפרש בין במחיר לשלושה
חודשים לבין מחיר למימוש .הגרפים באדיבות 'בלומברג':
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בדיל


לבחינת אסטרטגיות גידור והגנה ,צרו קשר 03-6112505 :

מצורפים גרפים של מחיר הבדיל לשלושה חודשים  ,עקום החוזים העתידיים ,סטיות התקן של הגלומות של המחיר ,רמת מלאי המתכת וההפרש בין במחיר לשלושה
חודשים לבין מחיר למימוש .הגרפים באדיבות 'בלומברג':
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מחלקה כלכלית ,קבוצת אופקים
03-6112523
קבוצת אופקים כוללת את החברות :אופקים פיננסיים גלובליים בע"מ ,אופקים בית השקעות בע"מ ,אופקים חדרי מסחר בע"מ .פרשנות השוק של
קבוצת אופקים מסופקת למטרת מידע בלבד .הפרשנות מבוססת על מידע אשר קבוצת אופקים סבורה כי הוא מהימן אך קבוצת אופקים או
הפועלים מטעמה אינם לוקחים אחריות על נכונות המידע ועל שלמותה ומידת דיוקה של הפרשנות .על כן ,סקירה זו אינה מהווה אישור לנכונות
המידע המצוי בה .המידע הנכלל בדוחות ו/או בסקירות אין ב ו בשום אופן בכדי להוות עצה או הזמנה לביצוע השקעה ו/או ייעוץ לרכישה ו/או
מכירה ו/או החזקה של נייר ערך כלשהו או לפעילות כלשהי בשווקי המוצרים הפיננסיים ,לרבות שוק מטבע החוץ ו/או השווקים הפיננסיים השונים.
המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים לכל חברה ו/או אדם .קבוצת אופקים מסירה מעצמה בזאת
כל אחריות או חבות לרווחים או להפסדים שנגרמו בגלל מידע זה ובכלל ואינה מתחייבת לעדכן על כל שינוי בפרשנות השוק או על שינוי במידע
הבסיס בו נעשה שימוש לצורך הצגת הפרשנות .חברות קבוצת אופקים ,ח ברות הקשורות להן ,ו/או בשליטתן ,וכך בעלי מניותיה ועובדיהן ,לא יהיו
אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרם משימוש במסמך זה ,אם ייגרמו ,וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע
המפורט בדוח זה .למען הסר ספק יצוין כי אופקים פיננסיים גלובליים ב ע"מ ,במסגרת פעילותה כחברת בעלת רישיון שיווק השקעות ,עשויה
להתקשר מעת לעת עם מוסדות פיננסים בארץ ובחו"ל לשם שיווק מוצרים פיננסים שונים המונפקים על ידם ,ועשויה ליהנות מעמלות הפצה ו/או
טובות הנאה בשל כך ,ולפיכך תתקיים "זיקה" ,כהגדרת המונח בחוק ,בין החברה לבין אותם מוסדות פיננסים אשר את מוצריהם תשווק החברה.
נכון למועד זה ,קיימת לאופקים פיננסים גלובליים בע"מ זיקה כאמור לחברת אופקים חדרי מסחר בע"מ בלבד .אין להעתיק סקירה זו ,או חלקים
ממנה ,ללא אישור בראש ובכתב של קבוצת אופקים.
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