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ش را  اکار تجاري   1920ابتدا در سال     London Metal Exchange (LME)  بورس فلزات لندن
فلز  به  بخش مربوط  ش معرفی کرد.  اهاي کنونی خود را با ویژگی   1986شروع کرد. این بورس در سال  

است. بسیاري از تحلیلگران اقتصادي  )  LMEیکی از نقدترین بازارهاي این بورس (   LME Zinc  روي
دارده ب فوالد  کردن  گالوانیزه  در  فلز  این  که  نقشی  مستقیماً   ، خاطر  را  مرتبط    آن  جهانی  اقتصاد  به 

گالوانیزه می  فوالد  م  دانند.  خوردگی  و  هوا  مقابل  در  این  شده  و  بوده  صنعت  ویژگی  قاوم  در 
 سازي حیاتی است. ساختمان

ب آندرِه روي  آلمانی  شیمیدان  توسط  ابتدا  فلز  یک  زیگیئعنوان  سال  ساس  در    1746مونت 
ولی در    ،. فلزي سخت و شکننده استداردمتمایل به آبی    رنگ وايظاهري نقره   ،شناسایی شد. این فلز

کند. در دماهاي باالتر از  پذیري پیدا می قابلیت شکل  ، سانتیگراد  ۀ درج  150تا    100درجه حرارت بین  
در حالت   فلز روي  شود.که با ضربه خرد می طوري  ،گرددحالت شکنندگی آن برمی  ،سانتیگراد ۀدرج150

تر است مقاوم   گري فلزاتکه آلیاژ روي نسبت به سایر آلیاژهاي ریخته درحالی  ، خالص آن شکننده است
   .داردپذیري بیشتري ضربه  و قابلیت 

فلز روي   نهایی. کارب  نوع   داراي دو صنعت  ابتدایی و کاربران  ابتدایی  کاربري است: کاربران  ران 
  ، تراهمیتسازندگان فلز برنج و کاربردهاي نسبتا کم  ،گري فلزيهاي ریخته دستگاه،  کارهاشامل گالوانیزه 

از جمله فوالد یا آهن با روي    ،کاري شامل آبکاري فلزات دیگرمثل تولید مواد شیمیایی هستند. گالوانیزه 
شده با فلز روي بار بیشتري را  اي محافظ در مقابل خوردگی است. فوالد آبکاري مذاب براي تشکیل الیه 

اي  رفته پیچیده و درهم   ،قويقطعات فلزي    ،گران فلزکند و در برابر آتش مقاوم است. ریخته تحمل می 
حلقه  جاکلیدهاي  می سگک  ،پیچ  ،ايمانند  تولید  را  غیره  و  ایمنی  کمربند  برنج    کنند.هاي  از  که  فلز 
به  روي  و  مس  می ترکیب  لوله   ، آید دست  ساخت  در  که  است  رادیاتورهاآلیاژي  مخازن  و  آالت    ، ها 

شود. نسبت روي و مس در فلز  ها استفاده می آب و پیچ و مهره اتصاالت لوله/  ،ساعت ساز و کار ، موسیقی
می  از  برنج  خواص    (مس/   50/50تا    35/65تواند  با  برنج  آلیاژهاي  از  مختلفی  انواع  که  باشد  روي) 

 کند. مکانیکی و الکتریکی متفاوت ایجاد می 

عنوان ورودي فرایندهاي تولیدي خود  محصوالت کاربران ابتدایی را به   ، کاربران نهایی فلز روي
کار  بازي و پوشاك به اسباب  ، یکپزش   ،الکترونیک  ،مبلمان  ،افزارسخت   ، خودرو  ،ساختمان  نایع در ص  مثال
 گیرند.می 



می  بدون  روي  بارها  و  بارها  شیمیایی تواند  و  فیزیکی  خصوصیات  دهد ااینکه  دست  از  را    ، ش 
به گزارش بازیافت شود.   بین  بنا  رويانجمن  در جهان  رويِ  ٪ 70تقریبا    ، المللی  معادن    ،تولید شده  از 

 است. دوم هاي بازیافتی و دست  مانده از روي باقی ٪30شود و روي استخراج می 

 

 مراحل تولید روي 

روي   ٪  15  - 5قط زیرا در هنگام استخراج ف ،تغلیظ گردد: روي باید ابتدا سنگ معدن رويـ استخراج 1
 گیرد.خرد کردن سنگ معدن روي انجام می  دارد. این کار با 

روي:  2 کنسانتره  دارد.    ٪55تقریبا    روي  کنسانتره ـ  همچنین  روي  کنسانتره    ٪   25-30دود  حاین 
و  شده  سانتیگراد گرم    ۀ درج900کنسانتره تا از آن جدا شود.    جوشیتف یا    حرارت گوگرد دارد که باید با  

 د.شوتبدیل می  روي  اکسید ترکیب با اکسیژن به  در

  ، ی مانند آهن شود تا از سایر مواد معدنـ سولفات روي: اکسید روي سپس در اسید سولفوریک حل می 3
نقره جدا و  تولید گردد.  شود    سرب  ناخالص  فلز روي به شیو و سولفات روي    ة محلول سپس تصفیه و 

 د.شواستخراج می  از آن الکترولیز 

با درج 4 الکترولیز)   اعال   ۀ ـ روي  فرایند  در  (استفاده شده  آلومینیوم  کاتدهاي  از  فلز روي سپس  جدا    : 
 شوند.گیري می هاي روي قالب صورت شمش هاي ذوب و در نهایت بدر کوره  ،شده

با5 بازیافتی ـ  روي  خرده   زیافت:  و  تکه  شکل  به  ریخته هایی  اغلب  واز  حمام کف گري  از  داغ  باره  هاي 
بازیاگالوانیزه  می سازي  که  د.  شوفت  است  چیزي  آن  از  کمتر  خیلی  فوالدي  محصوالت  در  روي  مقدار 

 بازیافتش را داشته باشد.ارزش 

 

 ) LME( بورس فلزات لندن تجارت روي در

  دست آمده به هاي  دارند. قیمت   فیزیکیي فلزات غیرآهنی ارتباط نزدیکی با بازار  اتمام قرارداده
لندن   در فلزات  قراردادهاي    )LME(   بورس  می   تمام جهان  فیزیکی در  آنها  استفاده  آنجا که  از  و  شوند 
انعکاس واقعی عرضه و    LMEهاي  قیمت   ،)LME  شوند (با استفاده از شبکه انبارطور واقعی تسویه می به 

 تقاضاي جهانی هستند. 

و    کاراار  بسی  دفاتر ثبت سفارشات  ،و مالی فیزیکی (واقعی)هاي  بین گروه   تعامل  ،در بورس لندن 
 کند.می  هاي دقیق فراهم نمودار نی را با ئمطم



   ، تا سه ماه  روزانهکه  دهد  به شما این امکان را می   ،در بورس لندنساختار منحصر به فرد زمان  
 ده سال تجارت کنید.  تا  شش ماه و ماهانهتا هفتگی 

 

 حقایق روي در بورس فلزات لندن 

 ) متریک(تن   25 :(Lot Size)هر سفارش   میزانحداقل 

 دالر 5/12 :(Tick value)قیمت واحد سهام 

 216/0 :(cost per tick ratio)هر سهم  نسبت هزینه به 

 و .....  متوسط ماهانه معامالت سلف  ، اختیاري ،سلفانواع قرارداد: معامالت 

 

 مفید  هايگزارش 

را      ،   LME Zinc  بازارهاي تجاري مربوط به روي در بورس فلزات لندن قیمت و  ،مقداراطالعات مربوط به 
 بیابید. www.lme.com/reports  سایتتوانید در وب می 

قدیمی   و  فعلی  تجاري  می   LMEاطالعات  سایترا  به  رفتن  با   توانید 
   www.lme.com/licenseddistributer  دریافت کنید. کنندگان مجاز آن از توزیع 

 دریافت کنید. www.lme.com/zinc اطالعات خاص مربوط به فلز روي را از سایت 

 

 LMEبورس فلزات لندن    هايو قیمت  تجاري   تاالرهاي   

از  بورس  این  اعضاي    دفتريمیانبازار    تلفن:  لندنبین  است24که    بورس  پشتیبانی    ،ساعته 
ت  کند.می  معامالت  پلتفرم همسانتمام  توسط   LME  ،ر) ی(کل  پایاپاياتاق  و    smartLME  ، سازيلفنی 

Clear،   شوند. می  منطبق 

پلتفرم   به الکترونیک:  الکترونیک  با    selectLMEنام  تجارت  که  طریق    FIX APIاست  از 
داده هاي  سایت مراکز  توسط  یا  بااعضا  می   اعضامعامالتی  هاي  پلتفرم   ها  خیر  أت  ینکمترتا    ،شودادغام 

(به وقت لندن) براي    19:00تا    01:00از ساعت    selectLMEکند.    تسهیلهاي معامالتی را  استراتژي 
باز است.   براي اعضاي    selectLMEمعامالت  لندنفقط  فلزات  اما مشتریان    ،در دسترس است  بورس 

از طریق سیستممی   عضو نرم هاي  پلتفرم یا    هاي عضوتوانند  تحت حمایت    که   افزار فروشندگان مستقل 

http://www.lme.com/reports
http://www.lme.com/licenseddistributer
http://www.lme.com/zinc


مراجعه    آید که در ادامه می   توضیحاتی(براي اطالعات بیشتر به    به آن دسترسی پیدا کنند   ،هستند   اعضا
 .کنید)

نقش اصلی را    outcry openطبقه مربوط به حراج حضوري یا  :  ) Ring The(ها  گروه شرکت 
اي دقیقه   5هاي  در برنامه   ،بورس   عرضه شده در  کند. هر یک از فلزاتها بازي می در فرایند کشف قیمت 

گروه  می این  معامله  گروه ها  این  می شوند.  نمایندگی  را  جهانی  تقاضاي  و  عرضه  فلز  ها خودشان  کنند. 
تا    15:45  ،15:10تا    15:05  ،12:55تا    12:50  ،12:15  تا    12:10شود:  ها معامله میروي در این زمان 

 شود.(به وقت لندن) متوقف می 16:25و در ساعت  15:50

رسمی  قیمت قیمت  شرکت   LMEها:  (گروه  حلقه  در  شده  بین  اعالم  زمان  در  تا    12:50ها) 
با یک    ،ساختهشود. قراردادهاي فلزات در حالت پیشبه عنوان قیمت مرجع جهانی استفاده می   12:55

قیمت   به  نسبت  ورقه   همچنینو    LMEتخفیف  مانند  شد موادي  نورد  از    روي   ةهاي  بیشتر  قیمتی  با 
به    16:25که در ساعت    Zinc LMEقیمت در پایان روز معامالت    شوند.گذاري میقیمت   رسمی  قیمت

 شود.استفاده می  ورد قیمت آبر اي و براي اهداف حاشیه ،آید دست می 

 

ISVافزاري) (فروشندگان مستقل نرم  ها 

دسترسی پیدا کنند.   selectLMEبه  ISVهاي پلتفرم  طریقازتوانند می  آنهاي هااعضا و مشتري 
با    ISVمعامله  ترافیک مشتري از طریق موتور ریسک پیش    یید و تماماًأتعضو  همراه  تیم  پشتیبانی  که 

نظم دادن    براي   ها اند. این تست گذرانده  را LME سازگاري هاي تست هاISV . کند عبور می  ،شودمی کنترل 
 شوند. متصل می  selectLME API که از طریق   است هاي مسیریابیپ اَ به

 

 

 

 

 2016آن در جهان در سال  ة تولید معادن روي و استفاد 

 میزان مصرف        میزان تولید   قاره 

 ٪17     ٪17  اروپا



 ٪1   ٪1  آفریقا 

 ٪11   ٪13  آمریکا

 ٪70   ٪66  آسیا

     ٪1   ٪3 اقیانوسیه 

 

 تعیین خصوصیات قرارداد روي در بازار بورس لندن

 )LME Zinc(روي در بازار بورس لندن    هاي قرارداد ژگیوی

       (Zinc LME) (ZS)   اسامی و کدهاي قرارداد 

 ص حداقل خلو  ٪ 995/99  اعال روي ویژه با کیفیت        ده اصلی                      ما

 معامالت سلف                               نوع قرارداد

 ترتیب حضوري         ع تحویل                       نو

 تن (متریک)    25   محموله                         اندازه

 ماه  3تا  روزانه:    مدت قرارداد 

 ه ما 6تا    3هفتگی:                     

      ه ما 123   تا  7 ماهانه:                     

 دالر آمریکا براي هر تن متریک   هادي قیمت پیشن

      یورو ،پوند انگلیس ، ین ژاپن ، دالر آمریکا  دیگر قابل قبول ارزهاي 

 نوسان حداقلی قیمت (میزان اعتبار)

                   جایک  جلسه محل   براي هر تن متریک 

 50/0 $   رینگ                                           



                                          LMEselect  $ 50/0 

 01/0 $   بین دفتري                                            

 دفتري میان  تلفن ،   selectLME ،رینگ   محل معامله 

 هاي مشخص شده از طرف بورس  ساعت  هاي معامله ساعت

 اعمال شد      با تغییر مشروط  بیعانه   گذاري بیعانه

 هاي تجاري روي در بورس فلزات لندن داده 

را طی چند سال    این گزارش نمودارهایی عرضه شده که وضعیت فروش و میزان آن  ۀ در ادام
توانید به آن نمودارها مراجعه  می   ،پیگیري این موضوع بودید که مایل به  دهد. درصورتی گذشته نشان می 

 نمایید. 

 بدین قرار است:این نمودارها  اهم

طور  ه برحسب زمان. این میزان ب   ADV (Volume Daily Average)یا  :  متوسط میزان روزانه  1نمودار  
معامله شده    LMEselectآن توسط    ٪ 40محموله در روز است. و بیش از    100000متوسط بیش از  

 است. 

روز. این قیمت توافقی براي تحویل مواد سه ماه بعد از توافق    طی: قیمت سه ماهه و نوسانات  2نمودار  
 بر سر قیمت و تمرکز بر نقدینگی در یک روز دارد. 

اشاره به قراردادهاي سومین چهارشنبه دارد که معامالت آتی ماهانه  : قیمت سومین چهارشنبه.  3نمودار  
 سوم هر ماه است.  ۀاست که تاریخ انقضایشان چهارشنب

بازي در بورس فلز روي لندن. از آنجا که به دلیل شرایط اقتصادي ـ  یا سفته   عامله به سود : م4نمودار  
با    MCXو هند    SHFE.. قیمت روي در بازارهاي بورس سایر کشورها از جمله شانگهاي  .لجستیکی و  

باشند  داشته  اختالفاتی  لندن  دو  سفته   ،بورس  این  در  فروش  و  بازار  این  از  با خرید  به سود  بازان  بازار 
 رسند. می 


