סקירת בוקר 04.04.2019
הליש"ט מתאוששת ולצידה האירו ,כשבשווקים מצפים להסכם מחודש באשר למועד הפרישה של
בריטניה מהאיחוד .שוק המט"ח העולמי מתנהל למעשה בין האולטימטום לבריטניה שמדבר על
ברקזיט חד צדדי של האירופאים ב 12-באפריל ,זאת בעוד ראשת ממשלת אנגליה ,תרזה מיי ,מבקשת
למשוך את תאריך העזיבה עד ל 22-במאי .ראשי האיחוד האירופי העומדים בפני בחירות במוסדות
האיחוד ,מבקשים למנוע את השתתפות בריטניה בבחירות הקרובות ודורשים כי ההיפרדות תהיה
לפני חודש מאי.

גרף הליש"ט /דולר )מקור בלומברג(

גרף האירו /דולר )מקור בלומברג(

גרף הדולר/שקל )מקור בלומברג(

הגירעון התקציבי הנמדד על בסיס שנתי והמורה על בסיס הנתונים הנוכחיים על חריגה של כ0.5%-
מיעד הגירעון הממשלתי ,מחייב תשומת לב מצד קובעי המדיניות בשל השפעתו הרבה על מעמדה של
ישראל בשווקים הגלובליים ובדירוג האשראי .התנודתיות הרבה בנתוני הגירעון ,לאחר שנים של
הצלחה מרשימה שהביאה לעודף תקציבי מלמדת כי ראוי לבחון את הנתון על בסיס שנתי וגם
במקרה חריג של גירעון מוגבל ,הרי שבהתחשב בעודפים של השנים האחרונות ,ניתן לצפות
שבשווקים הגלובליים הרואים את החריגות התקציביות בכלכלות המובילות בעולם ,יקבלו את
החריגה המוגבלת בהבנה.

גרף תשואות האג"ח הדולרי ל 10 -שנים )מקור בלומברג(

אין לראות במידע המופיע באתר 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 כלשהו – עושה
זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית .קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין ,ו/או
עובדים ו/או נושאי 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.
בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון 036167070 :

סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו
http://www.prico.com
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 לקבלת מידע ופרטים נוספים
ט.ל.ח.
המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך
שהיא
כל הזכויות שמורות )(c

