תקציר מבט שערים גלובליים 26.06.2017

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

סקירת בוקר 21.06.2017
סין כובשת את כיסו של המשקיע הזר
מדד המדינות המתפתחות של ה  MSCIהודיע אמש כצפוי וכפי שפירטנו רבות בעבר ,כי החליט לצרף
למדד המדינות המתפתחות שלו  220חברות גדולות הנסחרות בסין .בכך נפתחה לראשונה הדלת
לחברות מסין ישירות לכיסם של המשקיעים .המדד משמש כצינור ההשקעה המרכזי לכספי השקעה
של הגופים המוסדיים האמריקאים .להערכתנו המהלך הצפוי להתבצע ב  2שלבים הראשון ב
 20.6.2018והשני ב  20.9.2018צפוי לתרום לביקוש ליואן הסיני שהוא מטבע ההשקעה וכן לתרום
באופן משמעותי לביקוש ולהשקעה במניות הנסחרות בסין ).(A-Shares
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ט.ל.ח.
המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך
שהיא
כל הזכויות שמורות )(c

סקירת בוקר 01.02.2016
בשווקים ההתאוששות בשוקי המניות מעודדת נטילת סיכונים בשוקי המטבעות
בשווקים סוחרים מקטינים החזקות בדולר האמריקאי .בבורסות ארה"ב דווח כי היקף חוזי הדולר
ירד לשפל של  3חודשים בשעה שההחזקה ביאן היפני נסקה לרמת השיא מאז חודש פברואר ואילו
הפר"ש הנושא ריבית שלילית גבוהה משמש לעסקות "מינוף"  carry tradeוהסוחרים רשמו היקף
שיא במכירת פרנק שוויצי.
לסקירה המלאה

סקירת בוקר 18.01.2016
בשווקים הגלובליים מורגשת מגמת צמצום הסיכונים  risk oﬀבמימוש אחזקות במניות ,באג"ח
ולאחרונה בירידה חדה בהיקף האחזקות בחוזים דולריים ובחוזי מכר על היאן היפני והאירו.
לסקירה המלאה

סקירת בוקר 29.12.2015
הירידה החדה בנפחי המסחר ולצידה המשך הדרדרות מחיר הדלקים תורמים לחשש ממשבר גלובלי
במימון התאגידי .החולשה המתמשכת בגיוס מקורות אשראי באה לידי ביטוי בנסיקת התשואות
באג"ח הקונצרני בכלל ובמדד אג"ח הנחותות אלו הנמוכות בדירוגן מרמת ההשקעה "אג"ח זבל"
בפרט .באירופה הציפייה גוברת כי הבנק המרכזי ECBיידרש להכריז על הגדלת היקף ההרחבה
הכמותית  QEליותר מ  60מיליארד אירו .הגדלת היקף ההרחבה הכמותית תסמן לרבים את
התחדשות מגמת חולשת האירו.
לסקירה המלאה

סקירת בוקר 27.10.2015
לסקירה המלאה
תנודות השערים תמונת ראי של שוקי המניות
מימושים בשוקי המניות תרמו לפעילות ערבה בזירת המטבע כאשר פעילים סגרו עסקות גידור
שבוצעו כנגד ההשקעה בשוק המניות .נתונים כלכליים חלשים מהחודשים הקודמים אך מעודדים
ביחס לציפיות לצד ההמתנה בשווקים לישיבת ועדת השווקים הפתוחים ) (FOMCשע"י הבנק המרכזי
האמריקאי ) (FEDמחר ,תורמת כצפוי לבלימת הביקושים לדולר ותומכת בהתאוששות קלה בשערי
המטבעות המרכזיים אל מול הדולר.

