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 שירותים פיננסיים לעסקים בינלאומיים -קבוצת פריקו 

 על רקע פרסום נתונים כלכליים הפעילים מממשים אחזקות בדולר

נקודות המורה על מגמת האטה והתכווצות   05מדד רכש המנהלים שפורסם בסין והשוכן מתחת לרף ה  
 בפעילות הכלכלית השפיע על שוקי ההון באסיה ועודד את ירידות השערים שנרשמו בבורסות אסיה.

בסוף השבוע ועם פתיחת המסחר באסיה, חולשת שוק המניות תורמת לביקוש חוזר למטבעות המקור 
ולחולשת הדולר אל מול המטבעות המרכזיים. משקיעים שמכרו מטבעות כיאן יפני ואירו לגידור השקעה 
ביפן ובאירופה ולמימון השקעה בבורסות ארה"ב שבים ורוכשים את המטבעות בין היתר עם מימוש 

לקראת פרסום נתונים כלכליים הפעילים מעדיפים להתגונן ומממשים ההשקעה וחיסול עסקות הגידור.  
מהשבוע שחלף. תשומת הלב תופנה היום לנתוני רכש המנהלים הצפויים  אחזקות פרו דולריות

 להתפרסם בהמשך לפרסום באסיה גם במגוון מדינות באירופה.

 

 

 

 מדד ניקיי ודולר יאן יפני 

 מדד ניקיי
 שער דולר יאן יפני

 Bloomberg: מקור

 מדד דקס ואירו דולר 

 מדד דקס
 שער אירו דולר



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

  60 –0701616אנליסטים בפריקו בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 

 http://www.prico.co.ilסקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו   

 

 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 ולשימושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא. 
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 תנועת שער החליפין הנומינלי אפקטיבי בהשוואה לאירו שקל ודולר שקל

פעילות תחילת החודש הקלנדרי תורמת לעודפי הצע וייסוף השקל כמו גם החולשה בשוק המניות 
הגלובלי. בשלב הנוכחי ניתן לצפות כי בנק ישראל ימתין ויבחן את היקפי המסחר בטרם יפעל בזירת 
המטבע המקומית. על רקע שינוי מהשבוע שחלף בהרכב המטבעות ומשקלם בשער הנומינלי האפקטיבי 
לצד הודעת הבנק באשר לפוטנציאל המוגבל להפחתת ריבית השקל ניתן לצפות כי בנק ישראל יפעל 

לדולר. לרשות בנק ישראל "כיס ₪    8.35  –  3..8כנגד המגמה בקרבת הרמות הטכניות הקיצוניות בתחום  
עמוק" ומרחב פעולה בזירת המטבע המקומית בין היתר על חשבון מדיניותו לצמצום השפעת הגז על שוק 

 המטבע המקומי. 

 חולשת כלכלת אירופה תתמוך במעורבות בנק ישראל במסחר בזירת המטבע המקומית

אין שינוי בהערכתנו כי בטווח הארוך השקל עשוי לשוב ולהתחזק אל עבר רמות שפל, אולם בטווח 
הקצר עד הבינוני חולשת כלכלת אירופה עשויה לתמוך במעורבות בנק ישראל במסחר בזירת המטבע 
המקומית בין היתר במטרה לצמצם את השפעת תנודות השערים בזירה הגלובלית על התעשייה 
המקומית. מעורבות הבנק כמבוגר האחראי צפויה באמצעות רכש דולרים ופיחות השקל. להערכתנו 

 פעילות ישירה של רכישת דולרים תהא בעלת השפעה מוגבלת וקצרת טווח. 

 Bloomberg: מקור

 שער אירו שקל
 שער החליפין  הנומינלי אפקטיבי

 שער דולר שקל


