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 שירותים פיננסיים לעסקים בינלאומיים -קבוצת פריקו 

 גרף מדד הניקיי מול שער דולר יאן יפני

 גרף מדד בורסת שנחאי מול שער דולר יואן סיני

 קטר התעשייה בסין מאט ובשווקים נרשמות ירידות שערים 

נתונים מאכזבים שפורסמו בסין בדבר רכש המנהלים במפעלים מורים על האטה בפעילות היצרנית בסין 
 4..2נקודות )   05לאחר חודשיים של התאוששות. מדד רכש המנהלים בתעשייה שוכן מתחת לרמת ה  

( דבר שהינו סמן להאטה במגזר היצרני. מנגד 5..2בנוב' ובעוד הצפי היה ל    4..2נקודות, ירידה מרמת ה  
בנוב'(   4..0נקודות לעומת    02.2נתוני רכש המנהלים בסקטורים שאינם תעשייתיים רשמו עליה מרשימה ) 

נקודות רמת מפתח וסמן מעודד למגמת צמיחה. על רקע האכזבה   05כעת שוכן המדד מעל לרמת ה  
התייצבות ברמת רכש המנהלים במפעלים ביפן ברמת  מנתוני סקטור התעשייה בסין ירדו מדדי המניות.  

 נקודות, לא היה בה כדי לבלום את האכזבה מנתוני סין. 04.4

תשומת הלב תופנה היום לנתונים כלכליים הצפויים להתפרסם ובהם רכש המנהלים ומדדי 
המשכנתאות באנגליה ומדד המחירים לצרכן בגרמניה. הריצה אחר אי מבטחים תורמת לביקוש ליאן 
היפני אשר רושם התחזקות מרשימה מול הדולר בכלל ואל מול המטבעות במרחב האסיאני בפרט 

יאנים   15..11)יואן, דולר אוסטרלי ועוד(. בשלב הנוכחי ליאן פוטנציאל התחזקות אל עבר רמת ה  
לדולר. החשש ממשבר מחודש בסין והתלות המסחרית הגבוהה בסחר שבין סין לארה"ב מקרין ותורם 

 לפגיעה בחוסנו של הדולר, חולשת היואן הסיני תורמת לחולשת הדולר ולהתחזקות היאן והאירו.
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 גרף דולר שקל מול אירו דולר

 שירותים פיננסיים לעסקים בינלאומיים -קבוצת פריקו 

 
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. 

  ©כל הזכויות שמורות  

 חולשת שוק המניות גוררת לצמצום בהשקעות הגלובליות ותורמת להיצע מט"ח

בזירה המקומית, הריצה אחר אי מבטחים תורם לביקוש לדולר ולחוסנו של הדולר אולם להערכתנו 
בשלב הנוכחי תנועת המספריים בה פעילות סוף/תחילת שנת כספים מעודדת פעולות גידור והצע מט"ח 
ומנגד חולשת שוק המניות בזירה הגלובלית גוררת לצמצום בהשקעות אלו ותורמת להיצע מט"ח מקומי 

לדולר. לדעתנו ₪    4...-....ימתנו את השפעת הביקוש לאי מבטחים ויתמכו במסחר בתחום שערים  
בשלב הנוכחי כל זמן שהאירו אינו נחלש לעבר רמות שפל חדשות מוגבל פוטנציאל פיחות השקל בתחום 

לדולר אולם בראיה לטווח בינוני ועל רקע הערכתנו כי תוכנית ההרחבה הכמותית באירופה ₪  2...-4...
לצד מהלכי הבנק המרכזי האירופי יתמכו בחולשת האירו ויתרמו לפוטנציאל התחזקות הדולר אל מעבר 

לדולר. מהלך פיחות השקל מתבסס להערכתנו על הציפייה למעורבותו של בנק ישראל ₪  4...לרמת ה 
הפועל כ"מבוגר האחראי" בשמירת תנאי הסחר ועתיד התעשייה המקומית, בהעדר מעורבות שכזו שער 

לאירו ואף פחות.... . בראיה לטווח ארוך הצע המט"ח ₪  2.15עשוי לשוב במהרה לעבר רמת ה ₪ האירו/
 לדולר. ₪  5...המובנה יתמוך בחולשת הדולר ובהתחזקות השקל אל מתחת לרמת ה 
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