
 4124121.41סקירת בוקר  

 שירותים פיננסיים לעסקים בינלאומיים -קבוצת פריקו 

משבר שוק האג"ח הקונצרני תורם למימושים בשווקים2 משקיעים מבקשים להקטין סיכונים 
 ומממשים אחזקות

רצף נתונים חיוביים ביפן ובסין תרמו לביקוש למטבע המקומי ומתנו את השפעת הירידות בשווקים על 
משקיעים המבקשים לממש אחזקה במניות מממשים עסקות גידור ותורמים להתחזקות    הזירה המקומית. 

 .risk offהמטבעות המרכזיים אל מול הדולר. בשווקים נכנסים למגננה ומקטינים סיכונים 

חולשת שוק האג"ח הקונצרני הגוררת כפי 
שפירטנו רבות בחודשים האחרונים לנסיקת 
ם  י ק ו ו ש ה  . ו נ י מ ו ד כ ת  ל ע ו פ ת  ו א ו ש ת ה

( כמרקחה לקראת הודעת EMהמתעוררים ) 
( בארה"ב, ביום ד FOMCועדת השווקים ) 

הפגיעה בדירוג  השבוע באשר לריבית הדולר.  
יל גורר להרעה בדירוג  האשראי של ברז
האשראי של חברות מקומיות ו"מדביק" בנגיף 
המימושים שוקי אג"ח קונצרני נוספים. חברת 

 Petrobras הדלק הממשלתית הברזילאית  
)PBR(  החוב   62.%מיליארד דולר )   65חייבת כ

הקונצרני הגלובלי( הורדת דירוג האג"ח מרמת 
דירוג השקעה למעמד נחות יותר גורר למימוש 
אחזקות מצד גופים המחוייבים להשקעה 
ברמות דירוג גבוהות יותר ובכך מוסיף שמן 
למדורת שוק האג"ח הקונצרני. זעזועים בשוק 
האג"ח הינם בעלי השפעה רבה על מדיניות 

  הבנקים המרכזיים

ירידות המחירים בזירת הדלקים גוררות למשבר עמוק את כלל שוק האנרגיה שהינו לווה כבד משקל בשוק 
האג"ח הגלובלי. הודעת בכירים בסנאט ובממשל האמריקאי בדבר הציפיה כי ארה"ב תבטל מגבלות על 
יצוא דלקים כחומרי גלם תורמת ללחץ על מחיר הדלקים ומעודדת ירידות נוספות במחיר מוצרי האנרגיה. 
השחיקה החדה במחיר הדלקים מעמידה בסכנה את יכולת הקונצרנים שלוו לפרוע התחייבויות שנטלו כפי 
שבא לידי ביטוי בגרף פער התשואות בין מדד האג"ח בסקטור האנרגיה לעומת רמת התשואות במדד 

 . %001ו  8991האג"ח קונצרני, פערים המזכירים את אירועי ערב משבר 

 buy the rumor sell the factזהירות מאפקט 

מבט לטווח הקצר מלמד כי הודעת הבנק המרכזי האירופי בשבוע שעבר גררה למימוש אחזקות דולריות 
ולנסיקה חדה של שער האירו אל מול הדולר האמריקאי. 
בדיקת היקף חוזי המכר של האירו מלמדת כי על אף 

המימושים שבוצעו בשבוע החולף היקף 
האחזקה בדולר נותר ברמות שיא. היקף מכירת 
האירו בבורסות ארה"ב מחייב משנה זהירות 
מחשש שמא אכזבת השווקים מהחלטת ועדת 
השווקים תפעל במתכונת דומה לשבוע שחלף 

 buy the rumor sell theותגרור לאפקט של " 
fact  קניה עם השמועה ומכירה עם  " דהיינו"

פרסום הידיעה" ויביא לנסיקת האירו תוך 
אולם, לאור היקף  תנודות שערים בתחום רחב. 

( באירופה ומשך QEההרחבה הכמותית ) 
, לצד פעולות %082התוכנית הצפוי עד למרץ  

הגידור הצפויות מצד מבצעי השקעות פיננסיות 
צפויים בראיה לטווח הבינוני לתמוך בחולשת 

 האירו אל עבר רמות שפל. 

 

 

 

 

 ‘גרף אירו דולר עם ניתוח פיבונאצי

 reuters: מקור

 

 Bloomberg: מקור

 



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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 בטווח הקצר פוטנציאל לייסוף מוגבל

בזירה המקומית הצעי מט"ח מצד הסקטור העסקי ומימוש אחזקות במניות ובאג"ח בשווקים הגלובליים 
לדולר בולם ייסוף משמעותי. ₪    5.16ממשיכים לתמוך בייסוף השקל. ביקוש למט"ח מתחת לרמת  

להערכתנו ועל רקע אי הוודאות בזירה הגלובלית הרי שבנק ישראל צפוי לפעול כ"מבוגר האחראי" 
לדולר שוכנות הוראות רכישה רבות ₪    5.21-5.1%ולמנוע ייסוף חד וקיצוני בשער השקל. בתחום השפל  

לדולר נתקל בטווח הקצר בהיצע מצד הסקטור העסקי. בראיה ₪    5.11ומנגד פיחות אל עבר רמת  
לטווח בינוני ועל רקע הערכתנו כי בטווח זה עשוי לבוא לידי ביטוי צעדי ההרחבה הכמותית באירופה הרי 

לדולר..... בראיה לטווח בינוני מהלך של חולשת ₪    5.9%שלדולר פוטנציאל התחזקות אל מעל לרמת  
דולר לאירו ופחות תגרור לייסוף חד בשער העוגן של בנק ישראל )השער   8האירו אל עבר רמת ה  

במטרה לצמצם את השפעת ₪  הנומינלי האפקטיבי( מצב שיחייב את בנק ישראל לפעול בזירת הדולר/ 
 חולשת האירו על השער הנומינלי האפקטיבי ועל עתיד התעשייה המקומית בכלל והיצוא בפרט. 

 תנועת שער החליפין הנומינלי אפקטיבי בהשוואה לדולר שקל

 Bloomberg: מקור

 שער דולר שקל 
 שער חליפין נומינלי אפקטיבי


