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הדולר נוסק על רקע חולשת שוק חומרי הגלם בכלל וזירת המתכות והדלקים בפרט1 
( הערב )יום ב'( FEDשמועות בדבר ישיבה מיוחדת של הבנק המרכזי האמריקאי ) 

מעוררת ציפיות לאפשרות כי הבנק יחליט על שינוי בריבית הדולר כבר בטווח הקצר, 
 עוד טרם הישיבה הצפויה באמצע חודש דצמבר1

. סוגיית שער ריבית השקל שינוי בריבית בנק ישראל לחודש דצמבר   להערכתנו לא צפוי היום 
עליה בריבית הדולר תרחיב את פער מאבדת גובה בעקבות העלייה ברף הציפיות לעליה בריבית הדולר. 

בשווקים צופים כי   הריביות השלילי שבין השקל לדולר ותתמוך בביקוש לדולר על פני השקל1 
 51  -51( תחליט בפגישתה הקרובה ב  FED( של הבנק המרכזי האמריקאי ) FOMCועדת השוק הפתוח ) 

פרסום נתוני מקרו חיובים בתחום   . בארה"ב, 210.%לדצמבר על עליה בריבית הקרנות הפדראליים ב  
רכש המנהלים לצד פרסום תמצית דיוני ועדת השוק הפתוח מחודש אוקטובר, תרמו להערכה ו התעסוקה

 כי כלכלת ארה"ב בשלה לעליה מתונה בריבית הדולר. 

להערכתנו העלייה בריבית הדולר תפגע בשווקי ההון הגלובליים בכלל ובשווקים המתעוררים בפרט, 
 ותעודד תנועות הון אל עבר הדולר וארה"ב.

( ינקוט בסט צעדים ECBנתוני המקרו החלשים המתפרסמים באירופה והציפייה כי הבנק המרכזי האירופי )
בין היתר אמצעות הגדלת היקף רכש האג"ח ושמירת ריבית   מרחיבים נוספים על אלו המופעלים כיום 

באירופה ומנגד   נמוכה, צעדים מעודדי צריכה והשקעה אשר יתרמו מצד אחד לעידוד הפעילות הכלכלית 
 בחולשת האירו. 

ל  רו בדרכו לשפל חדש ביחס השערים אל מו ו האי ו רבות בעבר להערכתנ כפי שפירטנ
חולשת האירו והמטבעות המרכזיים תמשיך לגרור   . להערכתנו האירו צפוי להמשיך ולהחלש  .  הדולר 

בנק ישראל בקביעת    שער הנומינלי אפקטיבי הינו שער העוגן של ה   . לייסוף בשער הנומינלי האפקטיבי 
מדיניותו המוניטרית ובזירת המטבע. ייסוף השקל אל מול השער הנומינלי האפקטיבי ישמש כסמן מקדים 

דולר לאירו תאותת על הבשלת מהלך ייסוף   %1.5פריצת רמת   לפגיעה המתרחשת ברווחיות היצוא.  
דולר לאירו, ועל התנועה צפויה לעבר רף ה   5על תנועה קרבה של החלשות האירו לעבר רמת ה  , האירו

 לאירו. ₪  4

 תנועת שער החליפין הנומינלי אפקטיבי בהשוואה לאירו שקל ודולר שקל 
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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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פעילות סוף החודש הקלנדרי והכניסה לחודש דצמבר, חודש הישורת האחרונה של שנת הכספים תורמים 
הבינוני המגמה השלטת תומכת בחוסנו של   –בראיה לטווח הקצר  לתנודות ולירידת רף הרגישות.  

ן שוכן בקרבת    הדולר ובפיחות השקל  ת )היעד הראשו ת חדשו לדולר, ₪    1..3-8..8לעבר רמו
פיחות השקל אל מול הדולר צפוי להנות מרוח גבית בחסות בנק ישראל ( .  ובהמשך אף יותר 

 שבשער הנומינלי האפקטיבי1  המשתמש בדולר כרשת הגנה בפני קריסת מטבעות הסל

בעוד בזירה הגלובלית יכולת השפעתו על ₪  בנק ישראל פועל בחופשיות בזירה המקומית במסחר בדולר/ 
שער דולר/אירו זניחה. להערכתנו כפי שפירטנו רבות לאחרונה פוטנציאל ייסוף השקל אל מול האירו 

 והדולר מוגבל. 

לדעתנו בנק ישראל כ"מבוגר האחראי" צפוי לפעול לבלימת ייסוף השער הנומינלי 
האפקטיבי באמצעות עידוד פיחות הש"ח אל מול הדולר, דבר התומך בפיחות השקל 
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 דולר שקל גרף 
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