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 שירותים פיננסיים לעסקים בינלאומיים -קבוצת פריקו 

 חופשת חג ההודיה בארה"ב בסוף השבוע תורמת למימושים

על רקע התחזקות הדולר בזירה הגלובלית ובארה"ב היציאה לחופשת חג ההודיה הצפוי בסוף 
השבוע, תומכים במימושים ובמשנה זהירות. נתונים כלכליים חיוביים הצפויים להתפרסם היום 
בארה"ב ובהם מדד רכש המנהלים, נתוני ההכנסה הפרטית והפנויה ומדד רכש מוצרים ברי 
קיימא תורמים לציפייה כי ריבית הדולר תועלה באמצע החודש הבא וכי הכלכלה האמריקאית 

 מתאוששת בקצב מהיר התומך בפוטנציאל חוסנו של הדולר.

 האירו צפוי להחלש אל מול המטבעות המרכזיים

הנתונים הכלכליים המאכזבים לצד מצב בטחוני חדש הדורש מימון ניכר תורמים להערכתנו 
( ויחליט בחודש הבא על הרחבת תוכנית ההרחבה ECBלפוטנציאל כי הבנק המרכזי האירופי ) 

-06מיליארד אירו בחודש לכדי    06( באמצעות הגדלת היקף ההזרמה החודשית מ  QEהכמותית ) 
מיליארד אירו בחודש לצד הארכת משך ההרחבה כך שהתוכנית תוארך מעבר ליעד הנוכחי   06

. פעולות הבנק המרכזי יתמכו בהיצע האירו ובחלשותו אל מול המטבעות 6600של עד ספטמבר 
דולר   0המרכזיים בכלל והדולר בפרט. להערכתנו בראיה לטווח בינוני האירו ינוע לעבר רמת ה  

לאירו ואף פחות. ראוי לציין כי בראיה לטווח ארוך השילוב של מטבע חלש, ריבית אפסית ומחיר 
חומרי גלם והדלקים ברמות שפל יתרמו לרווחיות התעשייה באירופה ועשויים לתרום לשינוי 

 במגמה ולביקוש גובר להשקעות באירופה.  
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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. 
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 תנועת שער החליפין הנומינלי אפקטיבי בהשוואה לאירו שקל 

 לדולר פוטנציאל פיחות משמעותי

בזירה המקומית היצעי סוף החודש הקלנדרי לצד מימוש אחזקות לקראת סוף שבוע 
ארוך עם היציאה לחופשת 
החגים בחו"ל תורמים לייסוף 
השקל. להערכתנו פוטנציאל 
הייסוף מוגבל. חולשת האירו 
אל מול המטבעות המרכזיים 
בכלל והדולר בפרט גוררת 
לי  נ מי ו הנ בשער  ף  סו י לי
האפקטיבי, שער העוגן של 
ת  ע י ב ק ב ל  א ר ש י ק  נ ב
יסוף  י  , ו . לדעתנ ותו ני מדי
השער הנומינלי אפקטיבי 
צפוי לתמוך במעורבות בנק 
ישראל והאוצר "המבוגרים 
אחראיים" במסחר במטבע 
ובנק ישראל,  ר. האוצר  ז
ה  ע י ג פ ע  ו נ מ ל ו  ש ק ב י
בתעשייה וברווחיות היצוא 
ויפעלו לבלימת ייסוף השקל 
באמצעות רכישת דולרים. 
פער הריביות השלילי שבין 
ריבית השקל הנמוכה וריבית 
הדולר הגבוהה לצד הציפייה 
ר  ל ו ד ה ת  י ב י ר ב ה  י ל ע ל
בחודש הבא, מהלך אשר 
ותר את פער  י ד  גדיל עו י
הריביות השלילי. תורמים 
 . ר ל ו ד ה ל  ש ו  נ ס ו ח ל
וח  להערכתנו בראיה לטו
בינוני השקל צפוי להיחלש 

0..6לעבר רמת   -6..0   ₪
לדולר ובהמשך אף לפרוץ 

לדולר ₪    4את תקרת ה  
 ויותר....
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 שער החליפין  הנומינלי אפקטיבי
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