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 שירותים פיננסיים לעסקים בינלאומיים -קבוצת פריקו 

 merrill lynch us high yieldגרף 

 מול מדד הנאסדק s&p 500גרף מדד  גרף מדד הניקיי מול שער דולר יאן יפני

הירידה החדה בנפחי המסחר ולצידה המשך הדרדרות מחיר הדלקים תורמים לחשש ממשבר 
גלובלי במימון התאגידי. החולשה המתמשכת בגיוס מקורות אשראי באה לידי ביטוי בנסיקת 
התשואות באג"ח הקונצרני בכלל ובמדד אג"ח הנחותות אלו הנמוכות בדירוגן מרמת ההשקעה 

יידרש להכריז על הגדלת    ECB"אג"ח זבל" בפרט. באירופה הציפייה גוברת כי הבנק המרכזי  
מיליארד אירו. הגדלת היקף ההרחבה הכמותית תסמן   06ליותר מ    QEהיקף ההרחבה הכמותית  

 לרבים את התחדשות מגמת חולשת האירו.  

פעילות של מימוש עסקות לקראת סוף שנת כספים לצד חולשת שוקי המניות בארה"ב משפיעים 
 על השווקים המרכזיים וגוררים לחולשת הדולר אל מול המטבעות המרכזיים.  

 שער דולר יאן יפני
 מדד ניקיי

 0..6בזירה המקומית, החלטת בנק ישראל שלא לשנות את ריבית הבסיס ולהשאירה על רמת  
תאמה את הציפיות בעקבות העלייה בריבית הדולר והתרחבות פער הריבית השלילי. יצואנים 
המוכרים מטבע זר לצד מוסדיים המממשים אחזקות גלובליות והמחזירים את השקעתם 
במטבע זר לישראל תורמים לעודפי הצע ולייסוף השקל. בימים של ערב/תחילת שנה אזרחית 
כאשר נפחי המסחר קטנים ורף הרגישות יורד, לפעולות מצומצמות בהיקפן נודעת השפעה על 
המסחר השוטף. להערכתנו בראיה לטווח הבינוני פוטנציאל ייסוף הש"ח מוגבל אולם בראיה 
לטווח ארוך לדעתנו מגמת עודפי ההיצע והשקעות הישירות של הזרים יתמכו בחוסנו של 
השקל. בטווח הקצר החלטה על הגדלת ההרחבה הכמותית באירופה לצד פער הריביות 

 השלילי הקיים בין ריבית הדולר הגבוהה לריבית השקל הנמוכה יתמכו בחוסנו של הדולר.

  s&p 500מדד 

 מדד נאסדק

 מקור: בלומברג

 מקור: בלומברג



 חודשים מול שער דולר שקל 6חודשים בהשוואה לריבית הליבור  6גרף ריבית תלבור  

 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  

לדולר צפוי הצע ₪    3..3-2..2בשלב הנוכחי המסחר מתנהל בתחום שערים צר כאשר בתחום  
 לדולר שוכנות הוראות רכישה רבות.₪    ...0-2..2מט"ח משמעותי בעוד בתחום 

 מקור: בלומברג

 שער דולר שקל 

 חודשים 0פער ריביות ליבור  מול תלבור 


