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 שירותים פיננסיים לעסקים בינלאומיים -קבוצת פריקו 

על רקע הציפיות למהלכים מתואמים בקרב מפיקות האנרגיה הגדולות ובהנהגת אופ"ק נסק אמש שוק האנרגיה. 

השפעת חוסנו של הדולר על דוחות הכספיים שמפרסמות חברות בארה"ב לצד "רכבת ההרים" במחירי הדלקים 
גוררים לתנודות חדות שוקי המטבע כאשר הדולר צלל אל מול המטבעות המרכזי. התחזקות המטבעות אמש אל מול 

הדולר לא פרצה את תחום יעד התנועה עליו אנו מפרטים רבות במהלך החודשים האחרונים כאשר אל מול האירו 
דולר לאירו נשמר והדולר שב ובחן את רמת השיא ואף מעט יותר שרשם בתחילת חודש   1-5.51..5תחום התנועה  

בתקופת אי וודאות, על רקע דברי בכירים בבנק המרכזי בארה"ב  דצמבר עם פרסום החלטות הבנק המרכזי האירופי. 

ועימם החשש כי ריבית הדולר לא תעלה בקרוב, 
התנודות החדות מידיי יום בשוקי האנרגיה וני"ע גוררים 

( ופוגעים risk offלירידה ב"תאבון" ליטול סיכונים ) 
 בחוסנו של הדולר.

 מול שער אירו דולר  light crudגרף  

תשומת הלב תופנה היום לפרנקפורט, גרמניה, 

למסיבת העיתונים של הבנק המרכזי האירופי ולדבריו 
של הנשיא מר דרגי בתקווה לסמן מקדים באשר 

לצעדי הבנק המרכזי האירופי לעידוד הפעילות 
הכלכלית בגוש האירו. התייצבות האירו מעל לרמת 

דולר לאירו תומכת בהמשך התחזקות האירו   ...5.5

דולר לאירו, תנועה בתחום   .5.511אף לעבר רמת  
אירו לדולר. בתקופת אי   1-5.51..5עליו פירטנו רבות  

וודאות, כאשר באירופה ריבית הפיקדונות שלילית, 
בנק המרכזי נוקט בצעדים מרחיבים, האנרגיה זולה 

ולרשות המדינות עודפי מאזן סחר כל אלו תומכים 
במעמדו של האירו ובחוסנו. להערכתנו בראיה לטווח בינוני האירו צפוי להמשיך בתנועתו בתחום שערים הרחב, 

מיליארד אירו בחודש תשמש סמן חשוב לפוטנציאל   ..הרחבת היקף רכישות האג"ח מעבר לסך הנוכחי של  

דולר לאירו ואף   1..5החולשות האירו לעבר רמת  
 פחות.

בזירה המקומית, כפי שפרטנו בסקירתנו בתחילת 
₪   3..1-2..2השבוע, הדולר כצפוי נחלש לעבר התחום  

פעילות תחילת החודש הקלנדרי כאשר יצואנים לדולר. 

ממירים מט"ח ואמש תנועת התחזקות המטבעות 
המרכזיים אל מול הדולר תמכו בתנועה המתקנת 

ם   והתחזקות השקל וחולשת הדולר  ו תח עבר  ל
היעד. להערכתנו על רקע המהלכים הרבים הצפויים 

בזירה הגלובלית מהלכים הבאים במטרה לעודד 
פעילות כלכלית באירופה וביפן וישיבת ועדת השוק 

( ועמה סוגיית ריבית הדולר, FOMCהפתוח בארה"ב ) 

להערכתנו בטווח הקצר לדולר פוטנציאל ייסוף 
ת מוגבל  ו ע ו נ ת ה ר  ו א ול ך  ו ר א ח  ו ו ט ה ל י א ר ב  .

(, הירידה FDIהישירות הנרחבות של הון זר לישראל ) 
במחירי האנרגיה ועודפי המט"ח המקומיים הרי, שלהערכותינו, לדולר פוטנציאל להיחלשות לעבר רמות שמתחת 

לדולר. הציפייה כי הדולר ייחלש אל מול המטבעות המרכזיים תומכת אף היא בחוסנו של השקל ₪  ...2לרמת ה 

 אל מול הדולר.

 שער דולר שקל מול דולר יאן יפני 

 

 Bloombergמקור: 

 light crud –מדד ה

 שער אירו דולר
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