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 הפעילים בשווקים רוכשים יאן יפני ואירו

שוק המניות התאושש קלות בסוף השבוע שעבר לאחר ה"צלילה" החדה בשערי המניות ובמחירי 
הדלקים שנרשמו באמצע השבוע. נתוני סיום המסחר השבועי מלמדים כי היקף ההחזקה בחוזי דולר 

בבורסות ארה"ב ירדו לשפל שלא נראה 
ההחזקה בחוזים ,  5102מאז אוקטובר  

 על היאן היפני שוכנת ברמת שיא
ואילו   5105שלא נראתה מאז פברואר  

רו   ההחזקה  אי י מכירה של  ז בחו
שלא נראתה מאז   שפל   נמצאת ברמת 

נת מצב  ן. תמו חודש נובמבר האחרו
המלמדת כי ספקולנטים בבורסות בחרו 
למכור דולרים ולרכוש את היאן היפני 
והאירו. פעילים מוצאים בכפר הגלובלי 
קורלציה בין השקעה בני"ע ופעילות 
ב  המרכי ל  לנטרו ם  צעדי ת.  מטבעי
המטבעי בהשקעה בני"ע משמשים כסמן 
מקדים למגמה בשווקים. השינוי בהרכב 
ההחזקה במטבעות משקף ירידה ברצון 

  risk offליטול סיכונים ומעבר למצב של  
 עם העלייה באי וודאות.

 שבוע של ישיבות בבנקים המרכזיים 

בשווקים ממתינים לפרסומים הצפויים 
השבוע ממדינות רבות באשר לצעדים 
שינקטו לעידוד הפעילות הכלכלית. 

ם   בארה"ב  י ק ו ו ש ה ת  ד ע ו ת  ב י ש י
( הצפויה באמצע השבוע FOMCהפתוחים )

ד( ואשר אינה צפויה להחליט על -)ימים ג 
שינוי בריבית הדולר. בשווקים צופים 
דעת הבנק תשקף  הו כי  ת  לאפשרו
מדיניות "ניצית" ובכך תעודד תנועה לעבר 
החזקה בדולר. השינוי בריבית הדולר אינו 
צפוי לפני הישיבה של ועדת השווקים 
הפתוחים בחודש מרץ הקרוב, כשציינו 
בבנק את ישיבת חודש מרץ כישיבה 

ת.   בי ם  אקטי קי בבנ ת  בו שי הי לצד 
המרכזיים בארה"ב ויפן בנקים מרכזיים נוספים צפויים לקיים השבוע את ישיבת פתיחת שנת הכספים, 
ישיבות הצפויות לעסוק בצעדים לעידוד הפעילות הכלכלית בתקופה של תנודות בשוקי ההון ואי וודאות 

 בזירה הגלובלית בדגש על משבר שוק חומרי הגלם בכלל והאנרגיה בפרט. 

 נתוני סחר מאכזבים מיפן

הנתונים הכלכליים שפורסמו ביפן מלמדים על ירידה חדה מהצפוי ביצוא וביבוא. ההאטה בפעילות 

בסחר עם   3..%ביצוא לארה"ב וירידה תלולה של  3..%הכלכלית הגלובלית באה לידי ביטוי בירידה של 

נתון המבטא את משבר העמוק שפוקד את   %3.01סין. הסחר עם מדינות אסיה רשם "צלילה" של  

ירדו בשיעור החד ביותר מאז חודש ספטמבר   5102מדינות אסיה. נתוני היצוא של יפן לחודש דצמבר  

הינה החמישית   5102. שנת  5105ואילו בסחר עם אסיה הירידה הינה החדה ביותר מאז חודש ינואר   5105

 ברציפות שיפן רושמת גרעון במאזן המסחרי. 

 מדד הניקיי מול שער הדולר יאן יפני

 מדד הניקיי
 יאן  יפני  -דולר

 מקור: בלומברג

 מדד הדקס  מול שער אירו  דולר

 

 

 מדד הדקס  

 שער האירו דולר 
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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. 

  ©כל הזכויות שמורות  

 

 תנועת השער הנומינלי אפקטיבי מול הדולר שקל  

 מקור: בלומברג

 שער נומינלי אפקטיבי
 שקל —שער הדולר

על רקע נתוני סחר חלשים בשווקים צופים כי הבנק המרכזי היפני בישיבתו בסוף השבוע יאותת על 

כוונתו לפעול במסגרת מדיניות מרחיבה לעידוד הפעילות הכלכלית ולהשגת יעד האינפלציה. הערכה כי 

גם במידה ולא ינקטו פעולות בפגישה בסוף השבוע הנוכחי, הבנק צפוי להכריז ולנקוט בפעולות 

( במסגרת פגישת הבנק בחודש מרץ הקרוב. על רקע הציפיה להרחבה נוספת והנתונים QEמרחיבות ) 

 המאכזבים נחלש היאן היפני.

 בשווקים לקחו "פסק זמן"

בזירה המקומית, התאוששות בשוקי המניות וחולשת המטבעות המרכזיים ובראשם הדולר האמריקאי, 
-תורמים לייסוף השקל אל מול השער הנומינלי האפקטיבי, שער העוגן של בנק ישראל בקביעת מדיניותו

פעילותו בזירת המטבע. להערכתנו ברמות השערים הנוכחיות מצב של "תנועת מספרים" במהלכה חלה 
תנועה הפוגעת בשער הנומינלי האפקטיבי ובחוסנה ₪, החלשות במטבעות הסל ובמקביל בשער הדולר/

של התעשייה המקומית. בבנק ישראל חוששים מעודפי הצע שיגררו לייסוף מחודש בשער השקל 
לדולר, התחום אשר בקרבתו ₪    5..%  –  ...%  -ולהידרדרות הדולר אל עבר רמות שמתחת לתחום ה 

 במהלך חודשים ארוכים נבלם פיחות השקל והתחזקות הדולר. 

השקעות שמומשו בשוק המניות והאג"ח הגלובלי, חוזרות לישראל והמרתם לשקלים לצד פעילות 
יצואנים המנצלים רמות קיצון ופועלים לגידור תמורות יצוא וחשיפות מטבעיות תורמים לבלימת התחזקות 

אין שינוי בהערכתנו לפיה טרם מוצה פוטנציאל פיחות השקל לדולר.  ₪    .הדולר אל עבר רמת ה  
₪   .הדולר עשוי לנוע לעבר רמת ה    .510. לדעתנו במהלך הרבעון הראשון של שנת  והתחזקות הדולר 

( הדולר עשוי להיחלש בשל 5105....   5102לדולר, אולם בראיה לטווח ארוך ובדומה לשנים האחרונות ) 
 ( ופעילות סקטור האנרגיה. FDIעודפי מטבע מתנועות ההון הישירות של המשקיעים הזרים )


