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 ריבית הדולר נותרה כצפוי ברמתה. סדקים בקטר המשק האמריקאי

תאמה את   לא יחול שינוי בריבית הדולר ( כי  FOMCאמש בארה"ב, הודעת ועדת השווקים הפתוחים ) 
הציפייה בשווקים. הודעת הבנק לפיה הבנק עוקב אחר ההתפתחויות בשוקי ההון ואחר התנהלות שוק 
העבודה והאינפלציה בארה"ב היה בהם למרות ההחלטה הציפייה, כדי לגרום לירידה בשוקי המניות 

בתקופה   %2בארה"ב. הועדה מצאה לנכון לציין את הקיפאון בשכר העבודה, הציפייה לאינפלציה של  
של שחיקה מתמשכת במחירי האנרגיה וההשפעה השלילית של חוסנו של הדולר על היצוא כגורמים 

עלה מדד המחירים בארה"ב ב   בניכוי מרכיב הדלקים המשפיעים על התאוששות המשק. ראוי לציין כי  
החברה תפגע מההאטה הקיצונית בפעילות באשר לציפייה כי "   אפל דבריו של מנכ"ל ונשיא   .  2..%

ים של הכלכלית הגלובלית בכלל ובסין בפרט  י א המרכז צו הי " מלמדת על סדקים בקטרי 
מהכנסותיה מגיעות מסין   %42ארה"ב. "אפל" המוכרת כשני שליש ממוצריה בשווקים הגלובליים וכ  

נפגעת קשות הן מההאטה בביקושים והן מחוסנו של הדולר. לדעת החברה חלה פגיעה בערך תמורות 
 .52.היצוא בשיעור של 

 זהירות משבר בשוק האג"ח הקונצרני בארה"ב

המשבר העמוק אליו גלשו חברות האנרגיה והמדינות המפיקות טרם בא לידי ביטוי במלוא עוצמתו. 
( מלמד על הפוטנציאל הגבוה לחדלות פירעון high yieldלהערכתנו הנסיקה בתשואות אג"ח הזבל ) 

בקרב חברות אלו. המשק האמריקאי בו לחברות האנרגיה משקל גבוה מקרב מנפיקות האג"ח הקונצרני 
עשוי להיפגע יותר מאשר גוש האירו בו משקל נמוך לחברות האנרגיה שהנפיקו אג"ח וכעת חשופות הן 
למשבר הגלובלי. בסביבה המעניקה משקל רב למדדים סטטיסטיים לסיום חודש ינואר עם תשואות 

השנים האחרונות   55שליליות משמעות שלילית על המגמות בשוק ההון. לימוד נתוני התשואות במהלך  
בארה"ב, מלמד כי תשואה שלילית בחודש ינואר משמעותה הסטטיסטית תשואה שלילית בשנה 

 העוקבת בשוק המניות האמריקני. 

 

 

 מקור: בלומברג

 שנים .8מול גרף תשואות אג"ח ממשלת ארה"ב ל    (merrill lynch us high yield)גרף תשואות אגח קונצרני 

 ח קונצרני“תשואות אג
 שנים  5.-ב ל“ח ממשלתי ארה“תשואות אג
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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  

 

 שקל-תנועת השער הנומינלי אפקטיבי מול האירו   

 מקור: בלומברג

 שער נומינלי אפקטיבי
 שקל —שער האירו

החודשים הקרובים( טרם מוצה פוטנציאל פיחות השקל   3בזירה המקומית, להערכתנו בטווח הקצר ) 
ש"ח לדולר. הציפייה למהלכים מרחיבים באירופה כבר במסגרת   4והתחזקות הדולר לעבר רמת ה  

( בחודש מרץ הקרוב ובארה"ב האפשרות כי ריבית הדולר תועלה בחודש מרץ, ECBישיבת הבנק המרכזי )
כל אלו תומכים בחוסנו של הדולר בטווח הקצר. בנק ישראל המביט בדאגה על שער העוגן )השער 
הנומינלי האפקטיבי( צפוי לדעתנו להתערב במסחר עם החלשות האירו ומטבעות הסל אשר יגררו 
לירידת השער הנומינלי האפקטיבי, באמצעות רכישת דולרים אל מול השקל. אולם, בראיה לטווח ארוך 
)בחצי השני של השנה( להערכתנו הפוטנציאל הגבוה להיחלשות הדולר בזירה הגלובלית בכלל ובדגש 

₪   5..3אל מול האירו בפרט, יתמוך גם בחוסנו של השקל העשוי לשוב ולהתחזק אל מתחת לרמת ה  
 לדולר.

להערכתנו רמות השערים )מט"ח, ריביות, חומרי גלם והמדדים( מחייבות משנה זהירות בתכנון, ניהול ובמידת הצורך אף 

 . ביצוע פעולות לגידור החשיפה הפיננסית


