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 שירותים פיננסיים לעסקים בינלאומיים -קבוצת פריקו 

בהתאם לציפיות וכפי שפירטנו בסקירתינו, בנק ישראל הודיעה היום כי החליט להותיר את ריבית הבסיס 
 %1.01לחודש יולי ברמה של 

(FED( של הבנק המרכזי האמריקאי ) FOMCהחלטת בנק ישראל באה בדומה להחלטת ועדת השוק הפתוח ) 
אשר החליטו כי בעת הזו טרם התקבלו נתונים המחייבים שינוי בריבית וכי הזעזועים בשוקי ההון ואי הוודאות 
הבאה לידי ביטוי בירידות השערים החדות ובריצה לעבר אי מבטחים בדולר האמריקאי, בזהב, ביאן היפני, 

 ובפרנק השוויצי תומכים במשנה זהירות1

, תואמת להערכתינו כי 2.%%לשנת    %1.0ל    %1.0הודעת בנק ישראל בדבר הורדת תחזית הצמיחה מ  
הצמיחה הגלובלית הינה בקצב נמוך מהצפוי וכי הריבית הנמוכה תשרור בשוק לפרק זמן ממושך1 האירועים 
באנגליה צפויים אף הם לתרום לירידה בביקושים הן באנגליה והן באירופה שכן לאנגליה מאזן סחר של 

 מיליארד אירו בשנה1 %. -עודף יבוא ממדינות האיחוד, בכ

דולר לליש"ט רמת   ..1.הלירה שטרלינג, ממשיכה כצפוי לקרוס עם הירדה לעבר רמת שפל חדשה ברמת  
ט על רקע ההחלטה ליציאת אנגליה “ שפל שלא נראתה לזה מלמעלה משלשה עשורים1 צלילת הליש 

מהאיחוד האירופי, והחשש כי החלטתה תגרור להורדת דירוג ולעצירת זרם ההשקעות הזרות באנגליה, ובכך 
 למשבר חובות באנגליה בכלל ובסקטור הפיננסים בפרט1 

 

 

 השנים האחרונות .0ט דולר ב “גרף ליש

 Bloombergמקור: 
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 השנים האחרונות .0גרף פאונד שקל ב 

 Bloomberg: מקור

הקריסה במניות הבנקים האנגלים מלמדת כי  בשווקים חוששים ממשבר אימון ואשראי וכי הבנק המרכזי 
למשלם המיסים הבריטי   .%%%לחילוץ הבנקים האנגלים, מהלך שעלה בשנת   האנגלי יידרש לשוב ולפעול  

מליארדים רבים1 צלילת מניות המוסדות הפיננסים מגמדת את החיסכון אותו ביקשו האנגלים להשיג עם 
מליארד שטרלינג פי   %.  –היציאה מהאחוד האירופי, הערכה כי עד כה נשחק שווי המוסדות הפיננסים בכ  

 מהתשלום אותו שילמו האנגלים לאיחוד מידי שנה1 %.

להערכתינו, אף שבשוק נשמעה אנחת רווחה, להחלטה האנגלית משמעות רחבה וארוכת טווח כך 
דולר   %.1.   -שלדעתינו לליש"ט פוטנציאל היחלשות אף לעבר רמות שפל היסטוריות הנמוכות מרמת ה 

 ללישט1

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. 
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