
 316.160.31סקירת בוקר  

 שירותים פיננסיים לעסקים בינלאומיים -קבוצת פריקו 

 משאל העם באשר להישארות אנגליה באיחוד האירופאי מפיל את הלירה שטרלינג

נתוני סקרים שנערכו בסוף השבוע מורים כי גדל דרמטית כוחם של התומכים בנטישת חברות אנגליה 
(3 בצל החשש כי נטישת אנגליה תגרור לזעזוע כללי בקרב חברות האיחוד עם 6.32באיחוד האירופי ) 

הנטישה של הכלכלה השישית בגודלה נחלשה חדות הליש"ט ועימה האירו3 נתונים כלכליים הצפויים 
להתפרסם השבוע ובהם מדדי הפעילות בתעשייה ובמפעלים באירופה לצד ישיבת ועדת השוק הפתוח 

( תורמים להערכה כי בארה"ב יעדיפו להמתין להחלטה בדבר ריבית הדולר עד לחודש 41-4.32בארה"ב ) 
-434411הבא במטרה שלא להוסיף "שמן למדורת" אי הוודאות3 לאירו רמות תמיכה חשובות בקרבת הרמות  

 $/אירו3 1..333431 431061,פריצת רמות אלו תתמוך בתנועה לעבר 33334341.1 21

 גרף אירו דולר מול פאונד דולר 

 Bloombergמקור: 

 שער האירו דולר 
 שער הפאונד דולר 

 Bloombergמקור: 

 

 



 

 שירותים פיננסיים לעסקים בינלאומיים -קבוצת פריקו 

 

הבריחה לאי מבטחים ביפן 
ך  ש מ ה ל ת  מ ר ו ת ה  ק ו ח ר ה

 התחזקות היאן היפני

את  צי י ם עם  עי ו עז מז החשש 
אנגליה, הירידות החדות שנרשמו 
בשוקי המניות הגוררים למימוש 
גם ביפן ולפעילות הנגזרת מכך 
בתחום הגידור המטבעי ביאן כמו 
ד  ודאות באשר עתי גם אי הו
ריבית הדולר בסביבת ריבית 
אפסית תורמים לחוסנו של היאן 
היפני3 התחזקות היאן תואמת את 
ץ  ר מ ש  ד ו ח ף  ו ס מ ו  נ ת ר י ק ס
הקוראת להתחזקות היאן אל 
עבר רמת המטרה שסביב רמת 

 יאן לדולר411-4123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   ©  
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 Bloombergמקור: 

 השער אירו שקל
 תנועת השער הנומינלי אפקטיבי

 

 יצואנים מוכרים ובולמים את פיחות השקל

בזירה המקומית בחסות פעילות בנק ישראל, ולאור חולשת שוק המניות, החשש ממשבר פיננסי גלובלי, 
גדל הביקוש המקומי לדולר מצד משקיעים זרים ומקומיים מהלך הגורר להתחזקות הדולר אל עבר רמת 

לדולר3 מכירות מצד יצואנים לקראת תשלומי המס של ₪    ..3.ההיצע עליה פירטנו רבות בקרבת רמת  
אמצע החודש הקלנדרי ועם החזרה מחופשת החג תורמים להערכתנו להגבלת פוטנציאל פיחות השקל 

לדולר ומנגד נציין כי לייסוף השקל נפתח מרחב גדול המאפשר את ייסוף השקל ₪    306.1.-..3.לתחום  
 לדולר ופחות₪3  ..3.לעבר רמת 

 תנועת השער הנומינלי אפקטיבי מול אירו שקל

 Bloombergמקור: 

 שער הדולר יאן יפני  
 מדד הניקיי

  גרף דולר יאן יפני מול מדד הניקי


