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 שירותים פיננסיים לעסקים בינלאומיים -קבוצת פריקו 

 נקודת אור סטטיסטית לפוטנציאל עליה עתידית בשוק המניות בארה"ב

ובהם תקיפת   5011אירועים גאופוליטיים קיצונים, מאז   15מלמד כי מניתוח     USA Todayמאמר שהתפרסם בארה"ב ב
פרל הארבור, משבר הטילים בקובה, רצח הנשיא קנדי, אסון התאומים ועוד מדד הדאו ג'ונס רשם בתוך שנה עליה 

 מרמתו ערב המשבר !  %6ממוצעת של 

 השקל מתחזק על רקע פעילות סוף החודש הקלנדרי  

יצואנים ומוסדיים הפועלים לקראת סוף/תחילת החודש הקלנדרי מזרימים עודפי הצע לשוק המטבע המקומי ותורמים 

לדולר, כציר מרכזי המעיד על ₪    3..7טרידינג" רואים ברמת    -לייסוף השקל. מנגד שחקני המסחר הדיגיטלי "האלגו 
לדולר ופחות. ₪    1..7עתיד מגמת פיחות השקל. סיום המסחר מתחת לרמה זו יתמוך בהמשך הייסוף לעבר רמת  

להערכתנו חולשת המטבעות המרכזיים אל מול הדולר צפויה לגרור לייסוף השקל אל מול השער הנומינלי האפקטיבי 
ק   – בנ ן של  ג העו שער 

ישראל בקביעת מדיניותו 
בזירת המטבע המקומית. 
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להתערבות בנק ישראל 
במסחר באמצעות רכישת 

ר המשקל  ם. לאו לרי דו
המוגבל שיש לדולר בקרב 
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יידרש בנק ישראל הפועל 
כמבוגר לרכוש סכומים 

משמעותיים, שכן הדולר 
כ  וה  רו מהו בדומה לאי
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ובמטרה לבלום ייסוף חד 
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האפקטיבי, במקרה של 
לשה של  או חו ש  דשדו

הדולר בזירה המקומית, 
ם  ש ו ר ר  ל ו ד ה ר  ש א כ

התחזקות רוחבית אל מול 

מטבעות הסל, יידרש בנק ישראל לפעול בהיקף משמעותי לבלימת הסחף בשער החליפין ובמטרה למנוע פגיעה קשה 
 בתנאי הסחר של התעשייה המקומית. 

 לדולר₪  .061יצואנים מוכרים דולרים עם העלייה אל מעבר לרמת ה 

ולצדו ההשפעה על האירו והיואן הסיני הסובל קשות מהירידה בצמיחה   הפוטנציאל לחולשת הליש"ט הינו גבוה 

 בטווח הקצרוהצמצום עתידי בביקושים, התורמים, להערכתנו, לכך ששער הדולר שקל יסחר בתחום שערים רחב.  

עודפי היצע של סוף/תחילת החודש תורמים לייסוף השקל. אמש רכישות מטבע של חברות האנרגיה המקומיות לא 
הצליחו לגרור לפיחות חד ועודפי הצע מט"ח מקומיים בלמו את פיחות השקל. בראיה לטווח ארוך השקל צפוי לשוב 

קיצון חדשות. ללא מעורבות בנק ישראל והאוצר   –לדולר ולנוע לעבר רמות שפל  ₪    1..7ולהתחזק אל מתחת לרמת  
 לדולר יהיה מהיר.  ₪  7.31מהלך התחזקות השקל אל מתחת לרמת 

 תיקון ועליות שערים בסוף רבעון, משחק לידיהם של הגופים הפיננסיים והמוסדיים  

הרגיעה בשוקי ההון נתמכת בין היתר בפעילותם המוגבלת של הגופים הפיננסיים והמוסדיים המעניקים תשומת לב 

מיוחדת לתוצאות הכספיות הצפיות עם סיום הרבעון. העלייה בשערי המניות משחקת היטב לידיהם של גופים אלו 

ומצמצת את היקף השחיקה וההפסד שנבע מהירידות החדות שנרשמו מאז יום שישי האחרון, עם פרסום התחזיות 
 לנטישת אנגליה מהאיחוד האירופי.

חברות האיחוד   %3להערכתנו מדובר באירוע מתמשך בעל השפעה הן על התוצר האנגלי הצפוי להתקבץ והן על יתר  
והציפיה למעבר מוסדות פיננסיים   AAל    AAAהאירופי להן עודף סחר משמעותי עם אנגליה. הורדת דירוג האשראי מ  

רבים מאנגליה לאירלנד ולגרמניה צפויה לגרור לירידת מחירים בשוק הנדל"ן הבריטי, לייקור עלויות הגיוס ולפיטורים 

 נרחבים בקרב נותני שירותים רבים ]בנקאים, סוחרים, משפטנים, רגולטורים, חשבים ושלל עובדים נוספים[.

 תנועת שער נומינלי אפקטיבי מול שער אירו שקל
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 הלירה שטרלינג מתחזקת אל מול הדולר והאירו, תנועת תיקון בלבד, במגמת החלשות הליש"ט

להערכתנו תיקון השערים הנוכחי כאשר 
הליש"ט מתחזקת ומתקנת חלק מהנפילות של 

הימים האחרונים הינו מהלך טכני בלבד בעוד 
המגמה השלטת תומכת בהיחלשות הליש"ט 

ות. ללא צעדים  ני לעבר רמות שפל קיצו

אם אנגליה פיסקליים והטבות מיסוי קיצוניות,  
י לא תהפוך לסינגפור של אירופה  ר ה  ,

שמעבר הגופים הפיננסיים וצמצום היקפי ההון 
 ( ר  ז FDה I ה כ ל מ מ ה ת  ו ד ס ו מ ב בר  ו ע ה  )

מיליארד   111המאוחדת והעומד על מעל ל  
אירו בשנה, הרי שכלכלת אנגליה צפויה לספוג 

ד  ב א ת ש  , ט " ש י ל ה ה  מ ע ו ה  ש ק ה  ע י ג פ

ממרכזיותה ומחוסנה הנשען על דירוג האשראי 
הגבוה ונתוני התאוששות כלכלית. הזרמות 

ההון בהיקפים של מאות מיליארדי ליש"ט 
אותם מבצע הבנק המרכזי האנגלי בימים 

פריים -האחרונים, הינם פרי ניסיון משבר הסאב 

, ומצוקת הבנקים באותה העת. אולם, להערכתנו הפעם מדובר בסוג משבר שונה, בסביבת אינפלציה אפסית .%11של 
בלבד, מצב אשר יחייב לצד המהלכים המוניטריים שורה רחבה של צעדים פיסקליים ורגולטוריים   1.16וריבית של  

במטרה למנוע את אפקט הדומינו והיווצרות כדור השלג אשר ימוטט את הישגי כלכלת אנגליה מאז משבר האשראי 
. ללא האיחוד האירופי, אנגליה ככל מדינה תידרש לפעול באופן עצמאי ומיטבי לצרכיה בסביבה הסובלת .%11של  

 מירידה מתמשכת בביקושים לצריכה ולהשקעה. 

 ט דולר מול שער אירו דולר“שער ליש

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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 הירידה הצפויה בשיעורי הצמיחה סימן לירידה במחירי הדלקים

הנסיגה בשיעורי הצמיחה הצפויה השנה ובשנה הבאה מלמדים כי רמות הריבית וחולשת שוק האנרגיה צפויים להמשך 
, ניתן לצפות העלייה הצפויה בהיקפי תפוקת הדלקים ממדינות המפרץ לאורך זמן ממושך. ללא גידול בביקושים ובצל  

 לתנודות מחירים, לחץ לירידה במחירים, באינפלציה נמוכה, בצעדים פיסקליים ומוניטריים תומכי צריכה והשקעה.  
 

 

 


