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 שירותים פיננסיים לעסקים בינלאומיים -קבוצת פריקו 

 הדולר צובר כוח בזירה הגלובלית

נתוני ההחזקות בחוזי המטבעות בבורסת שיקגו מורים כי לראשונה מזה כחודשיים משקיעים מעדיפים החזקה בדולר 
ארה"ב וכן הם מקטינים את החזקתם ביאן היפני לצד הרחבת היקף מכירת האירו האירופי. תנועת הדולר בימים 

  האחרונים משקפת תנועות הון גלובליות כפי שבא לידי ביטוי גם במבנה ההחזקה בחוזי המטבעות. 

 -נתונים כלכליים חלשים ביפן ובהם הנסיגה בשיעור האינפלציה ומדד המכירות הקמעונאיות שירד בחודש אפריל בכ 

[ מעודדים את הממשל לנקוט צעדים נוספים לעידוד הצריכה והשקעה ובכלל זה -0..%]ירידה הנמוכה מהצפוי   0..%

לדחות את העלייה הצפויה במס 
ת   נ ש ל ה  ר י כ מ .ה % % ה 2 ט א ה  .

ת  בלי ת הגלו ת הכלכלי לו בפעי
[ י  נ ואן הסי תורמת לחולשת הי

[ השוכן ברמות שפל מאז 4.75.6
]  %%%.רמתו בחודש פברואר שנת  

[. תשומת הלב תופנה היום 4.762%

ם  י י ו פ צ ה ם  י י ל כ ל כ ם  י נ ו ת נ ל
להתפרסם באירופה ובהם מדד 

האווירה העסקית, מדד האווירה 
ה  י י ש ע ת ה י  ר ז ג מ ב ו ת  י ל כ ל כ ה

והשירותים. מסחר מוגבל יתקיים 

היום באנגליה בשל חג הבנקים 
ובארה"ב בשל יום הזיכרון. השבוע 

הקרוב ירכז ענין באשר למסיבת 
י  ז כ המר ק  הבנ ל  ם ש אי נ תו העי

האירופי ונתונים כלכליים מרכזיים 
י  נ ו ת נ ( י  ש י ש ם  ו י ב ו  מ ס ר ו פ י ש

י  נ ום חמישי )נתו בי ו התעסוקה( 

ב  " ה ר א ב  ) ה ס נ כ ה ה ו ה  כ י ר צ ה
 ( באשר לריבית הדולר. FOMCהעשויים להורות על מהלך הבנק המרכזי )

 

 

המסחר המטבעי מתנהל בצל 

נאומה של נשיאת הבנק המרכזי 
ת  דל תחה  פ י אשר  יקא האמר

ר  ל ו ד ה ת  י ב י ר ב ה  י ל ע ר   ל ב כ
בחודשים הקרובים לצד היקפי מסחר 

נמוכים ומיעוט פעילים בעתיים של 

ימי חג וחופש באנגליה ובארה"ב. 
ף  סו נחלש במהלך  י  פנ הי אן  הי

השבוע, להערכתנו בראיה לטווח 
ארוך היאן טרם מיצה את פוטנציאל 

התחזקותו אולם היאן נדרש להתייצב 
במטרה לתמוך   4%..%%מעל לרמת  

 %%6בהמשך היחלשותו לעבר רמת  

ויותר ]כעת היאן הינה משום מהלך 
מתקן להתחזקותו במהלך החודשים 

ב רמת   . סבי ים[ נ  7%..%%האחרו
שוכנות הוראות רכישה ליאן היפני 

דולר לאירו   %%4%.%הצפויות למתן עודפי הצע ולבלום את מהלך ההיחלשות החד. החלשות האירו אל מתחת לרמת  

ואף פחות. התאוששות שוק המניות ביפן תורמת לחולשת היאן כאשר   %.%2.%תתמוך בחידוש התנועה לעבר רמת  
 משקיעים בשוק ההון היפני, פועלים לנטרול המרכיב המטבעי שבהשקעתם ומוכרים את היאן.

 

 Bloombergמקור: 

 שער דולר יאן יפני מול שער אירו דולר

 יאן יפני —שער הדולר
 שער האירו דולר 
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 אינדקס הדולר 
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 השקל מגיב לתנועות הון מקומיות, יצואנים ממירים מטבע זר ובולמים את פיחות השקל

המסחר המטבעי המקומי מגיב לתנועות ההון מצד הסקטור העיסקי כאשר יצואנים ומשקיעים מוכרים את הדולר 

וגוררים להתחזקות השקל. בימים הקרובים עשויה פעילות הסקטור העסקי המוכר מט"ח לצורך תשלומי שכר ומיסים 
לדולר ויותר כפי שניתן היה לצפות על רקע חוסנו של הדולר ₪  ...8להמשיך לבלום את פיחות השקל אל עבר רמת 

בעולם. התאוששות בשוקי המניות והחיפוש אחר תשואה בתקופה של ריבית אפסית תורמת לביקוש למטבעות אולם 

בנק היקף תנועות ההון מצד הסקטור העסקי ומשקיעים ממשיכים להכתיב את הטון. להערכתנו על רקע מדיניות  
נלי האפקטיבי הרי שהבנק    ישראל  מי ו רה   צפוי לשוב ולהתערב במסחר המטבעי בתחום השער הנ י בז

היה וחוסנו של הדולר בזירה הגלובלית לא יבוא לידי ביטוי גם בזירה המקומית. בבנק   ולרכוש דולרים המקומית  
שער עוגן, בקביעת מדיניות הבנק. חולשת   –ישראל הפועל כ"מבוגר האחראי" רואים בשער הנומינלי האפקטיבי  

המטבעות המרכזיים ובמקביל בלימת פיחות השקל אל מול הדולר גוררת לייסוף השקל אל מול השער הנומינלי 

אפקטיבי ופוגעת בתנאי הסחר של ישראל. הבנק רואה בדאגה רבה את הפגיעה בתנאי הסחר בדגש על היצוא 
מוכרי מט"ח רבים ממתינים    והתעשיות המסורתיות הנפגעים הישירים מייסוף השקל ומהחשיפה ליבוא מתחרה וזול. 

 לדולר ובולמים בכך מהלך פיחות השקל₪5  65.0לפיחות השקל ולהתחזקות הדולר אל עבר רמת ה 

 שער דולר שקל מול תנועת שער הנומינלי אפקטיבי

 שער הדולר שקל 
 השער הנומינלי האפקטיבי

 Bloombergמקור: 

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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( הפועל לעידוד הביקושים והצמיחה ECBלהערכתנו בראיה לטווח קצר ועל רקע מדיניות הבנק המרכזי האירופי )

בין היתר באמצעות שער ריבית אפסי ושער חליפין נמוך ותחרותי לאירו, משאל בדבר "נטישת האיחוד האירופי 
-Brexit או לכל המאוחר בחודש יולי( של ריבית הדולר כל אלו תורמים  %7.4" באנגליה, והציפייה לעליה קרובה )ב

 .בטווח הקצרלפוטנציאל התחזקות הדולר 


