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  !!מפני קטסטרופהמפני קטסטרופה  מבט נוסף על הגנהמבט נוסף על הגנה  ,,יצואניםיצואנים
 

עדר ה. 2018, הרמה הנמוכה מאז מרץ /$₪ 3.47 של שער הדולר מול השקל לעבר רמת השפל במהלך השנה ירד

שוק המקומי הוסיף עוד בבשל הדולר בזירה הגלובלית, בזירה המקומית ומנגד חוסנו מצד בנק ישראל מעורבות 

אף בשנה הבאה, כאשר  עשויה להישמרת חולשת הדולר , מגמ. להערכתנושפלהסחר ברמות חלש ולההדולר לה

 3.42תתמוך בהמשך התנועה לעבר רמת יה של שער הדולר מתחתהתייצבותו ו 3.48שבירתה של רמת התמיכה 

  ואף נמוך יותר.

מוניטרית תישאר נמוכה בזירה ה ריביתהרכה כי סביבת המשך פרסום נתוני מאקרו חלשים תומך בהע

עידוד זים לכהבנקים המר מצדסיכוי גבוה לנקיטת צעדים נוספים , כאשר קיים בינוני-בטווח קצרגלובלית ה

מהלך של הפחתת ריבית . כהרחבה כמותיתבאמצעות כלים הפיננסים נזילות בשווקים ההגברת הפעילות תוך 

  ויותר.    3.56 היעד של לעבר רמת אל מול הדולר מחודשת של השקלהמוך בהיחלשות עשוי לתהבנק ישראל, מצד 

 )(EKIהמשלבת תנאי מימוש  "פורוורד אקסטרהשל " המכירעסקת 
 

מפני שחיקת שווי תמורות יצוא היה והשקל מתחזק  הגנה: מטרת האסטרטגיה
הפעלת . במקביל במקרה של פיחות השקל  התנאי ל3.49אל מתחת לרמת ויורד 

ביום  3.67הינו פיחות השקל אל מעל לרמת  3.49ההתחייבות למכור דולר ב 
. 3.65רכישת הגנה בפני פיחות חד של השקל אל מעל לרמת  בנוסףו**!    המימוש

במקרה של פיחות  3.65-ל 93.4בתחום שבין על פוטנציאל הרווח  ויתורהתוצאה: 
  .3.67ביום המימוש אל מעל לרמת  השקל

 

 דילרהיועץ /  יפורטו בשיחה עם יעדיה ויתר הפרטים ** היבטי האסטרטגיה
 

 פורוורד אקסטרהעסקת הביום הפירעון של  חןלהפעלת האופציה, נבהתנאי ( IN= רמת נקיעה ) EKIהסבר: 
 

 תקופה
 מכירת

Forward extra 

רמת 
 נקיעה
E.K.I. 

 רכישת

CALL USD/PUT 
ILS 

 פרמיה

 לתשלום

חודשים 3  3.49 76.3  3.65 %0.20  

  

  אי גידור חשיפה = יצירת חשיפהאי גידור חשיפה = יצירת חשיפה

 
 

 
 

 דסק אנליסטים והדילרים ישמחו לעמוד לרשותכם בבחינת החשיפה וגידור הסיכון
 03 -6167070 דבר פרטים נוספים באמור לעיל ניתן לפנות ישירות לדסק אנליסטים בטלפון::ב

  (http://www.prico.co.ilמידע על המכשירים הנ"ל 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 ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו 
 ך שהיא.לאחר ו/או להעתיקו בכל דר
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