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 !יצואנים
 

וודאות האי את  קטיןהמסין  –, הסכם סחר ארה"ב האמריקאי ירידת ריבית הדולרעל רקע 
אל מול דולר תומך בחולשת ההרצף נתונים והכניסה לשנת בחירות בארה"ב בארה"ב,  תלותהו

  :להלן שילובים אפשרייםש"ח ת בתחייבואל מול הר תמורות בדולר דנדרשים לגל. המטבעות

 

 

 

 פורוורד אקסטרה
 

  ש"חההתחזקות לקוח נהנה חלקית מההגנה,  100% מספק ,כהכון נמוסימכשיר בעל רמת 
  עסקת פורוורד אקסטרה הינה

מוגדרת )כפי עלות האסטרטגיה ב
המספקת ללקוח שמפורט בטבלה( 

שער ני היחלשות הגנה מלאה מפ
המעניקה אסטרטגיה , "חדולר/שה

נות מהתחזקות להאפשרות ללקוח 
  שערד לרמת עספוט השער 

)כמפורט  שמרא נקבעכפי שהנקיעה 
  .בטבלה(

 מינימלי מרה שער הוח מובטח ללק 
ללקוח אפשרות , כאשר 3.4400של 
 "חדולר/שהמהתחזקות שער נות לה

 . 3.5600עד לרמת 

  בתאריך הפקיעה של ובמידה
ייסחר  "חהדולר/ששער  העסקה,

 דרשיהלקוח י ,3.5600 מעל לרמת
 . 3.4400ברמת  דולרלמכור את ה

 יתרונות:
 חשדולר/שער כנגד היחלשות  מספק הגנה מלאה" 

 נמוכה עלות 

 נות משער יוכל לה , הלקוח3.5600מתחזק אך לא נסחר ביום הפקיעה מעל לרמת דולר במידה ושער ה
 (3.4397/3.5493בקיזוז עלות האסטרטגיה )השער ( 3.4500) גבוה משער הפורוורדה "חהמרה דולר/ש

  רמת הנקיעה נבחנת רק ביום הפקיעה 

 

 חסרונות:
 נה נמוך משער הפורוורדהג שער 

 תצטרך למכור את האירו  החברה, 3.5600 לרמת מעל הפקיעה ונסחר ביום מתחזק דולרה ושער במידה
 . 3.4400ברמת 

מוגן שער תקופה מכשיר פיננסי  
 רמת נקיעה

E.K.I. 
 פרמיה

 לתשלום

חודשים 3 פורוורד   3.4500 ---- 0 

חודשים 3 פורוורד אקסטרה  3.4400 3.5600 0.3% 

חודשים 3 פורוורד פלוס  3.43/3.47 3.5700 0.3% 



 -2- 
 פורוורד פלוס

 
 התחזקות הדולרמ חלקיבאופן לקוח נהנה ההגנה,  100% מספק סיכון נמוך,מכשיר בעל 

  עסקת פורוורד פלוס הינה
עלות ב תעצמבוההאסטרטגיה 

המספקת )כאמור בטבלה לעייל( ו
חלשות שער מפני הללקוח הגנה 

ת ואפשרבנוסף ללקוח , "חדולר/שה
נות מהתחזקות שער הספוט עד לה

 נקבעכפי שהנקיעה שער לרמת 
 .)מופיע בטבלה לעייל( מראש

   מינימלי מרה שער הללקוח מובטח
יוכל  בנוסף הלקוח, 3.4300של 

מהתחזקות שער ות נלה
 . 3.5700עד לרמת  "חהדולר/ש

 ייסחר  "חבמידה ושער הדולר/ש
מעל  ,של העסקה בתאריך הפקיעה

 דרשי, החברה ת3.5700לרמת 
 3.4700 שערלמכור את הדולר ב

 

 תרונות:י
 חדולר/שמספק הגנה מלאה כנגד היחלשות שער ה" 

 לעייל(אמור ומוגבלת ) נמוכה עלות 

 נות משער המרה יוכל לה , הלקוח3.57ה מעל לרמת נסחר ביום הפקיע לאמתחזק, אך  דולרבמידה ושער ה
 בלה.כמפורט בט גבוה משער הפורוורדה "חדולר/ש

  ביום הפקיעה  רקרמת הנקיעה נבחנת 

 

 חסרונות:
 שער הגנה נמוך משער הפורוורד 

 למכור את הדולר ידרשי הלקוח, 3.57 לרמת מעל הפקיעה ביום ונסחר מתחזק לרדוה ושער במידה 
 .3.47 בשער

 
 !וות פריקו עומד לרשותכם צ
 

  אי גידור חשיפה = יצירת חשיפה                                    

 
 
 

 

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

 (http://www.prico.co.ilהמכשירים הנ"ל ניתן למצוא באתר פריקו ) מידע על

 
 

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 

 ם נוספים.אנליסטים לקבלת מידע ופרטי
 ט. ל. ח.

די של המנוי אין למוסרו המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלע
 לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא.

 (C) כל הזכויות שמורות

P.O. BOX 6400  TEL-AVIV 
61063 ISRAEL 

 
TEL:972-3-616-7070  FAX:972-3-616-7060 

 
E-MAIL:INFO @ PRICO. COM 


