
 

 

 

 הדולר מאותת על החזרה לשגרה... של מוכרים
 

אירוע חוזר של של אי וודאות וחשש בפני אפשרות בתקופה  ,ההודעה על החזרה לשגרה
, הרי הדולר עשוי לשוב קורונהחלילה, מגה אירוע  של שני סבב ללא)חו"ח( תומך בהערכה, כי 

 .לעבר רמות השפל שטרם מגפת הקורונה לרדת משיךולהחלש אל מול השקל, כאשר שע"ח י
מ' דולר ! בחודש המגפה  974 -כעל רקע דוח בנק ישראל לחודש מרץ, המלמד כי הבנק רכש 

חודש מרץ. על רקע מעורבות בנק ישראל בזירת המטבע המקומית, והערכה כי בבנק יבקשו 
י שניתן לצפות כי לתמוך ברווחיות היצוא וברשת הגנה התואמת למדיניות הבנק והערכותיו הר

בכך ימתן הבנק  בנק מעורבות גבוהה במסחר המטבעי.בהנהגת הנגיד פרופ' ירון, יפגין ה
 חדות. שעריםעודפי היצע ויבלום ירידות 

 גלתתבהר תמונת "הקורונה" המקומית והגלובלית, בדגש על החשש מש עד ,הנוכחי בשלב
אירוע קורונה חוזר, עשוי לגרור  המסחר יתנהל בתחום שערים מוגבל. (ח"חו) שני קורונה

לתנודות בשוקי ההון ולביקוש מחודש לדולר. בחודש האחרון, אירוע הקורונה גרר לקריסת 
 גדוריםעסקאות  למימוש הגרר ,המניות בשוקי דותח ירידות השפעה של ,שערים בשוקי המניות

ל ייסוף השקל פוטנציאלהערכתנו בשלב הנוכחי  .הדולר בשער ולנסיקה מוסדייםמצד גופים 
בהערכתנו. אנו צופים  שינוי אין ,ארוך טווחמבט לב ולם,. א3.48-3.62 בתחום התנועב וגבלתמ

 . לדולר ₪ 3.45 -רמת הל מתחתמחודשת אל  הדיירו שקלה להמשך התחזקות

אשר יתמכו  ביקוש עודפיכתוצאה מ נקודתית תנודהצפוי לתמוך ב( ח"חו)חוזר  שניאירוע 
 פערצמצום , קדימה במבט אולם. $-ל ₪ 3.70 -רמת הל מעל אלאף  הדולרבעליית שער 

 בשקל הבסיס לריבית( 0.46% -)ריבית הדולר לשנה  בדולר הבסיס ריבית ביןש ריביותה
נקודות לשנה,  427 -( דהיינו פער שצנח לכדי כ- 0.66%ריבית השקל לשנה הינה מינוס )

השפעה ישירה על  השלילי פערכידוע ל!. נקודות בעבר הלא רחוק 900 -עלה מלעומת למ
העניין במכירת הדולר. ככל שריבית הדולר גבוהה יותר, מוכרים מעדיפים להנות מתשואת 

 תמכהר, שא הגנה כרשת שימשריבית נאה ולא ממהרים למכור את הדולר. פער ריבית שלילי, 
 . בדולר ההחזקה בכדאיות

שווקים המורים על , היסטוריות שפל ותרמאשר צללו לעבר  ,דלקיםלירידה החדה במחירי ה
ירידה משמעותית בביקוש לתזקיקי אנרגיה כתוצאה בין היתר מעודף כושר יצור בתקופה של 

לצלילה  וגררהמערב, כל אלו  מדינות דגש על והבידוד החברתי ב סגרמדיניות הו האטה כלכלית
לירידה משמעותית צמצום חד ומהיר בשימוש בתחבורה, תרם  .בתחבורה שימושבחדה, 

העכשווית, בארץ ובעולם. בנוסף, תמונת המצב  אנרגיהע"י חברות ה ,בהיקף המט"ח הנרכש
 ,למוצרי יבוא בביקושיםחדה  ירידהגוררת ל ,הציבור מתבצר בביתוו סגורות ויותנח ,לפיה

 הצע עודפיצפי להמשך ב ךתומהצמצום בגורמי ביקוש לדולר, למט"ח.  יםולצמצום הביקוש
 רוכש ישראל בנקאת נמצא  ,מנגדהרי ש ,מט"ח ותמוכר ,יצואמוטות בעוד חברות  .מט"ח

 .חזק בשקל תומךפוטנציאל צופה עתיד, ההלמד על צב זה ממ... .הבודדו משמעותיה ח"מטה
תהליך התחזקות השקל וחולשת הדולר, תואם את ציפיותינו ובהתאם את הודעתנו משבוע 

 פוטנציאל ייסוף השקל. כי להערכתנו גדל , עם ההודעה על החזרה לשגרה שעבר

 

 

 שקל:-אפקטיבי דולר-גרף של השנה האחרונה נומינלי



 

 

 


