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בהסתכלות על שוק המט"ח יש להתמקד בגורמים הבאים: 
  מסחר סוער ותנודתי אפיי את שוק המט"ח השבוע, שהיה קצר בשל 

יו העצמאות. בפתיחת השבוע הדולר ירד לרמתו הנמוכה ביותר 

מאז ינואר 2002, כשנקבע על 4.46 ש"ח. מהשיא שנקבע בחודש יוני 

2002, 4.994 ש"ח, ירד שער הדולר ביותר מ 10% אחוז, ושער האירו 

עלה באותה תקופה בכ 8%, בשל התחזקותו של האירו למול הדולר 

בשוק העולמי. לקראת סו השבוע התהפכה מגמת המסחר והשקל 

 . נחלש, בעקבות ביקושי שהוזרמו בעיקר ע"י מוסדות פיננסי זרי

השקל התחזק  השבוע  שהסתיימה השביתה וחודש המו"מ בי 

האוצר וההסתדרות, ונחלש לאחר שפורס באמצעי התקשורת כי 

האוצר לא ישל לעובדי המדינה  שכר עבור ימי השביתה. 

  בשבוע שעבר הורדה הריבית השקלית ב 0.3%, לרמה של 8.4%. 

בעקבות הירידה בציפיות האינפלציוניות, חוזי בשוק המש 

המגמה ובסו חודש זה צפויה הורדה נוספת בריבית השקלית, בכ 

0.4%  0.3%. הפער בי הריבית השקלית והדולרית עומד כיו על 

היק של 7.15%. עדיי לא התקבל מידע חדש לגבי הערבויות 

מארה"ב, א קבלת הכספי כבר מגולמת בשער השקל. פער 

הריביות הרחב, קבלת הכספי מארה"ב ותקווה להתקדמות בתחו 

, צפויי לתמו בהתחזקות של השקל.    המדיני למול הפלשתיני

  נראה כי בטווח הקצר האירועי המדיניי והכלכליי עשויי  

להמשי ולספק תמיכה לשקל. יחד ע זאת, יש לעקוב אחר הדיוני 

בי ההסתדרות והאוצר והמש התהלי של אישור התוכנית 

הכלכלית בכנסת. הרמה הנמוכה בה נסחר הדולר עלולה לגרור 

, מומל  לתגובה חדה יחסית לאירועי המתרחשי בשוק ולכ

להחזיק נכסי במט"ח בהיק של כ  15%  10% מהתיק. 

                שער החליפין של השקל ביחס לדולר 

השקל נסחר 

השבוע 

בתנודתיות… 

 … לסיכו

פער הריביות 

והשיפור בתחו 

המדיני … 
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שער החליפין של השקל ביחס לאירו 
 

 

 
 
 

התפתחות השער היציג בשקלים של מטבעות החוץ העיקריים 
 

שינוי נומינלי מתחילת תקופה (ב %) שער נוכחי מטבע 

מתחילת השנה מתחילת החודש שבועי (מיו ו')   

5.34%- 0.82%- 0.04%- 4.4840  דולר ארה"ב 

5.79%- 0.01%- 0.33%- 7.1912  לירה שטרלינג  

3.32%- 0.36% 0.39% 4.8789  סל מטבעות  

2.56% 2.86% 1.23% 5.0967  אירו 

3.44%- 2.61% 2.12% 3.8552  יי יפאני 

1.01%- 2.96% 1.58% 3.3847  פרנק שווצרי 

6.31% 2.58% 0.97% 3.1908  דולר קנדי 
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 :(Disclaimer) הערת אזהרה
, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר בסקירה זו ללא קבלת אישור מהבנק בכתב ומראש. הבנק ו/או עובדיו ו/או כותבי הדוח אינ אחראי לשלמות או דיוק של הנתוני והחישובי בסקירה או לכל אי . אי להפי © 2003 כל הזכויות שמורות לבנק הפועלי
) ו/או בעלי שליטה ו/או בעלי : התאגידי דיוק, שגיאה, השמטה או ליקוי אחר בסקירה או בתחזית הכלולה בה, לרבות שינויי מיידיי ו/או מתמשכי שיש בה כדי לשנות ו/או להשפיע על התחזית. הבנק ו/או חברות בנות שלו ו/או חברות הקשורות אליו (להל
, , עשויי להחזיק עבור עצמ ו/או עבור מי מלקוחות התאגידי הנ"ל מניות ו/או אג"ח ו/או כל נייר ער או מכשיר פיננסי אחר המוזכרי בסקירה זו, ו/או עשויי להיות בעלי שליטה ו/או בעלי עניי במי מהחברות המוזכרות בסקירה זו. כמו כ עניי במי מה
, חר האמור בדוח זה. אי לראות באמור בסקירה זו משו יעו השקעות או תחלי לייעו והתאמה אישיי עשויי מי מהנ"ל לפעול בניירות הער ו/או המכשירי הפיננסיי שהוזכרו בסקירה זו על בסיס יומי או אחרת, לפעול מעת לעת במכירת ו/או ברכישת

, אי היא באה במקומ ואי לפעול על פיה אלא לאחר קבלת יעו אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיי של כל משקיע. , מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרות השקעתו המיוחדי של כל אד וספציפיי ללקוח תו התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדי והאחרי
 . , ולמטרה זו בלבד. האמור בסקירה זו איננו מהווה יעו מס ואיננו מתיימר להוות פרשנות המקובלת על רשויות המס ו/או גופי אחרי סקירה זו נועדה לשמש כאחד מכלי העזר ליוע ההשקעות המורשה, במסגרת מת יעו ללקוחות החתומי על הסכ יעו
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