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 סקירת מטבעות      
 מבט גלובלי על תחזית מטבעות

 

 סקירת מטבעות
 

 מבט גלובלי על מחירי מטבעות
 

  צור קשר לפרטים נוספים: 

שירותים פיננסיים  -קבוצת פריקו 

 לעסקים בינלאומיים
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 דולר שקל

  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

  As of Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 2223 2224 2222 2222 

Median   52.3 52.3 525 52.3 52.3 -- -- -- 

Mean   52.3 52.3 52.3 52.3 52.. -- -- -- 

High   5253 5253 5253 5253 5255 -- -- -- 

Low   52. 52. 52. 52.3 .233 -- -- -- 

Forward   52.. 52. 5253 5253 5253 5253 5253 5253 

                    

Morgan Stanley 23/../.. 5253 5253 525 525 5255 -- -- -- 

Argentex LLP 23/.2/.. 5253 525. 525 52.3 52. -- -- -- 

JPMorgan Chase 23/2./.. 52.3 52.3 525 525 -- -- -- -- 

Wells Fargo 2./.3/.. 525. 5255 5253 5253 -- -- -- -- 

Amdocs Development Ltd 2./.3/.. 52. 52.3 525 -- -- -- -- -- 

Citigroup 2./.5/.. 52. 52. 52. 52.3 52.. -- -- -- 

ING Financial Markets 2./23/.. 52. 52. 52. 52.3 .233 .23 -- -- 

Barclays 25/52/.. 52. 52.3 52. 5223 .233 .23 .233 .23 

Silicon Valley Bank 2./.3/.. 52.5 52.3 52.3 -- 525 -- -- -- 

₪ גרף השער הנומינלי האפקטיבי )אדום( לצד גרף שער הדולר/

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

 

 

 

 

 גרף דולר שקל

 גרף תחזית דולר\שקל
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 סקירת מטבעות      
 מבט גלובלי על תחזית מטבעות

 

  צור קשר לפרטים נוספים: 

 בהמשך לסקירותינו הרבות בדבר הציפייה לתיקון פרו דולרי להלן תמונת מצב עדכנית.

 

שוקי המטבע בזירה הגלובלית והמקומי כאחד מגיבים לשלל נתונים ובראשם: נתוני האינפלציה והחלטות בנקים מרכזיים באשר לעלייה 

ברכש אג"ח וכו' במטרה לבלום את הנסיקה באינפלציה2 עליות המחירים בשוק חומרי הגלם   -הנדרשת בריבית ובמדיניות היצע הכסף  

 על רקע המערכת באוקראינה והסגרים באסיה בכלל ובסין בפרט הפוגעים בשרשרת האספקה, בביקוש/היצע2  

 

מדד   2223.המסחר במדדים המובילים בשווקי המניות והאג"ח, נסחר במהלך שבוע המסחר בירידות שערים2 בתום יום המסחר של  

נק',   5.3233,..נסחר ברמת    22.לעומת שבוע שעבר, מדד הנאסד"ק   252.נק' ירידה בשיעור של  .3223.,.5הדאו ג'ונס ירד לרמת 

לעומת השבוע   5222נק', בכך רשם ירידה של    22.223,.ירד לרמת    P500 &ַS  -לעומת שבוע שעבר ומדד ה   232.ירידה בשיעור של  

לעומת שבוע שעבר, מדד הדאקס הגרמני   222.נק', ירידה בשיעור של    ..52..,3האנגלי נסחר ברמת    22.שעבר2 מדד הפוטסי  

 ביחס לשבוע שעבר2 222. -נק', ירידה בשיעור של כ .5,35.23.נסחר ברמה של 

 

 מהלך בעל חשיבות בזירה הדיגיטלית –הדולר נוסק אל מול השקל ומאתגר קווי מגמה ארוכי טווח 
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

  –ישראל 

אפקט הפיחות בשער השקל עם הנסיקה בשער הדולר צפוי לתרום לעליה חדה עוד יותר במחירי היבוא שכן הדבר הינו כתוספת לעלייה 

במחירי חומרי הגלם2 עלייה חדה אשר צפויה לפגוע בביקושים ולמתן לחצים אינפלציוניים2 אי הוודאות באשר להשפעת המגפה 

והסגרים בסין בתקופה בה בנקים מרכזים פועלים באגרסיביות לבלימת האינפלציה באמצעות העלאת הריבית מאותת כי מהלך של 

 העלאת ריבית השקל, צפוי כבר בעתיד הקרוב2

  

2 החריגה מיעד 2232לכדי    22.32  -להערכתנו בבנק יבקשו לפעול באופן מדוד עוד במהלך הרבעון הנוכחי באמצעות העלאת הריבית ב 

( ונסיקת שערי הריביות ומחירי חומרי הגלם, משפיעים על שווי תיק נכסי הציבור וגוררים את הפעילים 2.-52הממשלה לאינפלציה ) 

המוסדיים לבצע מהלכים של התאמות בתיק הגנות המטבע שברשותם ובכך תורמים לביקוש לדולר2 כפי שפרטנו בעבר, העלייה בתווי 

האינפלציה ותנודות חדות במחירי חומרי הגלם והדלקים בראשם תורמים לציפיות לאינפלציה2 מנגד, החשש מגלישה להאטה כמו גם 

 הנסיקה ברמת התשואות האג"ח הדולרי, תורמים לצמצום ההחזקה בני"ע2  

 

לדולר2 ₪    52.3[ הדולר ביצע את מרבית המהלך המתקן הפרו דולרי עם התנועה לעבר  ..2.]חצי ראשון שנת    לטווח הקצר במבט  

מהלכים של   .-5לדולר פוטנציאל מוגבל שטרם מוצה, להתחזקות אל מול השקל2 שכן, טרם מוצה פוטנציאל העלייה בריבית הדולר ב  

2 לעלייה ..2.עד סוף שנה    2.2.וכן העלאות נוספות בשיעור נמוך יותר, הכל במטרה לנוע לעבר רמת הריבית הניטרלית של    2232

בריבית השפעה על שוק ני"ע ובהתאמה על הביקושים בשוק המטבע2 להערכתנו, בטווח הארוך המגמה השלטת פרו שקלית והיא 

נתמכת בהערכה כי בלימת העלייה באינפלציה בארה"ב וסמני האטה בחצי השני של השנה, יתרמו למעבר להחזקה בשקל = מהלך 

שיתרום בהמשך להחלשות הדולר2 בנוסף, הדולר צפוי להחלש עם העלייה בריבית האירו לצד התמתנות בלחצים האינפלציוניים2 עד כה 

הצע מצד מוכרים המבקשים לגדר חשיפות לטווחים ארוכים כיצואנים ומשקיעים זרים, בלם את הפיחות בקרבת תחום היעד הראשון 

להערכתנו הדולר יתקשה לדולר,  ₪    .52.3-523ועם פריצת רמה זו נע הדולר ונבלם בקרבת קו המגמה ארוך הטווח של    52.3-..52

 בשלב הנוכחי לפרוץ את תחום זה ובכך יאותת על התחזקות השקל. 

 

2 2232צפוי כאמור לעייל, להמשיך במדיניותו ולעלות את ריבית השקל כבר בטווח הקרוב לעבר רמת     להערכתנו בנק ישראל 

בהודעת הבנק לאחרונה נמסר כי הבנק יבחן מקרוב את מכלול נתוני המאקרו טרם ביצוע המהלך2 שוק המטבע המקומי מושפע מאוד 

, פוגעת 2..52שנים אל עבר רמת ה    2.מהתנודות בשוקי המניות בארה"ב2 נציין כי העלייה בתשואת האג"ח הדולרי הממשלתי ל  

במרחב התמרון של חברות הנדרשות לגייס הון לצורך רכישה עצמית של מניות ו/או חלוקת דיווידנדים, מהלכים התורמים לתנועת 

שנים עשויה   2.משקיעים לאג"ח על פני השקעה במניות ולחולשה בשוק המניות2 להערכתנו העלייה בתשואה באג"ח הדולרי ל  

ובכך לאותת על מיצוי המהלך2 זרמי ביקוש/היצע גדולים בלמו כצפוי את המשך נסיקת הדולר2 "רכבת   52.32-5232להתייצב בתחום  

ההרים" של שער השקל/דולר צפויה להיות עימנו עוד תקופה, אולם הגישה לפיה משקיעים  בחרו ליטול הלוואות בריבית נמוכה 

(2 להערכתנו השינוי והמימוש יתרום לתנודות בשער הדולר אל מול CARY TRADEלהשקיעה בדולר בעל הריבית הגבוהה קרובה למיצוי )

המטבעות המרכזיים2 רמת השערים תומכת בהצמדות למדיניות גידור סדורה, עד כה כפי שציינו, העליות מזמנות רמות נוחות לגידור 

 תמורות יצוא בתנאים נוחים2  

 

2 הגופים המוסדיים בזירה המקומית   למשקיעים המוסדיים תפקיד מרכזי בקביעת מגמת שער הדולר   נקודה למחשבה: 

פועלים לגדר את החשיפה המטבעית הנובעת מהשקעתם בחו"ל באמצעות מכירת מט"ח לגידור שווי ההשקעה המטבעית2 העלייה 

בריבית הגוררת לשינוי בשווי ההחזקות בני"ע וגל המימושים בבורסות, גוררים לפגיעה בשווי תיק ני"ע דבר המחייב התאמה ותיקון 

 בהרכב עסקאות הגידור המטבעי, אשר גורר לביקוש ער למט"ח2  

 

צוות עובדי פריקו עומד לרשותכם בתכנון ותמחור אסטרטגיות גידור בטווחים השונים: במט"ח, חומרי גלם ושערי 

 ריבית .

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

 נתוני בנק ישראל תומכים בתמונה המורה על גידול בהיקף ההחזקה במניות בחו"ל  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  –ארצות הברית 

אי הוודאות השוררת בשווקים הפיננסיים והחששות מאפקט האינפלציה הגבוהה, מובילים לתנודות שערים2 בשבוע שעבר הבנק 

צעד אשר תאם לציפיות והוביל את השווקים לעליות שערים2 עם זאת, בעקבות   2232העלה את הריבית ב   FED    -המרכזי האמריקאי  

כבר בעתיד הקרוב, מהלך   2232מסיבות העיתונאים שערכו בכירי הבנק המרכזי, גברו הציפיות לעליות ריבית נוספות ובשיעור של  

אשר גרר לחידוש מגמת ירידות השערים במדדים המובילים2 יתרה מכך, ביום שני, לאחר שרשמה רמת שיא עם התנועה אל מעבר 

שנים, לצד ירידה שנרשמה גם במחירי הסחורות והזהב2 ירידות   2.  -, שבה ונחלשה ריבית האג"ח הדולרי הממשלתי ל 52לרמת ה  

( בארה"ב, כאשר CPIאשר עשויות לאותת על החשש הגובר בשווקים מפני מיתון כלכלי קרב2 ביום רביעי התפרסמו נתוני האינפלציה ) 

, בעקבות הנתון המאכזב גברה אי 3252בעוד הנתונים בפועל הראו עלייה שנתית בשיעור של    32.2התחזית הייתה לנתון שנתי של  

ריבית אל מול אפקט המיתון צפויה להישאר איתנו   –הוודאות בשווקים והחשש מהעלאת ריבית גבוהה עוד יותר גבר2 סוגית האינפלציה  

עם התייצבות מגמת העליה במדדי המחירים2   5הצפויה להערכתנו ברבעון ה    –בתקופה הקרובה עד להתייצבות במגמת האינפלציה  

נתפס כאירוע נקודתי ללמדנו כי בבחינת הנתונים בשוקים צופים כי אנו   3232נציין כי נתון האינפלציה הקודם אשר שכן ברמה של  

קרובים לרמת השיא במדדי המחירים, ואפשר והשיא כבר היה, אולם הירידה בתווי האינפלציה איטית מהצפוי ונותרה ברמה הגבוהה 

 2232  -מהצפוי2 יו"ר הבנק המרכזי מר ז'רום פאוול צפוי להמשיך במדיניות האגרסיבית של העלאות הריבית בשיעור גבוהה של  

במהלך הפגישות הקרובות של הבנק, לצד מדיניות מוניטרית מצמצמת, כאשר החשש מתמקד בשאלת אפקט מהלך העלאה 

 האגרסיבית בריבית הדולר2  

מידי   2-52.בניגוד לשנתיים שלפני משבר הקורונה בהן עלה התוצר בשיעור של    ..2.( מורים כי השנה  GDPנתוני התוצר הגולמי ) 

בשיעור של   ..2.לעומת נתוני הרבעון הראשון בשנת   ..2.שנה, השנה חלה ירידה בתוצר המקומי הגולמי ברבעון הראשון של השנה 

רבעונים רצופים תאותת על כניסה למיתון, ותעודד משנה זהירות מצד קובעי המדיניות )הבנק המרכזי   ., נציין כי ירידה במהלך  2.2.

והאוצר( באשר למדיניות הראויה, בדגש על רמת הריבית המתאימה2 בארה"ב הריבית הניטרלית זו שאינה צפויה לפגוע בצמיחה 

  , להערכתנו הבנק המרכזי יפעל להעלאת הריבית אל עבר רמה זו עוד השנה2.22.ולבלום ביקושים ולחצים אינפלציוניים שוכנת ברמת 
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

 ..2.עד לחודש ספטמבר  2232העלאות ריבית של  .סקר שנערך מורה על ציפייה ל 

 

 

 

 

 

 ..2232.2..מבט לנתוני ריבית הדולר ומרכיבי האינפלציה ביום ד' 

 

 

 

 

 

 

 ..2232.2.שנים במדינות נבחרות ביום ד'  2.מבט לנתוני הריבית ל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CNBC-נלקח מ

 

 אירועים משמעותיים קרובים

 ..23 מדד המחירים ליצרן :PPI 

  פרסום שיעור האבטלה במשק האמריקאי3/23שישי : 
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

  – אירופה

בכירי הבנק המרכזי האירופאי החלו לדון על האסטרטגיה צופה פני עתיד בנוגע לבלימת האינפלציה באירופה אשר שוברת 

והשינוי הרצוי ברכש אג"ח ובתווי הריבית2 לדברי נשיאת הבנק המרכזי האירופאי הגברת כריסטין  3232שיאים ונעה לעבר 

לגארד, לאחר סיום תוכנית רכישת אגרות החוב שמפעיל הבנק המרכזי ואשר תורמת לעידוד הצמיחה באמצעות הרחבה 

מוניטרית ניתן יהיה לפעול להעלאת הריבית2 מהלך זה של עלייה בריבית האירו, תואם את הערכתנו כפי שפרסמנו רבות 

לאחרונה2 ההסכמה הנוכחית הינה כי העלאה הראשונה מזה עשור תתקיים כבר בחודש יולי, ואפשר ובבנק יבקשו אף 

להתחיל בפעולת העלאה כבר בחודש יוני2 עם זאת, לדעת הגב' לגארד טרם התקבלה ההסכמה באשר לגובה העלייה 

( ועל הבנק המרכזי FED( מביטים על הבנק המרכזי האמריקאי ) ECBהנדרש בריבית2 בכירי הבנק המרכזי האירופאי ) 

האנגלי שכבר החלו במדיניות מצמצמת כמו מדינות רבות נוספות, במהלך לצינון הביקושים ומיתון הלחצים האינפלציוניים2 

כל זאת בזמן   ..2.והריבית על פיקדונות הינה שלילית מאז    ..2.באירופה, לא ביצעו העלאת ריבית מאז שנת  

 22.-מרמת היעד השוכנת על כ .שהאינפלציה נסקה לכדי פי 

 

 נתוני האינפלציה באיחוד האירופי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חיצוני לשוק, ומונעת מהעלייה החדה במחירי חומרי   -כפי שכתבנו בעבר, האינפלציה הגבוהה באירופה מקורה אקסוגני  

הגלם ובראשם העלייה במחירי הגז והדלק, דבר המלמד כי תגובת השווקים צפויה להיות נמוכה מהרצוי והצפוי, כמו כן 

גובר החשש כי הצעדים יפגעו קשות במאמצי הבנק המרכזי לעידוד התעסוקה והצמיחה2 צעדי הנהגת האיחוד בעקבות 

המלחמה באוקרינה כאשר על הפרק הדרישה להחמיר את הסנקציות על רוסיה ולהטיל אמברגו על יבוא הגז והדלק ממנה, 

עשויים לפעול כחרב פפיות שכן כלכלנים מתקשים לראות את בלימת האינפלציה בקרב מדינות האיחוד ללא מהלך 

משמעותי ירידה במחיר חומרי הגלם לצד העלאת הריבית להדרגה לאורך זמן במספר צעדים עוד השנה, כאשר ההתחלה 

 כבר במהלך הרבעון השלישי בחודש יולי2 

 שנים באג"ח ממשלתי במדינות נבחרות באירופה 2.ריבית ה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 אירועים משמעותיים קרובים

 .3223- נתוני צמיחה 

 .3223—נתוני אינפלציה 

 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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 סקירת מטבעות      
 מבט גלובלי על תחזית מטבעות

 

 אירו\דולר

  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

  As of Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 2223 2224 2222 2222 

Median   .223 .223 .2. .2.. .2.3 .2. .2.. -- 

Mean   .223 .223 .2. .2.. .2.3 .2.3 .2.. -- 

High   .2.5 .2.3 .2. .2. .2.5 .2.. .2.3 -- 

Low   .22. .22. . .22. .223 .2.3 .2.3 -- 

Forward   .223 .223 .223 .223 .2. .2.. .2.5 .2.3 

                    

Morgan Stanley 23/../.. .223 .225 .223 .223 .2.. -- -- -- 

Argentex LLP 23/.2/.. .223 .223 .2. .2.. .2.3 -- -- -- 

NAB/BNZ 23/.2/.. .223 .22. .22. .22. .2. .2.. -- -- 

Sumitomo Mitsui Trust Bank 23/.2/.. .223 .223 .2.. .2.. -- -- -- -- 

Capital Economics 23/23/.. .22. .22. . .225 .2. .2.3 -- -- 

Commerzbank 23/23/.. .2. .2.5 .2.3 .2.3 .2.. -- -- -- 

MUFG 23/23/.. .22. .223 .2.. .2.. -- -- -- -- 

RBC Capital Markets 23/23/.. .223 .225 . .22. .223 -- -- -- 

Banco Santander 23/25/.. .223 .2.. .2.3 .2.3 -- -- -- -- 

JPMorgan Chase 23/2./.. .223 .223 .223 .2. -- -- -- -- 

UniCredit 23/2./.. .225 .223 .223 .2. .2.5 -- -- -- 

Nomura Bank International 2./.3/.. .223 .2. .2.. -- .2. -- -- -- 

TD Securities 2./.3/.. .223 .2.5 .2.3 .2. .2.5 .2.. .2.3 -- 

Australia & New Zealand Banking Group 2./.3/.. .223 .2. .2.. .2.5 .2.3 -- -- -- 

Wells Fargo 2./.3/.. .223 .223 .22. .225 -- -- -- -- 

Citigroup 2./.5/.. .223 .223 .2. .2. .2.. -- -- -- 

Maybank Singapore 2./../.. .2.. .2.5 .2.3 .2.3 .2. .2.. .2.. -- 

ING Financial Markets 2./23/.. .223 .223 .2. .2.. .2.3 .2. -- -- 

BNP Paribas 25/5./.. .2.. .2.5 .2.. .2.3 .2. -- -- -- 

Barclays 25/52/.. .223 .2.. .2.3 .2.3 .2.3 .2.3 .2.3 .2.. 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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 סקירת מטבעות      
 מבט גלובלי על תחזית מטבעות

 

  צור קשר לפרטים נוספים: 

 

 

 גרף אירו דולר

 גרף תחזית אירו\דולר

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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 סקירת מטבעות      
 מבט גלובלי על תחזית מטבעות

 

 ט דולר“ליש

  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

  As of Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 2223 2224 2222 2222 

Median   .2.3 .2.3 .25 .25. .253 .253 .2. -- 

Mean   .2.3 .2.3 .25 .25 .25. .253 .253 -- 

High   .25. .253 .253 .253 .2.3 .2.5 .2.3 -- 

Low   .2. .2.. .2. .2.. .2.3 .255 .25. -- 

Forward   .2.5 .2.. .2.. .2.. .2.3 .2.3 .2.3 .2.3 

                    

Morgan Stanley 23/../.. .2.3 .2.. .2.. .2.3 .2.3 -- -- -- 

Rabobank 23/../.. .2. .2. .2.5 .2.3 .253 .253 .2.. -- 

Argentex LLP 23/.2/.. .2.3 .255 .253 .253 .2. -- -- -- 

Sumitomo Mitsui Trust Bank 23/.2/.. .2.. .2.3 .2.3 .2.3 -- -- -- -- 

Commerzbank 23/23/.. .2.3 .25. .255 .25. .253 -- -- -- 

Swedbank 23/23/.. .2.. .2.3 .2.3 .2.3 .25. .253 -- -- 

MUFG 23/23/.. .2.5 .2.3 .25 .25. -- -- -- -- 

RBC Capital Markets 23/23/.. .2.5 .2.. .2. .2.. .2.. -- -- -- 

Alpha Bank 23/25/.. .2.3 .2.3 .25 .25. .255 -- -- -- 

Banco Santander 23/25/.. .2.3 .2.3 .2.3 .2.3 -- -- -- -- 

JPMorgan Chase 23/2./.. .2.3 .2.3 .25 .25. -- -- -- -- 

UniCredit 23/2./.. .2.3 .2.. .2.5 .2.. .2.3 -- -- -- 

Nomura Bank International 2./.3/.. .2.3 .25. .25. -- .2.3 -- -- -- 

TD Securities 2./.3/.. .2.3 .255 .25. .253 .2.. .2.5 .2.3 -- 

Australia & New Zealand Banking Group 2./.3/.. .25 .25 .25. .25. .253 -- -- -- 

Wells Fargo 2./.3/.. .2.3 .2.. .2.5 .2.. -- -- -- -- 

Citigroup 2./.5/.. .2.3 .2.3 .2.3 .25 .25. -- -- -- 

ING Financial Markets 2./23/.. .25. .25 .25. .25. .253 .253 -- -- 

BNP Paribas 25/5./.. .2.3 .25. .255 .25. .2. -- -- -- 

Barclays 25/52/.. .25. .253 .253 .253 .2. .2.. .2.. .2.5 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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 מבט גלובלי על תחזית מטבעות

 

  צור קשר לפרטים נוספים: 

 

 

 ט דולר“גרף ליש

 ט\דולר“גרף תחזית ליש

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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 יאן יפני \ דולר

  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

  As of Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 2223 2224 2222 2222 

Median   ..3 ..3 ..3 ..3 ..2 ..3 ..3 -- 

Mean   ..3 ..3 ..3 ..3 ... ..3 ..5 -- 

High   .53 ..2 ..2 .53 .53 ... ..3 -- 

Low   ..2 ..3 ..3 ... ... .23 ..2 -- 

Forward   .52 ..3 ..3 ..3 ... ..2 ..3 ... 

                    

Morgan Stanley 23/../.. .52 .55 .5. .5. ... -- -- -- 

Rabobank 23/../.. .5. .5. ..3 ..3 ... ..2 ..2 -- 

Sumitomo Mitsui Trust Bank 23/.2/.. ..3 ..3 ..5 ..2 -- -- -- -- 

Commerzbank 23/23/.. .52 .5. .52 ..3 ..3 -- -- -- 

Swedbank 23/23/.. .5. .5. .52 ..3 ..2 ..2 -- -- 

MUFG 23/23/.. ..3 ..3 ... ..5 -- -- -- -- 

Banco Santander 23/25/.. ..3 ..3 ..3 ..3 -- -- -- -- 

JPMorgan Chase 23/2./.. .52 .5. .5. .55 -- -- -- -- 

UniCredit 23/2./.. .55 .52 ..3 ..3 ..5 -- -- -- 

Credit Agricole CIB 2./.3/.. .53 .5. .52 ..3 ..3 -- -- -- 

Nomura Bank International 2./.3/.. ..3 ..5 ..2 -- ..3 -- -- -- 

TD Securities 2./.3/.. ..3 ... ..2 ..3 ..5 ... ..2 -- 

Australia & New Zealand Banking Group 2./.3/.. .53 .53 .52 ..3 ..2 -- -- -- 

Wells Fargo 2./.3/.. ..3 ..3 .52 .5. -- -- -- -- 

Citigroup 2./.5/.. ..3 ..3 ..3 ..3 ... -- -- -- 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2./23/.. ... ... ..3 ..3 ... -- -- -- 

ING Financial Markets 2./23/.. ..3 ..3 ..3 ..3 ..3 ..2 -- -- 

BNP Paribas 25/5./.. ..3 ... ..5 ... ..3 -- -- -- 

Barclays 25/52/.. ..2 ..3 ..3 ... ..2 .23 .2. .2. 

Scotiabank 25/52/.. ..3 ..3 ..3 -- ..2 -- -- -- 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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 סקירת מטבעות      
 מבט גלובלי על תחזית מטבעות

 

  צור קשר לפרטים נוספים: 

 

 

 גרף יאן יפני דולר

 גרף תחזית יאן יפני\דולר

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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 סקירת מטבעות      
 מבט גלובלי על תחזית מטבעות

 

אין לראות במידע המופיע בסקירה משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע 
המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש 

עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי  -כלשהו 
 משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק 
  אנליסטים בפריקו.

 20-0201212בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 
 /https://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

  צור קשר לפרטים נוספים: 

 20-0201212לגידור חשיפות וביצוע, צרו קשר 

https://www.prico.co.il/
https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/

