
 
 

 2023מאי  24רביעי  יוםסקירת מטח יומית ל

 השוק העולמי

בורסות אסיה רושמות ירידות לאחר הנעילה השלילית אמש בניו יורק: טוקיו 

  .0.5%-, שנחאי יורדת ב1%, הונג קונג במינוס 1.1%-נחתכת ב

 12-כצפוי. מדובר בהעלאה ה 5.5%-בניו זילנד הועלתה הריבית ברבע אחוז ל

לאפריל על . האינפלציה בניו זילנד עומדת נכון 2021ברציפות, מאז אוקטובר 

שנה  30-, לאחר שמדד המחירים היה בשיא של יותר מ6.7%עלייה שנתית של 

 .. הבורסה בניו זילנד מטפסת בחצי אחוז7.3%אשתקד על 

ביום שלישי של ירידות, נאסד"ק  0.7%-מדד דאו ג'ונס ירד ב -אמש בוול סטריט 

ית . האחרון רשם את הירידה היומ1.1%-נסוג ב S&P 500-ו 1.3%-נחלש ב

החדה מזה שלושה שבועות. ברקע, המשקיעים ממתינים להתפתחויות 

 .בוושינגטון על העלאת תקרת החוב שתמנע חדלות פירעון

באפריל בהשוואה למרץ,  4.1%-מאקרו ארה"ב: מכירות בתים חדשים גדלו ב

אלף בחודש שקדם לו. התחזיות היו  565אלף, לעומת  683לקצב שנתי של 

עמד במאי על  S&P Global מנהלי הרכש המשולב של ; מדד3.3%לעלייה של 

נקודות  53.4נקודות, בהמשך לקריאה של  50-נקודות, התחזיות היו ל 54.5

 באפריל

לחבית. זאת לאחר  72.9לרמה של  1.2%-עלה אתמול ב WTI הנפט מסוג

עזיז בן סלמאן, הזהיר את המשקיעים מפני -ששר האנרגיה הסעודי, עבד אל

ל ירידות מחירים. זאת במקביל להערכה על קיצוץ אפשרי המשך ההימור ע

 .נוסף בתפוקה



 
 

 1,974.50דולר ונסגר על  2.70או  0.1%מחיר הזהב ירד אמש בשיעור קל של 

 .דולר לאונקיה

, 0.1%-, פוטסי ירד ב1.3%-, קאק ירד ב0.4%-בנעילה באירופה: דאקס ירד ב

 .0.6%-ירד ב 600סטוקס 

ר רושם ירידות קלות לעומת המטבעות העיקריים. בשוק המט"ח העולמי, הדול

ברקע, המשקיעים ממתינים להתפתחויות בוושינגטון בנושא העלאת תקרת 

החוב שתמנע חדלות פירעון. כמו כן, בכירים בנק המרכזי של ארה"ב מצדדים 

 בהעלאות ריבית נוספות.

 השוק המקומי

 

בורסת ת"א תיפתח ברקע אישור תקציב המדינה וחוק ההסדרים הבוקר 

 נסת, כמו גם בצל הירידות אמש בוול סטריט והבוקר בשוקי אסיהבכ

הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את תקציב המדינה וחוק ההסדרים 

. לקואליציה הובטח רוב לאחר 56ח"כים מול  64ברוב של  2023-2024לשנים 

השגת ההסכמים עם יו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף ויו"ר עוצמה יהודית 

 ר בן גביר. איתמ

אתמול בורסת ת"א ננעלה באדום, בין היתר ברקע דבריו של הרמטכ"ל הרצי 

נסוג  125ות"א  1.2%-נחתך ב 35הלוי על ההתפתחויות מול איראן: מדד ת"א 

 .3%. מדדי הנדל"ן נפלו סביב 1.1%-ב

 3.696שנים מול השקל ונסחר תמורת  3הדולר נותר הבוקר ברמת שיא של 

שקלים אחרי דבריו של  3.71-נק המטבע האמריקאי עד לשקלים. אתמול זי

 הרמטכ"ל בנושא האיום האיראני.



 
 

אתמול אמר הרמטכ"ל כי "יש התפתחויות שליליות באיראן שיכולות להביא 

לפעולה". רא"ל הלוי הזהיר בכנס הרצליה כי איראן "התקדמה בהעשרת 

ן היא אתגר האורניום יותר מאי פעם" ואמר כי "התעצמות חיזבאללה בלבנו

מרכזי. צריך לשקול יוזמה שיכולה להביא ליתרון". בזמן נאומו: דיווחים על פיצוץ 

 מסתורי באיראן ועל כך שצה"ל הטיל כרוזים בלבנון, המזהירים מחציית הגבול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 הגרף היומי

 חודש אחורה eur/ilsצמד 

 

 "חדש בבינלאומי!! 

 יחידה ליעוץ ולגידור חשיפת מט"ח לחברות בלבד

  דרור זקש

  03-5196926טלפון: 



 
 

 השקל ביום המסחר הקודם תנודות בשער

 גבוה נמוך שער יציג מטבע

 3.7050 3.6550 3.6720 דולר/שקל

 3.9910 3.9480 3.9575 יורו/שקל

 שער ספוט ונקודות פורוורד

 לקוח מוכר לקוח קונה תקופה

 3.6990 3.7010 שער ספוט דולר שקל

 -25 -15 שבועייםנקודות ל

 -60 -30 חודשנקודות ל

 -160 -130 חודשים נקודות לשלשה

 -320 -290 נקודות לשישה חודשים

 (CALLבפני עליית הדולר באמצעות אופציות רכש ) אופציות הגנה

שער מימוש  תקופה
(Strike) 

 ח מוכרולק לקוח קונה

 0.20% 0.40% 3.7500 שבועיים

 0.40% 0.60% 3.7790 חודש

 0.72% 0.92% 3.8210 חודשים 3

 1.07% 1.27% 3.8580 חודשים 6

 

 

 



 
 

 (PUTאופציות הגנה בפני ירידת הדולר באמצעות אופצית מכר )

שער מימוש  תקופה
(Strike) 

 ח מוכרולק לקוח קונה

 0.17% 0.37% 3.6525 שבועיים

 0.33% 0.53% 3.6230 חודש

 0.60% 0.80% 3.5710 חודשים 3

 0.87% 1.07% 3.5140 חודשים 6

 יצירת קשר 

 03-519-6700 דסק פרטיים

 03-519-5883 דסק אופציות

 03-519-6777 דסק חברות

 03-519-5924 דסק ריביות

 03-519-6703 דסק סניפים

 1-800-355-355: מח' פיתוח עסקי

*בכל עת באפשרותך לבקש הפסקת משלוח מידע אליך וזאת באמצעות הודעה 
חדר עסקאות -או בכתב לכתובת הבנק הבינלאומי 03-5100355מספר לפקס 

  תל אביב. 42מט"ח, רחוב רוטשילד 

אפשרויות הפעולה המתוארות בסקירה זו הוכנו לצורכי הבנק והן נמסרות לנו 
לצורכי מידע בלבד ואין לראות בהן משום המלצה ו/או ייעוץ כלשהו. המחירים 
המובאים הם לאינדיקציה בלבד והתנאים המחייבים יהיו רק התנאים שיסוכמו 

ם בין היתר בעת ביצוע העסקה. סקירה זו מסתמכת על מידע גלוי המתפרס
במערכת בלומברג  ואין הבנק אחראי לדיוק או שלמות המידע כאמור. החומר 

הכלול בסקירה זו ואפשרויות הפעולה המתוארות בה מובאים לצורכי מידע כללי 
בלבד ואין לראות בהם משום המלצה ו/או ייעוץ לגבי כדאיות ההשקעה 

הנגזרים בכלל. במכשירים הפיננסיים נשוא סקירה זו בפרט ו/או בתחום 
המחירים המובאים בסקירה מהווים אינדיקציה בלבד ואין בהם משום בטחון כי 



 
 

בשערים אלו בוצעו או היו יכולות להתבצע עסקות בפועל. התנאים המחייבים 
יהיו רק התנאים שיסוכמו בעת ביצוע העסקה. סקירה זו אינה מהווה תחליף 

 כל אדם. לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של
 ט.ל.ח 
 


