סקירת מטח יומית ליום שלישי  17מאי 2022
השוק העולמי
וול סטריט ננעלה אמש במגמה מעורבת ,כאשר נאסד"ק רשם ירידה של ,1.2%
דאו ג'ונס עלה ב 0.1%-ו s&p 500 -איבד  .0.4%המדדים רשמו היחלשות
ברבע השעה האחרונה למסחר בעוד המשקיעים בוחנים את השפעות
האינפלציה והחששות מפני מיתון לנוכח נתוני מאקרו מאכזבים בארה"ב,
באירופה ובסין .בתוך כך תשואות האג"ח האמריקאיות ל 10-שנים ירדו ב5.5-
נ"ב לרמה של  2.877%לנוכח נהירת משקיעים המחפשים מפלט בטוח .זאת
לאחר שמוקדם יותר החודש כבר עמדו על .3.124%
מניית טוויטר ירדה ב 8.2%-לאור הספקולציות האם אלון מאסק ישלים את
עסקת רכישתה ,ובכך מחקה בתוך שבוע כרבע משוויה .ואצל החברות
הישראליות המצב לא טוב בהרבה ,WIX :הפלטפורמה להקמת אתרי אינטרנט
איכזבה בדוחות ובתחזית השנתית ,ואיבדה  6.3%מערכה .מאנדיי הציגה
הכנסות שיא לצד זינוק בהפסד ,וירדה ב.4.8%-
הנפט מסוג  WTIננעל אתמול בעלייה של  3.4%לרמה של  114.2דולר
לחבית .הברנט עלה ב 2.4%-לרמה של  114.2דולר לחבית .הגז הטבעי
התחזק ב 3.8%-לרמה של  7.95דולר ליחידה .במקביל ,הבנזין בארה"ב שובר
עוד שיא עם עלייה של  1.6%לרמה של  4דולר לגאלון בעקבות היצע נמוך.
הזהב רשם עלייה יומית קלה של  0.3%למחיר של  1,814דולר לאונקיה,
כשברקע יום חלש בוול סטריט ובדולר לעומת המטבעות העיקריים.
בורסות אירופה ננעלו אמש במגמה מעורבת :מדד דאקס הגרמני נחתך ב-
 ,0.5%פוטסי הבריטי טיפס ב 0.6%-וקאק הצרפתי נסוג ב.0.2%-

השוק המקומי
הבורסה בתל אביב נעלה את היום המסחר במגמה חיובית ,למרות ירידות
שנרשמות בשעה זו בוול סטריט ,כשמניות הבנקים הובילו את העליות .מדד
הדגל ת"א  35התחזק ב ,0.7%-ת"א  125טיפס ב 0.4%-ומדד ת"א בנקים
הוסיף לערכו .1.3%
מזרחי טפחות קפץ ב 3.4%-בראש המדד הענפי ,דיסקונט טיפס ב,2.2%-
פועלים עלה ב ,1.9%-בינלאומי התחזק ב 1.4%-ואילו לאומי רשם דווקא ירידה
של .0.4%
נכסים ובניין צללה ב 12.1%-אחרי שאישרה את הפרסום בכלכליסט על ביטול
העסקה למכירת מגדל .HSBC
בהמשך לעליות חדות שרשמו שלשום  -אל על קפצה ב 6%-והאב סקיוריטי
זינקה ב.17.7%-
אחרי הדוחות  -גב ים מחקה  6.6%מערכה ,טאואר נחלשה ב 1.6%-ומליסרון
טיפסה ב.1.2%-

הגרף היומי
צמד  GBP/ILSחודש אחורה

"חדש בבינלאומי!!
יחידה ליעוץ ולגידור חשיפת מט"ח לחברות בלבד
דרור זקש
טלפון03-5196926 :

תנודות בשער השקל ביום המסחר הקודם
מטבע

שער יציג

נמוך

גבוה

דולר/שקל

3.4190

3.3840

3.4220

יורו/שקל

3.5646

3.5210

3.5670

שער ספוט ונקודות פורוורד
תקופה

לקוח קונה

לקוח מוכר

שער ספוט דולר שקל

3.3880

3.3830

נקודות לשבועיים

-5

-15

נקודות לחודש

-40

-50

נקודות לשלשה חודשים

-160

-180

נקודות לשישה חודשים

-360

-390

אופציות הגנה בפני עליית הדולר באמצעות אופציות רכש ()CALL
תקופה

שער מימוש
()Strike

לקוח קונה

לקוח מוכר

שבועיים

3.4410

0.46%

0.26%

חודש

3.4610

0.61%

0.41%

 3חודשים

3.4950

0.91%

0.71%

 6חודשים

3.5110

1.17%

0.97%

אופציות הגנה בפני ירידת הדולר באמצעות אופצית מכר ()PUT
תקופה

שער מימוש
()Strike

לקוח קונה

לקוח מוכר

שבועיים

3.3360

0.41%

0.21%

חודש

3.3150

0.54%

0.34%

 3חודשים

3.2660

0.79%

0.59%

 6חודשים

3.2140

1.01%

0.81%

יצירת קשר
דסק פרטיים 03-519-6700
דסק אופציות 03-519-5883
דסק חברות 03-519-6777
דסק ריביות 03-519-5924
דסק סניפים 03-519-6703
מח' פיתוח עסקי1-800-355-355 :
*בכל עת באפשרותך לבקש הפסקת משלוח מידע אליך וזאת באמצעות הודעה
לפקס מספר  03-5100355או בכתב לכתובת הבנק הבינלאומי-חדר עסקאות
מט"ח ,רחוב רוטשילד  42תל אביב.
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
בעת ביצוע העסקה .סקירה זו מסתמכת על מידע גלוי המתפרסם בין היתר
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
במכשירים הפיננסיים נשוא סקירה זו בפרט ו/או בתחום הנגזרים בכלל.
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
לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
ט.ל.ח
.-.. -.. .

