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2019תחזית שערים וריביות 
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2.5%: אינפלציה
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.ישראל
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.מיליארד דולר60חודשיות של 

מדיניות התערבות בשוק החליפין –סין 

.ברצועה

:אינפלציה

1.4%–יפן ,2.5%–סין 



26.11.2018World Interest Rates 

Country10yr bondsCurrent Rate
Previous 

Rate
ChangeLast Change

Switzerland -0.07%-0.75%-0.25%-0.50%Jan - 15

Japan 0.09%-0.10%0.10%-0.20%Jan - 16

United States 3.04%2.25%2.00%0.25%Sep - 18

European 

Monetary Union 
0.44%0.00%0.05%-0.05%Mar - 16

United Kingdom 1.38%0.75%0.50%0.25%Aug – 18

Canada 2.34%1.75%1.50%0.25%Oct – 18

Israel2.34%0.25%0.10%0.15%Nov - 18

Australia 2.65%1.50%1.75%-0.25%Aug - 16

China 3.42%4.35%4.60%-0.25%Oct  - 15

Brazil9.89%6.5%6.75%-0.25%Mar-18

http://www.worldinterestrates.info/country.php?country=Switzerland
http://www.worldinterestrates.info/country.php?country=Japan
http://www.worldinterestrates.info/country.php?country=United States
http://www.worldinterestrates.info/country.php?country=European Monetary Union
http://www.worldinterestrates.info/country.php?country=United Kingdom
http://www.worldinterestrates.info/country.php?country=Canada
http://www.worldinterestrates.info/country.php?country=Australia
http://www.worldinterestrates.info/country.php?country=China




שנים10ב "ח ארה"תשואת אג

2.993%



נתוני מאקרו



תחזית-נתוני מאקרו 

tradingeconomics.com: מקור



שיעור הריבית

2.25%



אינפלציה כולל תחזית



שיעור אבטלה

3.7%



צמיחה רבעונית–ג "תמ

3.50%



צמיחה שנתית–ג "תמ

3.00%



חוב תוצר



S&P 500

2,760



עליית התשואות



עליית התשואות



ב"ריבית ארה



ב"סיכויי העלאת ריבית ארה

19.12.2018



מלחמת הסחר



ח האמריקאי"איומים על שוק האג
(בהקשר למלחמת הסחר)
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עליית התשואות

היקף  , פ נתוני משרד האוצר האמריקני"ע

ב  "י מוסדיים מחוץ לארה"החוב המוחזק ע

וכעת  , מיליארד בחודש מאי44.6-עלה בכ

קרוב  , טריליון דולר6.17-הוא מסתכם בכ

אך .החודשים האחרונים12לממוצע של 

הנתון המפתיע הוא אחזקותיה של רוסיה  

הממשל הרוסי מימש קרוב  :בחוב האמריקני

ח  "מיליארד דולר באג82-ל

9-וכעת הן מסתכמות בכ.האמריקני

.מיליארד דולר בלבד

למרות החששות סביב מלחמת  , בתוך כך

סין הגדילה בחודש  . ב לסין"הסחר בין ארה

מיליארד דולר את אחזקותיה  1.2-מאי בכ

,  בהסתכלות רחבה. בשוק החוב האמריקני

האחזקות הסיניות בחוב האמריקני נותרו ללא  

.שינוי בשנה האחרונה



עליית התשואות



אינדקס דולר



שנים5–אינדקס דולר 

96.71



הדולר היכה  

את רוב המטבעות



2019תחזית 

ופעמיים  2018ב תעלה עוד פעם ב "הריבית בארה•

2019בשנת 

2019הריבית בישראל ללא שינוי עד רבעון ראשון •

1.10הדולר יתחזק מול היורו וינסה לשבור את רמת •

האטה  , 2018המשך התרחבות פערי הריבית ב •

במשק הישראלי וכן הפנמת הסיכון הגיאופוליטי של  

.ישראל יתרמו להחלשת השקל





שנים10ח גרמניה "תשואת אג

0.363%



שנים10ח איטליה "תשואת אג

3.263%



נתוני מאקרו



תחזית-נתוני מאקרו 

tradingeconomics.com: מקור



שיעור הריבית

0%



אינפלציה כולל תחזית



שיעור אבטלה

8.1%



צמיחה רבעונית–ג "תמ

0.20%



צמיחה שנתית–ג "תמ

1.70%



חוב תוצר



השלישית –המשבר בכלכלה האיטלקית , חשיפת הבנקים הספרדים לארגנטינה

והרצון של האיטלקים להיפרד מגוש היורו עשויים להצית את משבר  -בגודלה 

.2019החובות מחדש ולגרום להרחבת ההקלה הכמותית לשנת 



23.08.2018דולר / תחזית יורו 



דולר נוספת/ יורותחזית 

27.11.2018



דולר נוכחי/ יורו 

1.1368



27.11.2018דולר / תחזית יורו 



גרמניה  –דאקס 

11,340





העלאת ריבית–השקל החזק 



סל המטבעות–השקל החזק 

:שקל חזק

המדד המפורסם על ידי בנק ישראל כדי לאמוד את •

חוזקו של השקל הינו שער חליפין נומינאלי  

.  אפקטיבי

,  נקודות80-השקל  נסחר מול סל המטבעות  ב•

-לפני למעלה מ–1986הרמה בה נסחר בשנת 

.שנה30



שער חליפין אפקטיבי בעשור האחרון

79.93



שער חליפין אפקטיבי בשנה האחרונה

79.93



23.08.18שקל / תחזית דולר 



שקל נוכחי/ דולר 

3.726



26.11.18שקל / תחזית דולר 



שקל/ יורו 

4.237



נתוני מאקרו



נתוני מאקרו



שיעור הריבית בישראל

0.25%



אינפלציה כולל תחזית



שיעור אבטלה

4.1%



צמיחה רבעונית–ג "תמ

0.6%



צמיחה שנתית–ג "תמ

3.1%



תוצר-חוב 



35-1610א "ת



שנים10ח ישראל "תשואת אג

2.360



דולר/שקל: פורוורדהשינוי בכדאיות עסקת 

שנה שעברהנוכחיתשנהעסקה לשנה

3.723.65ספוט

1150+500-נקודות

3.60503.69ערך עתידי





דאבל אימפקט

: פאונד דולר חלש

.  על יציאה מגוש היורו6.2016-בריטניה הצביעה ב•

כתוצאה מכך נחלש המטבע עקב הציפייה לפגיעה  

.הכלכלית במעמד אנגליה

הרמה בה  , 1.288-הפאונד נסחר מול הדולר ב•

.שנה30לפני למעלה מ –1986נסחר בשנת 



דולר/ תחזית פאונד 

23.08.2018



דולר/ פאונד 

1.2837



דאבל אימפקט

:פאונד/ שקל 

שקל חזק )ל "הנגזרת של שני הפרמטרים הנ•

נותנת שער חליפין של שקל פאונד  ( ופאונד חלש

.4.70במחיר  

הרמה בה  , ח  "ש4.7השקל  נסחר מול הפאונד ב •

. שנה 20לפני למעלה מ –1996נסחר בשנת 



שקל/ פאונד 

4.7817



-השקעות הסינים בלונדון

אנחנו לא לבד

הסינים ניצלו את הנפילה 

ורכשו 2017-בפאונד בשנת ב

7בניינים מפורסמים בהיקף של 

מיליארד דולר בסיטי של לונדון  

.פאונד לדולר1.22ברמות של 



שנים10ח בריטניה "תשואת אג

1.395%



נתוני מאקרו



תחזית-נתוני מאקרו 

tradingeconomics.com: מקור



שיעור הריבית

0.75%



אינפלציה כולל תחזית



שיעור אבטלה

4%



צמיחה רבעונית–ג "תמ

0.6%



צמיחה שנתית–ג "תמ

1.5%



חוב תוצר



בריטניה–פוטסי 

7,032





ין יפני/ דולר 

113.22



שנים10ח יפן "תשואת אג

0.092%



נתוני מאקרו



תחזית-נתוני מאקרו 

tradingeconomics.com: מקור



שיעור הריבית

-0.10%



אינפלציה כולל תחזית



שיעור אבטלה

2.40%



צמיחה רבעונית–ג "תמ

-0.20%



צמיחה שנתית–ג "תמ

0.30%



חוב תוצר



יפן–225ניקיי 

21,795





יואן סיני/ דולר 

6.9292



שנים10ח סין "תשואת אג

3.425%



נתוני מאקרו



תחזית-נתוני מאקרו 

tradingeconomics.com: מקור



שיעור הריבית

4.35%



אינפלציה כולל תחזית



שיעור אבטלה

3.82%



צמיחה רבעונית–ג "תמ

1.60%



צמיחה שנתית–ג "תמ

6.50%



חוב תוצר



CSI 300–סין

3,141





מחזורים נמוכים בגלל חג ההודיה( 1

היצע גדול מדי( 2

סגירת פוזיציות בשל חריגת בטחונות( 3

הביקוש הסיני( 4

דונאלד טראמפ( 5

סעודיה נדחקה לפינה( 6

התחזקות הדולר( 7

סיבות לצניחת מחיר הנפט7
העלו את חשש המשקיעים כי הביקושיםהחששות מפני האטת 

ירידת מחיר הנפט היא אות שמבשרת רעות לשווקים הגלובליים



ביום שישי 7.7%-צנח בכ (WTI)מחיר הנפט•

מתחילת חודש  33%-האחרון והשלים נפילה של כ

סיבות מרכזיות  7המומחים מונים . אוקטובר

,  בנוסף. למהלך החד במחיר הזהב השחור

בתחילת דצמבר צפויה להתקיים פגישה של ארגון  

אשר עשויה להסתיים עם תכנית   OPECמדינות 

.פעולה חדשה לבלימת ירידת המחירים

סיבות לצניחת מחיר הנפט7
העלו את חשש המשקיעים כי הביקושיםהחששות מפני האטת 

ירידת מחיר הנפט היא אות שמבשרת רעות לשווקים הגלובליים



מחזורים נמוכים בגלל חג ההודיה. 1

לפחות חלק מהירידה החדה שנרשמה במחיר  , על פי הערכות בשוק

לאחר  , הנפט ביום שישי מוסברת באמצעות נפחי מסחר דלילים יחסית

שחל ביום חמישי בו שווקי   (Thanksgiving)חג ההודיה האמריקאי 

המסחר בשוק הסחורות קוצר  , כאשר בנוסף, הסחורות היו סגורים

נפחי מסחר דלילים עשויים להקצין תנודות במחירים בשל  . בשעה

.היעדר נזילות מספקת

היצע גדול מדי. 2

תפוקת הנפט של   Energy Information Administration-לפי נתוני ה

כאשר  , מיליון חביות נפט ביום11-ב הגיעה השנה ליותר מ"ארה

במקביל יצרניות הנפט הגדולות רוסיה וסעודיה מפיקות אף הן בקצב 

.באופן אשר הצית חששות שההיצע יגבור על הביקוש, שיא

סיבות לצניחת מחיר הנפט7
העלו את חשש המשקיעים כי הביקושיםהחששות מפני האטת 

ירידת מחיר הנפט היא אות שמבשרת רעות לשווקים הגלובליים



סגירת פוזיציות בשל חריגת בטחונות. 3

סוחרים מסבירים כי חלק מהירידה החדה במחיר הנפט ביום שישי  

כאשר חלק  , מיוחסת לסגירת פוזיציות מאולצת בשל חריגת בטחונות

, מסוחרי הלונג על הנפט נכנסו לחריגת בטחונות בשל התנודה החדה

הגדלת פוזיציות  )מה שגרר סגירת או כיסוי חלקי של פוזיציות מאולצת 

(.שורט לצורך כיסוי חריגת בטחונות

סיבות לצניחת מחיר הנפט7
העלו את חשש המשקיעים כי הביקושיםהחששות מפני האטת 

ירידת מחיר הנפט היא אות שמבשרת רעות לשווקים הגלובליים



הביקוש הסיני. 4

ביום שישי   (Reuters)ח שפורסם בסוכנות הידיעות רויטרס "על פי דו

גל  , ככל הנראה. חודשים13הביקוש הסיני לדלק נפל לרמת שפל של 

הירידות במחיר הנפט בחודש שעבר שימש את בתי הזיקוק הסיניים  

רגע לפני שהסנקציות האמריקניות נכנסו  , לצבירת מלאים בנפט איראני

כאשר על פי נתוני בלומברג משלוחי הנפט האיראניים לסין עלו , לתוקף

הרמה הגבוהה ביותר  , אלף חביות ביום741-באוקטובר לרמה של כ

.שנרשמה השנה

,  החששות מפני האטת הביקושים העולמיים והאטה אפשרית בסין"

העלו את חשש המשקיעים כי מחיר הנפט הוא אות מבשר רעות  

אנליסט בכיר  ,(Phil Flynn)אמר פיל פלין , לשווקים הגלובליים בכלל

אמר  , "התחתית נשמטת ממחיר הנפט" .Price Futures Group-ב

.פלין

סיבות לצניחת מחיר הנפט7
העלו את חשש המשקיעים כי הביקושיםהחששות מפני האטת 

ירידת מחיר הנפט היא אות שמבשרת רעות לשווקים הגלובליים



דונאלד טראמפ. 5

ב דונלד טראמפ טוען בעקביות כי הוא מעוניין לשמור את  "נשיא ארה

כאשר ביום רביעי הוא אף פרסם ציוץ , מחירי הנפט ברמה נמוכה

בטוויטר בו הוא ציין כי המחירים צריכים להיות אפילו נמוכים יותר וכי 

.הוא מודה לסעודים על הירידות האחרונות

סיבות לצניחת מחיר הנפט7
העלו את חשש המשקיעים כי הביקושיםהחששות מפני האטת 

ירידת מחיר הנפט היא אות שמבשרת רעות לשווקים הגלובליים



סעודיה נדחקה לפינה.6

הפרשה  שחקנים בשוק מסבירים כי סעודיה נדחקה לפינה בשל

פרשן -י 'אשוקג'מאל אחמד ח'המתוקשרת של הריגת העיתונאי ג

פוליטי הנודע כמבקר חריף של מדיניותו של יורש העצר הסעודי מוחמד  

בן סלמאן ואשר נעלם בתחילת אוקטובר לאחר שנכנס לקונסוליה  

טראמפ אינו מעוניין להטיל  . הסעודית באיסטנבול ומצא שם את מותו

,  סנקציות על ערב הסעודית נוכח רצונו לשמר את מחירי הדלק הנמוכים

סעודיה עשויה לחוש מחויבת לציית  , על רקע הפרשה, כאשר מנגד

.לרצונו של נשיא ארצות הברית

התחזקות הדולר. 7

התחזקות הדולר כנגד המטבעות המרכזיים בעולם העניקה אף היא  

אשר מתומחר בדולרים ולכן נהיה יקר , רוח גבית לנפילת מחיר הנפט

ככל , עבור רוכשים אשר עושים שימוש במטבעות אחרים( יחסית)יותר 

.ששער הדולר עולה

סיבות לצניחת מחיר הנפט7
העלו את חשש המשקיעים כי הביקושיםהחששות מפני האטת 

ירידת מחיר הנפט היא אות שמבשרת רעות לשווקים הגלובליים



תחזית נפט

19.11.2018



מחיר נפט נוכחי

51.01
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www.investing.com   ,www.tradingeconomics.com: הנתונים נלקחו מאתרים•

יתכן כי מטבע הדברים יאפשר והפרטים  ,מ"מרווחים שוקי הון בע.ב.מסמך זה הוכן על ידי  חברת א•
אשר על כן מופנה מסמך זה למגופים מוסדיים מקצועיים כחומר  . יהיו חסרים או בלתי מעודכנים

אין במסמך זה ובכל הכלול בו משום יעוץ או  . מסייע ואין לקבל על סמך המסמך החלטות השקעה
ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים או  .ע המוזכרים בו "את ני( או למכור) הזמנה לרכוש

מ לא תהיה אחראית לכל נזק  "מרווחים שוקי הון בע.ב.חברת א. בצרכים המיוחדים של כל אדם
מ  "מרווחים שוקי הון בע.ב.חברת א. למאן דהוא כתוצאה מהסתמכות על מסמך זה, אם יגרם, שיגרם 

והיא עשויה  , כולם או חלקם, ע המוזכרים במסמך זה"את ני, מחזיקה עבור לקוחותיה ועבור עצמה
.ל"בכל אחד מניירות הערך הנ, למכור הן במגמת קניה והן במגמת מכירה
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