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התחזקות של השקל מול סל  30%-כ 

!!!.המטבעות בעשור

:שקל חזק

המדד המפורסם על ידי בנק ישראל כדי לאמוד את •

חוזקו של השקל הינו שער חליפין נומינאלי  

.  אפקטיבי

.  נקודות78-השקל  נסחר מול סל המטבעות  ב•

.נקודות110המדד עלה על 2007בשנת 



שער חליפין אפקטיבי



שער חליפין אפקטיבי בשנה האחרונה



התחזקות השקל



השקל החזק נותן לישראלים כוח קניה גדול יותר  •

.תחושת עושר = ל "בחו

ל  "תמורת אותם שקלים יכול הישראלי לרכוש בחו•

.יותר נכסים היום מאשר בעבר



,  1.288-הפאונד נסחר מול הדולר ב

לפני  –1986הרמה בה נסחר בשנת 

!!!.שנה30למעלה מ 

: פאונד דולר חלש

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

כרגע  . החלה הפרישה מגוש האירו3.2017ב

מתנהלים מגעים לפרישה מסודרת בין נציגי  

כתוצאה מכך נחלש המטבע עקב  . אירופה לאנגליה

.הציפייה לפגיעה הכלכלית במעמד אנגליה



דולר/ גרף פאונד 

1.2883



.  החששות מהברקזיט גרמו להיחלשות הפאונד•

אילו לא היה תהליך ברקזיט הפאונד היה ברמות  

.ביחס לדולר1.5-1.6

אנו מנצלים כרגע את היחלשות הפאונד ונכנסים  •

בשער אשר נמצא בשפל תוך ציפייה כי בטווח  

.השער יתקן את עצמו כלפי מעלה, הבינוני ארוך



-השקעות הסינים בלונדון

אנחנו לא לבד
הסינים ניצלו את הנפילה בפאונד 

ורכשו בניינים  2017-בשנת ב

מיליארד  7מפורסמים בהיקף של 

דולר בסיטי של לונדון ברמות של  

.פאונד לדולר1.22



השקל  נסחר מול -דאבל אימפקט

הרמה בה נסחר  , 4.65₪הפאונד ב 

24לפני למעלה מ –1994בשנת 

!!!.  שנה 

:פאונד/ שקל 

שקל חזק -ל "הנגזרת של שני הפרמטרים הנ•

₪  4.65נותנת שער חליפין של -ופאונד חלש

.לפאונד



שקל/ פאונד 

4.6528



31.12פאונד : שערים יציגים

09/2018201620142012201020082006

4.664.6946.0646.0365.4935.5488.288

-44%

300,000£ X 8.288 = 2,486,400₪

300,000£ X 4.66 = 1,398,000₪



גידור השלמת תמורה לעוד כשנתיים
.0.5%רכישת פאונד מול שקל ופיקדון בריבית •

–אינדיקציה -עסקה עתידית•

.רכישה מוקדמת של פאונד שקל

.4.65שער נוכחי 

.4.61: שער עתידי לשנה     •

.4.59: שער עתידי לשנתיים •

עסקה עתידית הינה מכשיר מסוכן החייב בהבנתו  

.ובייעוץ מתאים ואינו מתאים לכל לקוח



דרך  ,מגדל לוינשטיין ,מ "ב מרווחים שוקי הון בע.א

66182תל אביב 23בגין 

03-5669566-טלפון

03-5669699-פקס

www.mirvahim.co.il

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


