
 
 

 2019ינואר  29שלישי  יום סקירת מטח יומית ל

 השוק העולמי

החלטת הריבית היום בורסות וול סטריט נסגרו במגמה שלילית לקראת 

מדד נאסד"ק נסגר בירידה של טק הוביל את הירידו,ו-בארה"ב. מגזר ההי

 . 0.2%מדד דאו גונס נסגר בעלייה של  ,0.2%איבד  500P &Sמדד , 0.8%

מחירי הבתים בערים הגדולות בארה"ב טיפסו בנובמבר בשיעור המתון ביותר 

בטחון הצרכנים בארה"ב  שית שמינית ברציפות., האטה חוד2015מאז ראשית 

נפל בשיעור חד בינואר,לשפל של שנה וחצי,על רקע השבתת הממשל הפדרלי 

נודתיות בשווקים. מדד בטחון הימים,שהיתה הארוכה מעולם,והת 35בת 

הרמה הנמוכה ביותר מאז יולי  -נקודות 120.2ח החודש לרמה של הצרכנים צנ

  נקודות בדצמבר. 126.6לעומת רמה של  -2017

בפרלמנט של בריטניה  ו במגמה חיובית לקראת ההצבעהבורסות אירופה נסגר

על שינויים בהסכם על פרישת הממלכה מהאיחוד האירופי. בורסת לונדון 

. 0.8%. פריז הוסיפה 0.1%-,פרנקפורט טיפסה ב1.3%נסגרה בעלייה של 

  .0.8% -עלה ב 600מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 

אחר הליש"ט נסוג משיא של שלושה חודשים מול היורו ונחלש מול הדולר ל

נגד דחייתו. אך  –יטניה הצביע בעד שינויים בהסכם ברקזיט שהפרלמנט של בר

 הפרלמנט אישר שניים מתוך שבעה תיקונים שהועלו להצבעה. 

על רקע חששות  3%בכמעט  מחיר הנפט התאושש משפל של שבועיים וזינק

מפני שיבושים באספקת הנפט מוונצואלה בעקבות סנקציות חדשות שהטילה 

מיצוא הנפט  40%-למעלה מ ארה"ב על חברת הנפט של המדינה הלטינית.

 יה האמריקאי.הגולמי של ונצואלה עדיין מיועד לארה"ב,לפי נתוני משרד האנרג

 



 
 

 

 השוק המקומי

המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות בדומה לסנטימנט מעבר לים,כאשר 

עלה  35מדד ת"א מניות הקנאביס רשמו יום נוסף של עליות חדות. 

. מחזור המסחר 0.9%ומדד הבנקים עלה  0.55%טיפס  90,מדד ת"א 0.25%

 מיליארד שקל. 1.2 -בשוק המניות הסתכם ב

ירידה של   - שקל לדולר 3.6780שערו היציג של דולר/שקל נקבע ברמה של 

עלייה של   - שקל ליורו 4.2057, שערו היציג של יורו נקבע ברמה של  0.054%

0.095% . 

 הגרף היומי

   בשנה האחרונה  USD-GBPצמד המטבעות 

 



 
 

להיום נתונים כלכליים נבחרים  

 קודם צפוי לתקופה נתון כלכלי מדינה שעה

מדד התעסוקה של  ארה"ב 15:15
ADP 

 170K 271K ינואר

 3.4% 2.6% רבעוני תמ"ג ארה"ב 15:30

 2.5% 2.5%  החלטת הריבית ארה"ב 21:00

 תנודות בשער השקל ביום המסחר הקודם

שינוי  שער יציג מטבע
 באחוזים

 גבוה נמוך

 3.6806 3.6728 -0.054% 3.6780 דולר/שקל

 4.2100 4.1966 0.095% 4.2057 יורו/שקל

 שער ספוט ונקודות פורוורד

 לקוח מוכר לקוח קונה תקופה

 3.6770 3.6850 שער ספוט דולר שקל

 -38 -31 שבועייםנקודות ל

 -78 -68 חודשנקודות ל

 -247 -237 חודשים נקודות לשלשה

 -500 -480 נקודות לשישה חודשים

 

 

 

 



 
 

 (CALLאופציות הגנה בפני עליית הדולר באמצעות אופציות רכש )

שער מימוש  תקופה
(Strike) 

 ח מוכרולק לקוח קונה

 3.7005 שבועיים
 

0.26% 0.15% 

 0.23% 0.33% 3.7090 חודש

 0.42% 0.59% 3.7248 חודשים 3

 0.61% 0.86% 3.7295 חודשים 6

 (PUTאופצית מכר )אופציות הגנה בפני ירידת הדולר באמצעות 

שער מימוש  תקופה
(Strike) 

 ח מוכרולק לקוח קונה

 0.15% 0.26% 3.6510 שבועיים

 0.23% 0.33% 3.6341 חודש

 0.41% 0.58% 3.5878 חודשים 3

 3.5359 חודשים 6
 

0.83% 0.58% 

 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 03-5100355לפקס מספר 

 תל אביב. 42מט"ח, רחוב רוטשילד 

בסקירה זו הוכנו לצורכי הבנק והן נמסרות לנו  אפשרויות הפעולה המתוארות
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 
ג  ואין הבנק אחראי לדיוק או שלמות המידע כאמור. החומר במערכת בלומבר

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. 
ובאים בסקירה מהווים אינדיקציה בלבד ואין בהם משום בטחון כי המחירים המ

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 


