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• הפעילות בזירה דורשת מיומנות ,ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם;
• פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אבדן מלוא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר;
• החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך ,ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא
הקונה כשאתה מוכר";
• למידע נוסף אודות ניגודי עניינים ראו פרק  – 6מדיניות ניגוד העניינים  -בתקנון המסחר של
החברה ,המופיע בכתובת:
תקנון מסחר קולמקס
• אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים
הפיננסיים הנסחרים בזירה ,או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ".
• תשומת לבכם בדבר פסקת הגילוי הנאות בסוף מסמך זה.

עיקרי הדברים
•
•

•

צמד במטבעות אירו/דולר עבר בשנה החולפת רכבת הרים היסטורית מרובת עליות
וירידות לאור מגפת הקורונה ,אולם סה"כ האירו היה במגמת התחזקות כנגד הדולר.
אירועים כמו מיסוי מדינות ה ,G7התייחסות רוסיה
לדולר והמדיניות המוניטרית של הפד עשויים
להחליש את האירו אם אכן יתממשו כנגד הדולר.
טכנית לשבוע הקרוב ,האירו נסחר במגמה חיובית
כנגד הדולר.

הזווית הטכנית לשבוע הקרוב

המקורTradingView :

שם החברה\ני"ע

Ticker

מחיר

המלצה

תמיכה

התנגדות

אירו/דולר

EURO/USD

1.2176

קניה

1.2094

1.2244
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טכנית האירו נמצא לשבוע הקרוב במגמה חיובית כאשר רוב האינדיקטורים תומכים
בהתחזקותו כנגד הדולר .אינדיקטור המומנטום לאירו דולר הינו .Buy

תיאור
תקופת משבר הקורונה הייתה
מרתקת בתחום המטבעות ואם
להיות יותר ספציפיים ,נתבונן רגע
בגרף של האירו כנגד הדולר משנת
 2020ונראה כי הוא עבר מסלול של
רכבת הרים שלא הייתה מביישת
את הלונה פרקים הטובים בעולם.
עם תחילת המגפה ,הדולר היווה
שחקן מפתח בריצה לחוף מבטחים
לאור העובדה שכל העולם רצה
להחזיק דווקא בו מכיוון שהאמין
ביכולותיו של הפד לייצב את
ולהיות
האמריקאית
הכלכלה
מספיק חזק עד יחלוף זעם.
אשתקד ,החלה בריחה
ביוני
מהדולר למטבעות זרים אחרים
אשר הגיעו למחירי ריצפה והירידה
המקורyahoo finance :
בסיכון הסיסטמטי אפשרה לצאת
סימול :המלצה קודמת
המלצה שבועית קודמת
לעבר מטבעות של שווקים כמו
R1
S1
המלצה
מחיר
Ticker
שם החברה\ני"ע
תאריך
קרנות
אירופה ושווקים מתפתחים.
EURUSD
EUR/USD
1.1894
1.0836
קנייה
1.1793
23/08/2020
EURUSD
EUR/USD
1.26
1.08
קנייה
1.1962
29/11/2020
השקעה אף העדיפו לרכוש את
המ טבעות מבלי לרכוש נכסים פיננסים מכיוון שלא ידעו להעריך להיכן הדברים הולכים במובן
הכלכלי והמונטרי.
רכבת ההרים של האירו בשנה החולפת הגיע לשיא הגובה שלה בחודש דצמבר כאשר האירו
נשק ל 1.235-אולם אז החלו הבחירות בארצות הברית ומצב התחלואה בקורונה היה גבוה
והיה חשש שהפד שוב יצטרך להתערב בעוצמה על מנת לייצב את הכלכלה והמשקיעים ברחו
לדולר חזרה .לאחר הבחירות בארצות הברית ולאור תוכניות לבניית תשתיות ,החלה מגמה
של עזיבת האירו וכיום האירו עומד על  1.217מעט מתחת לשיא השנתי.
מה צופן העתיד לאירו כנגד הדולר?
עם חלוף הזמן והיציאה האיטית יש שיגידו מהמגפה העולמית ,עלינו לשאול את עצמנו מה
עשוי להביא לפריחתו של הדולר האמריקאי .האם יהיה זה מהצד החיובי או הצד השלילי? או
במילים אחרות האם הדולר יעלה כתוצאה מחוזק הנובע ממשבר כלכלי פיננסי או שהוא פשוט
יעלה כי יהיה טוב להחזיקו בסביבה טובה?
עובדות מעניינות ביותר בנושא הן שבסוף השבוע האחרון ,מדינות ה G7-החליטו להטיל מיסוי
חדש על חברות בינלאומיות גדולות (כולל ענקיות טכנולוגיה ואינטרנט) ולצמצם כמה שיותר
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את היקף הכספים שבורחים למקלטי מס .בנוסף ,ולדימיר פוטין טען כי רוסיה אינה מעוניינת
להפסיק את השימוש בדולר האמריקאי עבור מסחר בינלאומי.
עובדות אלו ,עשויות לעורר תקווה אצל מי שמאמין בהתחזקות הדולר .באשר להודעת רוסיה,
היא מבטלת כלאחר יד מלחמת מטבעות בדבר שינוי תמחור סחורות יסוד (אנרגיה בעיקר) על
ידי ספק גדול כמו רוסיה .כזכור ,סאדם חוסיין העיראקי בזמנו רצה לשנות את מטבע הסחר
שלו לאירו  ,וכולנו יודעים איך נגמרה הקריירה הפוליטית שלו ...ערעור מעמדו של הדולר
כמטבע סחורות עיקרי היה משנה אסטרטגית את כלכלת העולם ולמרות שרוסיה אינה הכל
בחיים היא הייתה בהחלט עשויה לייצר גלים גדולים מיותרים .כמו כן ,באשר להודעה על המיסוי
החדש ,אם התוכנית אכן תצא לפועל ,ייווצר צורך בלתי מבוטל בדולרים על מנת לשלם את
אותם המיסים החדשים.
בנוסף לעובדות המפורטות מעלה ,נגידת הפד לשעבר ושרת האוצר ,כיום ,בממשל ביידן ,ג'נט
ילן אמרה בתחילת השבוע כי היא חושבת שעלייה באינפלציה וכתוצאה מכך גם בריבית עשויה
להיות טובה לפד .אף על פי שאין מדובר "בהמלצה" לפד להעלות ריבית ,מובן שבמצב של
העלאת הריבית הדולרית ,הדולר צפוי להתחזק לאור תנועות הוניות פנימה בשוק האג"חים
של ארה"ב.
אם נתבונן ברמה המאקרו כלכלית באירופה לאחר שגרמניה הציגה הזמנות מאכזבות
ממפעלים לאפריל היא דיווחה על נתוני תפוקה תעשייתית חלשים .ירידה של  1.0%לעומת
התחזית החציונית (סקר בלומברג) שציפו לעלייה של  .0.4%כמו כן ,סקר ה ZEW-ביוני הראה
נסיגה בלתי צפויה בציפיות ( 79.8נק' לעומת  84.4נק').
באיטליה ,נראה כי המכירות הקמעונאיות באפריל ירדו ב  .0.4%-התחזית החציונית בסקר
בלומברג קראה לעלייה של  .0.2%התפוקה התעשייתית תדווח לקראת פגישת ה ECB-ביום
חמישי ויהיה מעניים לעקוב אחר המספרים ,צפויה עלייה של  0.3%לאחר ירידה של 0.1%
בחודש מרץ .נראה כי כלכלת איטליה תתחזק בחודשים הקרובים ובינתיים ,סקרים מצביעים
על כך שמשתתפי השוק מצפים שרכישות האג"ח של  ECBתישארנה בקצב גבוה ברבעון
השלישי .עם זאת ,עם קצב הנפקות נמוך ותנאי נזילות נמוכים יותר בחודשי הקיץ ,המערכת
האירופית עשויה להתערער קצת .כמו כן ,יש הטוענים כי לאחר שבחודש מרץ דיווחו גורמים
רשמיים ב ECB-על קצב רכישות "גבוה משמעותית" ,השפה החדשה השבוע תשתנה והמילה
"משמעותית" צפויה לרדת.
לסיום ,בארה"ב פורסם היום נתון חיובי לדולר ה JOLTS-Job Opening-שעמד על 9.286
מיליון משרות לעומת  8.288מיליון  .Priorמדובר בנתון חיובי לדולר שעשוי לגרום להתחזקותו
אם ימשיך להשתפר.
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פרטי מכין עבודת הניתוח:
שם :רון אייכל ,ת.ז 029027703
כתובת :יגאל אלון  ,94ת"א.
בעל רישיון משווק השקעות מספר 6910
השכלה :ד"ר מנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית.
תואר ראשון ושני בכלכלה מהטכניון
ניסיון תעסוקתי  20 -שנה
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין עבודת הניתוח:
טי.ג'י.אל קולמקס שוקי הון בע"מ .בעלת רישיון משווק השקעות מספר.804 :
מרחוב יגאל אלון  ,94מגדל אלון  ,2תל אביב .טלפון .073-7903784 :פקס.073-2580058 :
גילוי נאות מטעם מכין עבודת הניתוח :למכין עבודת הניתוח לא ידוע על ניגוד עניינים במועד
פרסום עבודת הניתוח.
גילוי נאות מכח תקנות זירות סוחר:
• עיסוקה המרכזי של החברה הוא ניהול זירת סוחר ,וכי מחד ,היא מפרסמת עבודת ניתוח זו,
אשר ניתן לבסס עליהן החלטה בדבר כדאיות השקעה ,החזקה ,קניה או מכירה של מכשיר
פיננסי הנסחר בזירה ושוויו מושפע מערך נכס הבסיס ומנגד היא משמשת כצד הנגדי
לעסקאות מול הלקוח .בהתאם לכך ,לחברה ניגוד עניינים במספר היבטים:
• בשלב הפתיחה והסגירה של העסקה ,החברה היא הקונה כשהלוקח מוכר ולהפך .לפיכך,
אינטרס החברה בשער המכשיר הפיננסי ,אשר ערכו נגזר מנכס הבסיס נשוא העבודה,
מנוגד לאינטרס הלקוח ,הן בשלב פתיחת העסקה והן בשלב סגירתה.
• החברה אינה מתחייבת להתכסות בגין כל עסקה של לקוח ולכן היא עשויה להיות מצויה
בפוזיציה המנוגדת לזו של הלקוח ,כל עוד העסקה מול הלקוח פתוחה .לפיכך ,מרוויחה
החברה כאשר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח.
• כאשר החברה מתכסה ,היא עשויה לבצע התכסות זאת מול תאגיד קשור .בהתאם לכך,
המקורYahoo Finance :

ייתכן כי קבוצת החברה תהיה מצויה בפוזיציה המנוגדת לזו של הלקוח ,כל עוד העסקה מול

הלקוח פתוחה .במקרה זה ,מרוויחה הקבוצה כאשר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח
מרוויח.
• החברה נוקטת באמצעים לצמצום ניגודי העניינים ,אך אין באמצעים אלה כדי למנעם
לחלוטין .למידע נוסף ראו פרק  – 6מדיניות ניגוד העניינים  -בתקנון המסחר של החברה:
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תקנון מסחר קולמקס
• השירותים

בזירה

כרוכים

בעמלות

שונות.

לפירוט

בדבר

עמלות

אלה

ראו:

/https://www.colmex.co.il/assets-and-comissions
גילוי נאות מטעם טי.ג'י.אל קולמקס שוקי הון בע"מ מכח הוראת האנליזות:
• עבודת הניתוח הועברה לחברה מידי עורך עבודת הניתוח בתאריך  .09/06/2021עבודת
הניתוח פורסמה בתאריך .09/06/2021
• החברה ביצעה במהלך החודש שקדם למועד פרסום עבודת ניתוח זו ,עסקאות ו/או החזיקה
בעסקאות פתוחות במכשיר פיננסי שערכו נגזר מנכס הבסיס נשוא עבודת ניתוח זו ,מכוח
היותה זירת סוחר ,כמפורט לעיל.
• לחברה קיימות עסקאות פתוחות במכשיר פיננסי שערכו נגזר מנכס הבסיס נשוא עבודת
ניתוח זו ,מכוח היותה זירת סוחר ,במועד פרסום האנליזה.
• החברה ו/או תאגיד קשור לה לא ניהלו הנפקה פרטית או הצעה של ניירות ערך של התאגיד
הנסקר במהלך  12החודשים שקדמו למועד פרסום עבודת הניתוח.
• החברה ו/או תאגיד קשור לה לא קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה בגין מתן שירותים במהלך
 12החודשים שקדמו למועד הפרסום של עבודת הניתוח.
• החברה ו/או תאגיד קשור לה לא צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר
לאחר פרסום עבודת הניתוח.
• החברה ו/או תאגיד קשור לה אינם משמשים כעושה שוק בניירות הערך של התאגיד הנסקר.
• במועד פרסום עבודת הניתוח ובמהלך  30הימים שקדמו למועד הפרסום ,החברה ו/או
תאגיד קשור לה ,לא החזיקו בחשבונות הנוסטרו שלהם ,או בחשבונות המנוהלים על ידם,
החזקה מהותית בנייר ערך נשוא עבודת ניתוח זו ,או בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד
הנסקר.
במועד פרסום עבודת האנליזה ,לא החזיק בעל השליטה בחברה ,החזקה מהותית בנייר
הערך נשוא עבודת הניתוח או בסוג מסוים של ניירות
כללי
• עבודת ניתוח זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד ,ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת ,
הצעה ,המלצה או יעוץ או שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים
הפיננסיים המתוארים בה .המידע ,הפרטים ,הדעות ומסקנות עורך עבודת הניתוח ,כפי
שאלה מפורטים בעבודת ניתוח זו ,עשויים להשתנות ללא מתן הודעה מראש או בכלל.
עבודת ניתוח זו היא על דעת עורך עבודת הניתוח בלבד ומשקפת את הבנתו ליום
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כתיבתה .עבודת ניתוח זו אינה מהווה תחליף ,בשום צורה שהיא ,לייעוץ או שיווק
השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם .החברה וחברות קשורות
לחברה ,בעלי מניותיה ,עובדיה ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים ,בכל צורה שהיא ,לכל נזק
ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בעבודת ניתוח זו ,ככל שייגרם .החברה אינה מתחייבת
ואין בעבודת ניתוח זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה
מאמור בעבודת ניתוח זו .עבודת ניתוח זו הינה רכושה הבלעדי של טי.ג'י.אל קולמקס שוקי
הון בע"מ ,ואין להעבירה לצד ג' ,להעתיק ,לשכפל ,לצטט ,לפרסם או לצלם ,באופן מלא או
חלקי מבלי לקבל אישור מראש ובכתב מהחברה.
• אני רון אייכל ,בעל רישיון מס'  ,6910מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת ניתוח זו
משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק
ניירות ערך אלה.

רון אייכל
________________________________________
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