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יחידת המחקר  -האגף לני"ע ונכסים פיננסים
שוק המניות המקומי ,צפוי בשבועות הקרובים להתנהל בצל המגמות
הבאות :
שיפור

 yלאחר סיומה המוצלח של המלחמה בעיראק ,שהביא לצמצו

בסביבה
הגיאו

במזרח התיכו  ,מתפנה ארה"ב לטפל בנושאי חשובי נוספי  ,בעלי השלכות
על האזור .בי השאר הועלתה דרישת

פוליטית

אי הוודאות

סורית בדרו

של האמריקאי

לצמצו

מעורבות

לבנו )שגררו הצהרות מיידיות כדוגמת זו של אחמד ג'יבריל

שהודיע על סגירת משרדי החזית העממית בדמשק( והפסקת הסיוע לטרור .יש
לציי שטר ננקטו צעדי כלשה בשטח ,וכאמור כרגע ישנ רק הצהרות .יחד
ע זאת לא מ הנמנע ,שהתפתחויות מדיניות בערו הפלשתינאי ילוו בגל
פיגועי נוס .
החלשות הדולר
מול השקל

 yתחזיות הצמיחה של המשק הישראלי לשנה הקרובה ) 0.7%ע"פ המחלקה
הכלכלית של בנה"פ( ,מבוססות במידה ניכרת על שיפור בתוצאותיה של
החברות היצואניות .בא

ישמור הדולר על רמתו הנמוכה מול השקל ,צפוי

הדבר להעיב על רווחיות של חלק מהחברות היצואניות ומכא שג על נתוני
פוטנציאל הצמיחה של המשק .מבחינת ענפי המשק ,התיסו בשקל משפיע
לרעה על חברות הכימיה והאחזקה ,ועל חברות הטקסטיל )דלתא ופולגת א
כי בצורה מתונה יותר( .השפעה חיובית צפויה בחברות התקשורת ,הטקסטיל
)היבואניות מארה"ב( וחברות המזו )אס  ,עלית( המייבאות את חומרי הגל
הנקובי ב .$
ציפיות

 yמגוו גורמי תומכי בהמש תהלי הורדת הריבית במשק ,ביניה הירידה

להמש

בציפיות האינפלציוניות בשוק ההו  ,המדדי הנמוכי יחסית )וא שליליי (
הצפויי בחודשי והחלשות הדולר.

הורדת ריבית
סיו השביתה
במשק ,לפי

במשק
האמריקאי,

 yסיו מהיר של המשא ומת  ,בי ההסתדרות לאוצר ,ויישומה )אפילו א לא
באופ מלא( של התוכנית הכלכלית ,החיונית למשק ,עשויי לתת לשוק דחיפה
נוספת.

 yהנתוני הכלכליי שמתפרסמי בארה"ב מצביעי על המש חולשתו של
המשק האמריקאי ועל הסתברות להמש הורדת ריבית הפד עד הקי .

המיתו נמש

לסיכו

…

 yהעליות האחרונות בשוק המניות נבעו מהתפתחויות הגיאו פוליטיות באזור
וציפיות ליישומה המהיר של התוכנית הכלכלית .להערכתנו ,השוק עשוי לקחת
"פסק זמ " בתקופה הקרובה ולהתייצב סביב רמתו הנוכחית ,עד לקבלת
נתוני חיוביי נוספי שיתמכו בגל עליות מחודש .בנוס  ,ג במידה ויהיו
בתקופה הקרובה מימושי בשוק המניות ,ה יהיו ,להערכתנו ,מתוני בלבד.
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בשבוע שחלף…
שוק המניות – שבוע המסחר המקוצר ב  3ימי )יו הזיכרו ויו העצמאות( שנפתח לאחר סיומה של השביתה במשק,
פתח בעליות חדות ביותר .עליות אלה לוו בנוס ג במחזורי מרשימי )לימי שאינ ימי פקיעה( ,שלא נראו זה זמ רב
בבורסה בתל אביב .העליות גילמו בתוכ מספר גורמי  ,בה  ,ההתערבות האמריקאית בנעשה בדרו לבנו סיו השביתה
במשק ואת עליות השערי של יו שישי שעבר בנאסד"ק והביאו את מדד המעו לעליות של  4.05%ל  399.29נק' .ביו ב'
נמשכו העליות א כי בצורה מתונה בהרבה ) (0.54%שהביאו את המעו על מעבר ל  400הנקודות .וביו ה' השתנתה
המגמה ומדד המעו נסחר רוב היו בירידות שערי ונסגר בירידה של  0.24%לרמה של  400.49נק'.
המחזור היומי הממוצע עמד השבוע על כ  451מיליו ש"ח ,לעומת כ  289מיליו ש"ח בשבוע שעבר.
מחזור המניות הכללי )במיליוני שקל( ומדד ת"א  25בשבוע האחרו
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