
 ראלישק בנ

 מזכירות הוועדה המוניטרית

 בבנק ישראלשנערך המוניטרי  ןדיווח על הדיו
 בנושא ניהול יתרות מטבע החוץ

 סמן מטבעי לניהול היתרות
 2022 בדצמבר 7-ן התקיים בהדיו

 רקע

עדכנה הוועדה המוניטרית את הקווים המנחים למדיניות ההשקעה של יתרות  2021באפריל  7-ב

מתודולוגיה שאישרה ההמט"ח. בין היתר, נקבע סמן מטבעי חדש לניהול יתרות המט"ח על פי 

 ,הסמן המטבעי לקביעתעקרונות שנקבעו בקווים המנחים בהתאם לגובשה . המתודולוגיה הוועדה

 . ת יעדי מדיניות ההשקעה, כפי שפורטו בקווים המנחיםבמטרה להשיג א

על פי הקווים המנחים הרכב הסמן המטבעי יבחן על ידי הוועדה המוניטרית על בסיס המלצת 

חטיבת השווקים, בהתאם לשינויים בשווקים הגלובליים, בתום כל שנה או אם יחולו שינויים 

 מהותיים בנסיבות כאמור. 

 .חטיבת השווקים הציגה את הבחינה השנתיתבהתאם לאמור לעיל, 

 דיון

 בדיון הציגה חטיבת השווקים את הבחינה השנתית של הרכב הסמן המטבעי. 

בחינת ההתפתחויות בשווקים הגלובליים ושיקולים  ,על פי עדכון הנתונים שבבסיס המתודולוגיה

נוספים (בעיקר עומק השוק ונזילות השווקים) חטיבת השווקים המליצה שלא לשנות את הסמן 

בסטרלינג,  5%ביין היפני,  5%באירו,  20%בדולר ארה"ב,  61%: 2022המטבעי שאושר בתחילת 

  הסיני.ביואן  2%-בדולר הקנדי ו 3.5%בדולר האוסטרלי,  3.5%

 ת הוועדה המוניטרית:והחלט

 20%בדולר ארה"ב,  61%: כדלקמן 2023הסמן המטבעי לשנת הרכב הוועדה החליטה לאשר את 

ביואן  2%-בדולר הקנדי ו 3.5%בדולר האוסטרלי,  3.5%בסטרלינג,  5%ביין היפני,  5%באירו, 

 .הסיני

 .פה אחד ה התקבלהההחלט

 :השתתפו

 חברי הוועדה המוניטרית 

 פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, יו"ר הוועדה המוניטרית

 מר אנדרו אביר, המשנה לנגיד בנק ישראל

 פרופ' צבי הרקוביץ

 פרופ' משה חזן 
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 פרופ' נעמי פלדמן

 ות/נוספים ות/משתתפים

 מר טל ביבר, מנהל אגף שווקים בחטיבת השווקים

 מר מיקי בלנק, חטיבת השווקים

 חטיבת השווקיםד"ר גולן בניטה, מנהל 

 מנהלת האגף הפיננסי בחטיבת השווקיםגב' פרנסואז בן צור, 

 מר אורן הדג'ס, חטיבת השווקים

  מר מרק יוחאי, חטיבת השווקים

 ד"ר עודד כהן, ראש מטה הנגיד

  מר רועי לוי, חטיבת השווקים

 נהליתית הוועדה המוניטרית והמועצה המומזכירמר ערד מאי, 

 מר אורי מרילוס, חטיבת השווקים 

 גב' מיכל סיני לויתן, המחלקה המשפטית

  ד"ר עמית פרידמן, יועץ למנהל חטיבת השווקים

 מר דוד קראוס, חטיבת השווקים
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