
 ראלישק בנ

 מזכירות הוועדה המוניטרית

 בבנק ישראלשנערך המוניטרי  ןדיווח על הדיו
 בנושא ניהול יתרות מטבע החוץ

 לסטייה מההקצאה האסטרטגיתדרגות חופש 
 2022 באוקטובר 3-ן התקיים בהדיו

 רקע

תחזיות להאטה בפעילות חטיבת השווקים קיימה התייעצות פנימית לאור ה ,בסוף חודש ספטמבר

המלחמה המתמשכת , אשר מושפעות גם מבעולם ידות בשווקים הפיננסייםלאור הירהכלכלית ו

אי הוודאות בעולם, לצד פעולות הצמצום . משבר האנרגיה באירופה וההאטה בסיןמבאוקראינה ו

אשר ממשיכים לרדת תוך תנודתיות  שוקי המניות,על  יםמשפיעהמוניטרי של הבנקים המרכזיים, 

עליות במרווחי ונודתיות גבוהה ועלייה בתשואות איגרות החוב הממשלתיות בצד ת גבוהה יחסית

 .האג"ח הקונצרני

 אסטרטגית של השקעות יתרות המט"ח.הקצאה האת הבתחילת השנה, קבעה הוועדה המוניטרית 

 של החטיבה ביחס לסטייה מההקצאה האסטרטגית.ת דרגות החופש הוועדה המוניטרית קובעת  א

 ביקשהעל מנת לנהל ולהתאים את התיק בהתאם להתפתחויות בשווקים, חטיבת השווקים 

את דרגות החופש של החטיבה ביחס (שלושה חודשים) המוניטרית להגמיש באופן זמני וועדה מה

הוועדה תחליט , וקב הירידות בשווקיםבמשקל המניות, שנשחק ע לסטייה מההקצאה האסטרטגית

 , בהתאם להתפתחויות, אם להותיר את הגמשת דרגות החופש. בעוד שלושה חודשים

 דיון

משקל התקיים דיון סביב ההתפתחויות העתידיות האפשריות בשווקים הפיננסים, ונבחנה שאלת 

  .המניות הרצוי בתקופה זו

 ת הוועדה המוניטרית:והחלט

דרגות החופש בהקצאה האסטרטגית כפי שהציגה חטיבת  משתמאשרת את הג הוועדה המוניטרית

 .וזאת למשך שלושה חודשים השווקים

 .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 



 ראלישק בנ

 מזכירות הוועדה המוניטרית

 פרופ' נעמי פלדמן

 פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, מנהל חטיבת המחקר

 ות/נוספים ות/משתתפים

 מר נדב אשל, לשכת הנגיד

 ד"ר גולן בניטה, מנהל חטיבת השווקים

 מר אורי ברזני, דובר הבנק

 ד"ר עודד כהן, ראש מטה הנגיד

 נהליתית הוועדה המוניטרית והמועצה המומזכירמר ערד מאי, 

 גב' מיכל סיני לויתן, המחלקה המשפטית

 ד"ר יואב פרידמן, חטיבת המחקר

 מר ארי קוטאי, חטיבת המחקר

 גב' אסתי שורץ, מזכירת הוועדה המוניטרית והמועצה המינהלית

 מר דניאל שלומיוק, מחלקת תקשורת, הסברה וקשרי קהילה
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