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-- สานักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล
ฉบับที่ 32 : เดือนมีนาคม 2560 (20 – 24 มีนาคม 2560)
ค่าเงินเชคเกลแข็งขึ้นถึงแม้อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ปรับสูงขึ้น

Forex Capital Market Limited (FXCM) Israel ระบุว่าสกุล เงินเชคเกลของอิส ราเอลมี ค่ า
แข็งขึ้น (appreciated) เมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และสกุลเงินยูโรในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
(15 มีนาคม 2560) ทั้งนี้ การซื้อขายเงินต่างประเทศระหว่างธนาคารพาณิชย์ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสกุล
เชคเกลต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.28 โดยมีระดับอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 3.651 เชคเกล ต่อ 1
ดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสกุลเชคเกลต่อเงินสกุลยูโร ลดลงร้อยละ 0.32 โดยมีระดับ
อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 3.881 เชคเกล ต่อ 1 ยูโร
ธนาคารแห่งชาติของรัฐอิสราเอล ได้กาหนดค่าตัวแทนอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงิ นเชคเกล
และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปรับค่าลดลงร้อยละ 0.462 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ 3.661 เชคเกลต่อ 1
ดอลลาร์สหรัฐฯ ของวันที่ 13 กุมภาพันธื ที่ผ่านมา ในขณะนี้ ได้กาหนดค่าตัวแทนอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุล
เงินเชคเกลและสกุลเงินยูโร โดยปรับค่าลดลง
ร้อยละ 0.210 อยู่ที่ระดับ 3.893 เชคเกล
ต่ อ 1 ยู โ ร ทั้ ง นี้ FXCM Israel ให้ ข้ อ มู ล
เพิ่มเติมว่าการค้าอัตราแลกเปลี่ ยนระหว่า ง
สกุลเงินเชคเกลและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
อยู่ที่ระดับ 3.660 เชคเกลต่อ 1 ดอลลาร์
สหรั ฐ ฯ ก่ อ นหน้ า ข่ า วผลการตั ด สิ น ใจของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ เกี่ยวกับการปรับอั ตรา
ดอกเบี้ ย จะออกมาด้ ว ย ตลาดค้ า เงิ น ใน
ภูมิภาคนี้เชื่อว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีนโยบายปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 0.25 เนื่องจากการ
ปรับตัวในทางที่ดีขึ้นของสภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และการประกาศของเจ้าหน้าที่อาวุโส
และประธานผู้ ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐ ฯ ในเรื่องที่อาจจะมี การปรั บ อัตราดอกเบี้ยเพิ่ มขึ้น ในเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2560

Disclaimer : ข้ อมูลต่ างๆที่ปรากฏ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากแหล่ งข้ อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ในการให้ ข้อมูลแก่ ผ้สู นใจเท่ านั้น โดยสานักงาน
ส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่ รับผิดชอบในความเสี ยหายใดใดที่อาจเกิดขึน้ จากการที่มีบุคคลนาข้ อมูลนี้ไปใช้ ไม่ ว่ากรณีใดและโดยทางใด

1|Page

Weekly Press Release from Tel Aviv, Israel.
ข่าวเด่นรายสัปดาห์
อิสราเอล
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นอกจากนี้ ธนาคารแห่งชาติของรัฐอิสราเอล ได้ดาเนินการซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศจานวน
ประมาณ 1.365 พั น ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2560 และมี แ ผนที่ จ ะซื้ อ เงิ น ตราสกุ ล
ต่างประเทศอีกจานวน 250 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อชดเชยผลกระทบของปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติใน
ประเทศอิสราเอลต่ออัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารแห่งชาติของรัฐอิสราเอลได้ให้ข้อมูลรายเดือนเกี่ยวกับดุลเงินตรา
ต่างประเทศ โดยผลจากการแทรกแซงตลาดเงินตราต่างประเทศทาให้ค่าเงินเชคเกลแข็งค่าขึ้นร้อยละ 2 – 3
ในเดือนกุมภาพัน ธ์ 2560 เมื่อเทีย บกับเงินสกุล ดอลลาร์ส หรัฐ ฯ และเงินสกุล ยูโ ร ทั้งนี้ การโอนเงินตรา
ต่างประเทศของภาคธุรกิจและเอกชนมาที่ประเทศอิสราเอลเพิ่มขึ้น 207 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ธนาคารแห่งชาติ
ของรัฐอิสราเอลรายงานเพิ่มเติมว่าดุลเงินตราต่างประเทศภายใต้การควบคุมมีจานวน 102.028 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2560 อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของดุลเงินตราต่างประเทศของ
ธนาคารแห่งชาติของรัฐอิสราเอลในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 น้อยกว่า 420 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจาก
ปริมาณการโอนเงินตราต่างประเทศระหว่างประเทศของรัฐบาลอิสราเอลจานวนมากกว่า 1.1 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯชดเชยผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของดุลเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งชาติของรัฐอิสราเอล
แหล่งข้อมูลจาก : Globes newspaper 18/03/2560
และ Globes newspaper 08/03/2560
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
20 มีนาคม 2560
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สานัก งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐ
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