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 6112 דצמברב 1         ההוןסקירה שבועית שוק 

   

 64111-111616112, סקירה שבועית      

 
 עיקרי ההמלצות

 שבוע שווקים בשהשלכותיו עשויות להשפיע על המסחר ב, ביום ראשון יתקיים באיטליה משאל עם
ח קונצרני באיטליה בדגש "מניות ואג, ח ממשלת איטליה"אג)מיוחד ועל השוק האיטלקי באופן , הקרוב

זאת לאור הערכה  .נויים בתיקי ההשקעות לקראת המשאלאנו ממליצים שלא לבצע שי(. על הבנקים
 .שקלול התרחישים האפשרייםמשקפות באופן סביר את  ,בנכסים אלו שרמות המחירים הנוכחיות

 תוך עליה הדרגתית , ב ובאירופה ממשיכים להעיד על שיפור מתון"נתוני המאקרו שפורסמו השבוע בארה
המדיניות המוניטארית בשווקים העיקריים בעולם תוסיף להיות . ושיפור בשוק העבודה, בקצב האינפלציה

ב "ריבית בארהאנו מעריכים כי קצב העלאות ה, בתוך כך. אם כי פחות מאשר בשנים האחרונות, מרחיבה
סביבת הריבית הנמוכה בעולם , ככלל. אך מעט מהיר ביחס להערכה הרווחת בשווקים, צפוי להיות מתון

וכתוצאה מכך לעליה הדרגתית במכלול הסיכונים , תורמת לגידול במינוף משקי הבית והפירמות
 . הפיננסיים

 מקבלת רוח גבית יה זו עלי. ב"ח הממשלתי בארה"גם השבוע נמשכה עליית התשואות בעקום האג
ב יבצע "ומהערכות שהממשל החדש בארה, מעדכון תוואי העלאת הריבית, מנתוני המאקרו החיוביים

נמשך הלחץ , בתגובה לעלייה זו. הרחבה פיסקאלית אשר תוביל להמשך עלייה בקצב האינפלציה
 .לעליית תשואות בעקום הממשלתי בישראל

 גם לאחר עליית התשואות , נמצאים ברמה גבוהה מאוד ותבמדינות המפותחח הממשלתי "מחירי האג
  .קצר בתיק ההשקעות-מ בינוני"אנו ממשיכים להמליץ על מח .החדה שנרשמה בשבועות האחרונים

 ח איכותיות בדירוגים גבוהים "אנו מעדיפים להתמקד באג, ל והן בישראל"הן בחו, ח הקונצרני"בשוק האג
 . עקב מרווחי הסיכון הנמוכים ששוררים בדירוגים אלו, חלף הדירוגים הנמוכים

  במדיניות הפיסקאלית  מהותייםשינויים , בטווח הארוך. חשיפה מנייתית ממוצעתאנו ממליצים על
אך גם עלולים להיות מלווים בהתפתחות גורמי , להביא לשיפור ברווחיות הפירמות שויים אמנםב ע"בארה

, אינפלציהעלייה בסביבת ה, ממשלתיהחוב גידול נוסף ב, עולמיהסחר קיטון ב)סיכון לכלכלה העולמית 
ק האפיק המנייתי נותר אפי, לאור רמת התמחור הגבוהה בשאר אפיקי ההשקעה(. סיכוני מטבע ועוד

התעשייה , הפיננסים, אנו ממשיכים לתת עדיפות לענפי הטכנולוגיה. מרכזי בתיק ההשקעות המומלץ
 .אם כי בטווח הקצר יתכן תיקון מסויים לעליות החדות שנרשמו לאחרונה בענפים אלו. והתחבורה

  לבין ( סחורות, ח קונצרני"אג, מניות)קיימת חשיבות גבוהה למתן דגש על איזונים נכונים בין נכסי סיכון
לצורך שמירה על רמת סיכון , בתיק ההשקעות" כרית ביטחון"ח הממשלתי המהווים "רכיבי הנזילות והאג

 . סבירה בתיק
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 סקירה שבועית שוק ההון

 התפתחויות בשווקים 

הדולר . ב"בתחילת השבוע נרשמה בשווקים עצירה מסוימת במגמות ששררו בשווקים מאז הבחירות בארה
לסקטורים שעלו בחדות בשבועות האחרונים רשמו ירידות שערים ותשואת אגרת חוב מניות המשתייכות , נחלש

בהשפעת פרסום נתוני  ,בהמשך השבוע התהפכה המגמה, אולם. שנים ירדה במעט 11 -ב ל"ממשלת ארה
ק לקיצוץ בתפוקת הנפט שהביא לזינוק במחיר הנפט "ב והסכם מפתיע של מדינות אופ"מאקרו חיוביים בארה

בעיקר , בחישוב שנתי 2.2% -נתון הצמיחה לרבעון השלישי עודכן כלפי מעלה ל, ב"בארה(. המשךהרחבה ב)
, אלף משרות בחודש נובמבר 212הצביע על תוספת של  ADP-סקר ה. עדכון רכיב הצריכה הפרטית בגלל

 וסיפק רמז אפשרי לנתוני התעסוקה הרשמיים שצפויים להתפרסם מחר, הרבה מעל להערכות המוקדמות
נתוני , גם באירופה. הפתעה חיובית נרשמה גם בקצב התרחבות ההכנסה הפרטית בחודש אוקטובר(. שישי)

נרשמה ירידה בשיעור . המאקרו המשיכו להצביע השבוע על שיפור מתון בסביבת האינפלציה ובשוק העבודה
, דדי מניות האנרגיהמ, הדולר נחלש במעט, בסיכום השבוע. אם כי היא עדיין עומדת ברמה גבוהה, האבטלה

שנים  11 -ב ל"ב רשמו עליות שערים נאות ותשואת אגרת חוב ממשלת ארה"הפיננסים והתעשיה בארה
 .המשיכה לטפס מעלה

באופן  שיאפשרולשינויים חוקתיים  בנוגע, צפוי להתקיים משאל עם באיטליה( יום ראשון)בתחילת השבוע הבא 
 -בקרב המשקיעים בייחוד לאחר החלטת ה רבהמשאל מעורר עניין . ביצוע רפורמות מבניות בכלכלהנוח יותר 

Brexit לנוכח האפשרות לעלייה באי הוודאות הפוליטית באיטליה, זאת. ב"בבריטניה ותוצאות הבחירות בארה ,
על רקע עלייה זו באי . קיים רוב קטן למתנגדים לשינוי, פ הסקרים האחרונים"ע. במידה והשינוי ידחה במשאל

שנים  11 -הוודאות במדינה כבר נרשמה בחודשים האחרונים עליית תשואות חדה באגרות החוב הממשלתיות ל

 של איטליה CDS -עלייה במחיר ה, (2111אם כי רמה זו עדיין נמוכה מהרמה בה עמדו התשואות בשנת )
 .  וירידות שערים חדות במניות הבנקים

  

    החוב אגרות שוק
 בדגש על , נמשכה כאמור בסיכום השבוע הזחילה כלפי מעלה בתשואות אגרות החוב הממשלתיות, ב"בארה

תוך עלייה בציפיות , זאת. וחצי רמת שיא של כשנה, 2.54% -ל. ב.נ 12 -שנים שעלו בכ 11האגרות לטווח של 
מגמה זו התקבלה השבוע רוח גבית ל. האינפלציה הגלומות העומדות גם הן ברמת השיא של השנה האחרונה

 .    זינוק שנרשם במחיר הנפטהומ, מנתוני מאקרו חיוביים כאמור

 זאת על רקע . המשיכו תשואות אגרות החוב הממשלתיות הארוכות לטפס בסיכום השבוע, גם בגרמניה
 .ב ונתוני מאקרו חיוביים כאמור"המשך עליית תשואות בארה

 דה ותשואת אגרות החוב של ממשלת איטליה תעלה בחדות הבנק המרכזי באירופה הכריז השבוע כי במי
הוא עשוי להגביר את רכישות אגרות החוב האיטלקיות על מנת למתן את תגובת , לאחר משאל העם

, שנים של ממשלת איטליה 11 -בתשואת אגרת חוב ל. ב.נ 12 -נרשמה השבוע ירידה של כ, בתגובה. השווקים
, כי בשבוע הבא צפויה החלטת ריבית באירופה, נזכיר. האחרונים לאחר עלייה חדה שנרשמה בה בחודשים

ח מעבר למועד הסופי "במסגרתה צפוי הבנק המרכזי להתייחס להארכה אפשרית של תוכנית רכישות האג
 .2112שכרגע עומד על חודש מרץ , שנקבע

 על הערכתו כי  בנק ישראל חזר. כצפוי, הריבית המוניטארית לחודש דצמבר נותרה ללא שינוי, בישראל
עוד פורסם השבוע על ידי בנק ישראל המדד המשולב . המדיניות המוניטארית תיוותר מרחיבה למשך זמן רב

ניתוח הרכב המדד מצביע על המשך הישענות על פעילות בסקטור . בלבד 1.1% -לחודש אוקטובר שעלה ב
 .סחורות מוסיף להיות חלשבעוד ייצוא ה, השירותים

 בסיכום . אך בעוצמה נמוכה יותר, רשמו השבוע מגמות דומות להתפתחויות בעולםנ, באפיק הממשלתי
בעוד אלו הצמודות נותרו קרוב , שנים עליית תשואות מתונה 11 -השבוע רשמו אגרות החוב השקליות ל

 . ציפיות האינפלציה הגלומות הוסיפו לטפס בדגש על הטווחים הבינוני והארוך. לרמתן מהשבוע שעבר
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 המניותשוק  

 ח הממשלתיים "המשך עליית התשואות בעקומי האג. שוק המניות העולמי נסחר השבוע ביציבות יחסית
ב חלק "בארה. השונים ענפיםבממשיך לייצר שונות גבוהה במגמות המסחר ( ב"בדגש על ארה)המרכזיים 

בעוד ענפים  ,המשיכו גם השבוע לרשום עליות שערים( פיננסים, כגון תעשייה)מהענפים המחזוריים 
, אנו ממשיכים לתת עדיפות לענפי הטכנולוגיה. נטו לירידות( ן"נדל, מוצרים לצריכה שוטפת)דפנסיביים 

אם כי בטווח הקצר יתכן תיקון מסויים לעליות החדות שנרשמו לאחרונה . התעשייה והתחבורה, הפיננסים
 .בענפים אלו

  עם התגברות ההערכות שגם , (יםדולריבמונחים  2.5%)מדד המניות המרכזי באיטליה בלט השבוע בעליות
עליות נרשמו גם במדדי . מוגבלכול להיות האפקט בשוק ההון י, אם במשאל העם ידחו את השינויים המוצעים

במקביל לעליית , ובמניות סקטור האנרגיה העולמי, (קנדה, רוסיה)המניות של מדינות יצואניות אנרגיה 
 . המחירים החדה במחירי הנפט

 בלטו בירידות . תוך נטייה לירידות שערים, בוע המסחר בשוק המניות המקומי התאפיין במגמה מעורבתש
לאחר עליות ) וסקטור הטכנולוגיה בדגש על התעשייה הביטחונית, שהמשיך להציג חולשה סקטור הפארמה

 . של ירידותלאחר תקופה , בלט השבוע בעליות שעריםן "סקטור הנדל, מנגד. (חדות בשבועות האחרונים

  מניות הענף נתמכו גם . בסקטור האנרגיה המקומיגם באה לידי ביטוי , החדה במחיר הנפטהשבועית העלייה
כמו גם בציפייה להשלמת הסדרי המימון לפיתוח המאגר , "לווייתן"בדיווחים על המשך חתימת חוזים ב

 . ורשמו עליות שערים, בתקופה הקרובה

 
 וסחורותמטבעות 

  ב"הממשל החדש בארהשהדולר התחזק על רקע הערכות . (2.1%)בנובמבר חל תיסוף חד באינדקס הדולרי 
ההערכות  ולאור ,הלחצים האינפלציוניםהצמיחה ואת  ובכך יגביר את ,פיסקלית הינקוט במדיניות של הרחב

ם תיסוף חד השקל רש .1.5%-כבשבוע האחרון נחלש הדולר ב, עם זאת. העלאת ריבית בדצמבר שתתבצע
 . 1.1%מול הדולר של יחסית 

 ליהנות מעדיפות בהסכמים  עשויה בריטניהשגברו ההערכות שלאחר , מול הדולר 1.5%-בכ הט התחזק"הליש
 .גם לאחר פרישתה, כלכליים עם האיחוד האירופי

  כך , בתפוקת הנפטמיליון חביות ביום  1.2של על קיצוץ  ק"הודעת אופ השבוע לאחר זינקמחיר הנפט

בסיכום שבועי עלה  Brentמחיר חבית מסוג . מיליון חביות ביום 22.4שהתפוקה הכוללת תהיה בהיקף של 

 . 2.3%-עלה בכ WTIומחיר חבית מסוג  2.6%-בכ

 

 
 רבי'שי ג: ח"גא

 מורן מייק בכר: ח"סחורות ומט
 

 'חנוך פרנקוביץ    
 ההון שוק מחקר ענף

 
 

שיקול הפעלת המלצה או תחליף לבמסמך זה אין לראות . בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור מסמך זה בוצע
בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים   - או ייעוץ, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, דעתו העצמאי של הקורא

הנתונים נלקחו ממערכות . או פעולות או עסקאות כלשהן/או ביצוע השקעות ו/לרכישה ו -א רהמיוחדים של כל קו
במידע . הנתונים תומילא בוצעו בדיקות לאולמעט מקרים שבהם נכתב אחרת , בלומברג ועוד, גרפיט, מגמהממוכנות כגון 

לולות להתגלות סטיות משמעותיות בין כמו כן ע. עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים
מראש או , הבנק אינו מתחייב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור. ההערכות המובאות כאן לתוצאות בפועל

עשוי  ,או לבעלי עניין במי מהם/או לבעלי שליטה ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לחברות בנות שלו ו/לבנק ו. בדיעבד
 .עת עניין במידעלהיות מעת ל
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% שינוי שבועי

תשואה 

לפדיון 

ממוצעת

היום
לפני 

שבוע
לפני חודש

0.30%0.30%0.30%שנה*-0.0%

30.85%0.82%0.69% שנים0.0%0.0%

101.76%1.66%1.56% שנים0.1%0.5%-

0.0%0.2%OTC*

0.0%0.7%

-0.3%2.1%

% שינוי שבועי0.0%0.3%
תשואה 

פנימית
מרווח

0.04%1.87%1.74%תל-בונד 20

!0.06%1.41%1.40%#DIV/0-תל-בונד 40

0.00%3.15%2.05%תל-בונד שקלי

 
מדד

תשואה מתחילת 

השנה

תשואה מתחילת 

השבוע

תל-בונד צמודות 

יתר
-0.04%1.71%1.70%

0.3%-5.4%-ת"א 25
תל-בונד צמודות 

0.03%0.95%0.97%-בנקים

0.22%2.55%2.55%תל-בונד תשואות15.6%0.9%ת"א 75

16.0%0.3%מדד בנקים

19.0%3.5%נדל"ן 15

24.7%0.3%יתר 50

6.5%2.0%-ת"א תקשורת

0.8%-21.6%ת"א טכנולוגיה

14.2%2.7%0.72%1.32%2.48%ת"א נפט וגז

1.18%2.04%3.22%

1.80%2.09%-

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה מתחילת 

השבוע

S&P5007.6%-0.3%

1.7%-5.6%נאסד"ק

STOXX600-6.8%-0.3%

1.4%-1.9%-גרמניה

לפני שבועהיוםלפני שבועהיוםטווח1.6%0.4%-צרפת

0.73%-0.74%-1.5%21.14%1.12%-7.7%בריטניה

0.43%-0.41%-7.5%1.0%51.90%1.83%-סין

2.7%1.0%102.46%2.35%0.33%0.26%-יפן

*במונחי מטבע מקומי ונכון לסגירת המסחר בישראל

דולר-שקל

אירו-שקל

-1.8%-1.1%

-0.5% -4.0%

0-3

3-6

אג"ח ממשלתי בחו"ל

6-10

  

תשואה בשבוע האחרון

גוש האירוארה"ב

תשואה לפדיוןתשואה לפדיון

ממשלתי שקלי קבוע 5+

מרוווחים מאג"ח ממשלתיות צמודות לפי דירוגים

AA- עד 

AAA
+A עד -A

BBB- עד 

+BBB
מח"מ בשנים

נתונים מהשווקים

ממשלתי שקלי בריבית משתנה

מט"ח

תשואה מתחילת השנה

ישראל

מדדי מניות עיקריים

חו"ל*

ציפיות אינפלציה גלומות בשוק ההון

מדדי אג"ח קונצרני מרכזיים

מדדי אג"ח ממשלתי ע"פ הצמדה ומח"מ

ממשלתי צמוד 0-2

ממשלתי צמוד 2-5

ממשלתי צמוד 5-10

ממשלתי שקלי קבוע 0-2

ממשלתי שקלי קבוע  2-5


