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 6600 באוקטובר 60         סקירה שבועית שוק ההון

   

 62962-6090696600, סקירה שבועית      

 
 עיקרי ההמלצות

 המדיניות המוניטארית בשווקים . קצב הצמיחה הגלובלי צפוי להסתכם השנה בשיעור חיובי אך נמוך
קצב העלאות  ,בתוך כך. גם אם פחות מאשר בשנים האחרונות ,להיות מרחיבההעיקריים בעולם תוסיף 

סביבת הריבית הנמוכה בעולם תורמת לגידול במינוף משקי , ככלל. ב צפוי להיות מתון"הריבית בארה
 . וכתוצאה מכך לעליה הדרגתית במכלול הסיכונים הפיננסיים, הבית והפירמות

 ל והן "הן בחו, ח הקונצרני"בשוק האג. ח הממשלתי בעולם נמצאים ברמה גבוהה מאוד"מחירי האג
עקב מרווחי , גים גבוהים חלף הדירוגים הנמוכיםח איכותיות בדירו"אנו מעדיפים להתמקד באג, בישראל

  .הסיכון הנמוכים ששוררים בדירוגים אלו

 צמיחה עולמית מתונה צפויה להביא לשיפור , דימהבמבט ק. אנו ממליצים על חשיפה מנייתית ממוצעת
לא צפויות עליות שערים חדות במדדי , בתרחיש זה. 6112 לקראת סוף שנתקל בלבד ברווחיות הפירמות 

האפיק , ולאור רמת התמחור הגבוהה בשאר אפיקי ההשקעה, למרות זאת. המניות העיקריים בעולם
 המלצנו לאחרונה, ל"במסגרת האפיק המנייתי בחו. מלץהמנייתי נותר אפיק מרכזי בתיק ההשקעות המו
מוצרים , קרנות ריט, כגון שירותי תשתית" )דפנסיביים"לממש אחזקות בחלק מהענפים המוגדרים 

אך מתומחרים באופן , ולהגדיל באופן מדוד את החשיפה לענפים שנמצאים בצמיחה, (לצריכה שוטפת
 . הסיכוןבמחיר עליה מסויימת ברמת , זאת. נוח יותר

  ח קונצרני "חשיפה לאגתוך צמצום ה, אפיק המנייתי בישראלל החשיפה הגדלתעל אנו ממליצים
ח "במרווחי הסיכון בשוק האג משמעותי קיימת סבירות נמוכה בלבד לצמצום, להערכתנו. בישראל
 קצב הצמיחה בישראל הינו, מאידך. כאשר במקביל רמת התשואות הכללית בשוק זה נמוכה, המקומי

  .ל"בהשוואה לחו ורמת התמחור בשוק המניות המקומי סבירה, חיובי

 והצטברות , זאת לאור תמחור מעט גבוה, ל"אנו ממליצים על הקטנה מדודה בחשיפה למניות חו, במקביל
מבין גורמים אלו נציין את . מספר גורמי סיכון שעלולים להביא לתנודתיות גבוהה בשוק בטווח הקצר

 שינוייםאת ה, ב בחודש דצמבר"את האפשרות של העלאת ריבית בארה, ב"המערכת הבחירות באר
 הכספיים ואת עונת הדוחות, של הבנקים המרכזיים באירופה וביפןהמסתמנים במדיניות המוניטארית 

 . שבפתח

 לאחר תקופה , ל וישראל"אנו עוברים להמליץ על חשיפה מנייתית מאוזנת בין חו, שינויים אלוכתוצאה מ
אנו גם מעריכים , בנוסף לתמחור מעט עדיף בישראל. ל"חשיפה עודפת לחו בה המלצנו עלארוכה 

צפוי להיחלש בטווח , שמהוות נתח משמעותי במדדים המרכזיים בישראל, שהלחץ על מניות הפארמה
 . (אם כי עלול להמשך בטווח הקצר)הזמן הבינוני 

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

 . סבירה בתיק
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 התפתחויות בשווקים 

המשך , ענפי התעשיה והשירותיםבפעילות מדדי , שוק העבודה)ב "חיוביים יחסית בארהנתוני מאקרו 
הביאו להתגברות ההערכות , והתבטאויות מצד הבנק המרכזי באירופה, (התאוששות בסביבת המחירים

ושהיקף ההרחבה הכמותית באירופה יצומצם בחודשים , דצמברבב תועלה "בשווקים הפיננסים שהריבית בארה
התשואה . ב"ל ארהבדגש ע, שינוי זה בהערכות הביא לעליית תשואות בעקומים המרכזיים בעולם. הקרובים

 שוק המניות העולמי שמר. Brexit-שנים עלתה בחודשים האחרונים וחזרה לרמתה ערב ה 11-הממשלתית ל
בתוך . אך ברמה הענפית ניתן לראות רגישות גבוהה לנושא הריבית, עם נטיה לירידות קלות על יציבות השבוע

 . בהשוואה לענפים מחזוריים, חסרענפים הנחשבים דפנסיביים רשמו בתקופה האחרונה תשואות , כך

שוק , נוסףב. בעולם תרמו לעליות שערים במניות האנרגיהש, עליות חדות במחיר הנפטעוד הושפעו השווקים מ
ענפי של פירמות מח "לאור העובדה שאג, ית במרווחיםנהנה מירידה חדה יחסב "בארה HighYield-ח ה"אג

 . לא נרשמה ירידה במרווחי הסיכון, בדירוגי ההשקעה. האנרגיה מהוות חלק מהותי מהסיכון הגלום בשוק זה

עלייה קלה באינפלציה , עליית תשואות על פני העקומים הממשלתייםעם , ישראל הושפעה מהמגמות בעולם
ונטיה לירידות שערים בשוק , נצרניה במרווחי הסיכון בשוק הקועלייה קל, פויה כפי שהיא נגזרת משוק ההוןהצ

  .המניות

על חשבון האפיק הקונצרני בישראל , אנו ממליצים על הגדלה מסויימת של החשיפה לאפיק המנייתי בישראל
ופירמות  ,הכלכלה המקומית מציגה קצב צמיחה חיובי בהובלת רכיב הצריכה הפרטית. ל"ואפיק מניות חו

בתוך . ל"התמחור הכולל בשוק המקומי עדיף על שוקי חו. וליהנות מכךשפונות לשוק המקומי עשויות להמשיך 
אם כי המגמה ) נסחר ברמות מחירים נוחות יחסית, ענף התרופות שהכביד על המדדים המקומיים לאחרונה, כך

השוק המקומי עשוי להגיב באופן חלקי בלבד , כתוצאה מכך. (השלילית עלולה להמשך בטווח הקצר
מרווחי , הקטנת הרכיב הקונצרני המקומי נעשית לאור רמת התמחור הגבוהה באפיק.  ל"חו להתפתחויות בשוקי

 . והגידול המהיר בהיצע בחודשים האחרונים שעשוי להמשך בתקופה הנראית לעין, הסיכון הנמוכים

ת התפתחויו. ל הגיב עד כה באדישות יחסית לגורמי הסיכון שעלולים להתפתח בטווח הקצר"שוק המניות בחו
האפשרות להעלאת ריבית . עשויות להעיב על שוק ההון, ותוצאותיה, ב"במהלך מערכת הבחירות בארה

כתלות בנתוני מאקרו חיוביים בתקופה , ויותר היות מוחשית יותרהפוך לעשויה ל, ב בחודש דצמבר"בארה
צפויה להיות , שתפתח בשבוע הקרוב, עונת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של השנה, בנוסף. הקרובה

אם כי ירידה זו צפויה להיות )ב "השישית ברציפות בה תרשם ירידה ברווחים המצרפיים של הפירמות בארה
אנו עוברים להמליץ על חשיפה שווה בתיקי ההשקעות בין , לאור זאת(. מתונה בהשוואה לרבעונים קודמים

 . ל באפיק זה"יתר לחו לאחר תקופה ארוכה בה המלצנו על חשיפת, ל ומניות ישראל"מניות חו

 

    החוב אגרות שוק
  רו חיוביים השבוע על רקע נתוני מאקכאמור תשואות אגרות החוב הממשלתיות בשווקים המרכזיים עלו

תמיכה נוספת לעלייה בתשואות התקבלה מספקולציות כי הבנק המרכזי באירופה עשוי  .ב"שפורסמו בארה
. 6112צפויה להסתיים במרץ ש, הפעלת תכנית ההרחבה הכמותיתאת משך , ואולי אף לקצר, שלא להאריך

 . זהיתכן והתכנית תוארך מעבר למועד ש, ECB -שנשמעו מצד ה קודמות בניגוד להצהרות, זאת

 תוך עלייה בתלילות העקום, בתשואות אגרות החוב הממשלתיות. ב.נ 11-11 -נרשמה עלייה של כ, ב"בארה .
אגרות החוב הקונצרניות בדירוגי השקעה נסחרו במגמה דומה לאפיק הממשלתי תוך יציבות במרווחי 

במרווחי  הוסיפו התשואות לרדת תוך צמצום High Yield -באגרות חוב מפלח ה, לעומת זאת. האשראי
 .כאמור, האשראי על רקע העלייה שנרשמה השבוע במחיר הנפט

 תשואות . בדגש על אגרות החוב הארוכות, .ב.נ 6-8 -תשואות אגרות החוב הממשלתיות טיפסו בכ, באירופה
בדירוגי השקעה נותרו יציבות תוך שינויים קלים במרווחי האשראי לאחר התרחבות קונצרניות אגרות חוב 

 .      מה בהם בשבועות האחרוניםמתונה שנרש
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  בדומה . ב.נ 1-4 -בעליית תשואות מתונה של כנסחרו השבוע השקליות אגרות החוב הממשלתיות , בישראל
בסיכום השבוע . עליית תשואות מתונה נרשמה גם באגרות החוב הממשלתיות הצמודות. למגמה בעולם

    .וח הבינוניבדגש על הטו, נרשמה עלייה בציפיות האינפלציה הגלומות

  מרווחי האשראי נותרו יציבים לאחר  .בשינויים קלים תוך נטייה לירידת תשואות קלההאפיק הקונצרני נסחר
וכן לנוכח העצירה , הנפקות החוב עליה בהיקףעל רקע , זאת. עלייה שנרשמה בהם בשבועות האחרונים

נציין כי בניגוד . בשבועות האחרוניםבדירוגי השקעה בעולם קונצרני ח "בירידה בפרמיות הסיכון על אג
 .  מרווחי האשראי של אגרות חוב בריבית משתנה הוסיפו לרדת בתקופה זו, למגמה הכללית

 שוק המניות

 עם נטיה לירידות , נסחר בטווח מחירים צר יחסית והמדד הכללי, רגיעה שוק המניות העולמי רשם השבוע
( 2%)ן "ירידות חדות נרשמו במדדים הענפיים של הנדל. שוק המניות נסחר בירידות שערים, ב"בארהגם . שערים

יחסית ובעלי רגישות גבוהה לשינויים " דפנסיביים"אשר נחשבים לענפים  –( 4%)ותקשורת ( 2%)שירותי תשתית 
 .פי האנרגיה והפיננסים רשמו עליותענ, מנגד. בריבית

 במדדים העיקריים בברזיל ורוסיה גם עליות נרשמו. יקריים נסחרו בעליות קלותשוקי המניות הע, באירופה ,
 .ב"מול דולר ארה ולתיסוף בשערי החליפין המקומיים של מטבעות אלו, במקביל להתייקרות מחירי הנפט

 מגמה ל בדומה, שבוע המסחר המקוצר בשוק המניות המקומי הסתיים בירידות שערים קלות, בישראל
והחשש , ב"הבחירות בארהמערכת על רקע , סקטור הפארמה הוביל את ירידות השערים. שנרשמה מעבר לים

סקטור הדשנים המקומי בלט  גם. שבעקבותיהן תגיע התערבות רגולאטורית משמעותית במחירי התרופות
 . רשמו עליות שעריםוהאנרגיה , הטכנולוגיה, מניות חברות הביטוח, מנגד .לשלילה

 וסחורותטבעות מ

  על רקע עליה בהסתברות להעלאת ריבית , בדולר מול סל המטבעות 1.81%בסיכום שבועי חל תיסוף של
 6.2%-ט שנחלשו בכ"לשלילה בלטו היין היפני והליש. G10-מטבעות ההדולר התחזק מול כל . כאמור, בדצמבר

 .1.2%-והשקל ב ,מול הדולר 1.4%-ב פוחתהאירו . א"כ

 מורכבתמהאיחוד האירופי תהיה  שההפרדותת מול הדולר והאירו על רקע הערכו השבועט נחלשה "הליש 
-ט ב"נחלשה הליש, מול האירו. 6112יחל ברבעון הראשון של שנת , צפוי להימשך שנתייםש ,זהתהליך . משציפו

 . 1992ט ברמה הנמוכה מאז שנת "הלישמול השקל נסחרת . שנים 1רמה הנמוכה מזה ל, 6.1%

  הנפט מסוגמחיר WTI  העליה . בפעם הראשונה מאז יוני, לחבית $11-למחיר הגבוה מ ,4.6%-בכהתייקר השבוע
 . ב"ירידה במלאי הנפט בארהלאור כן ו, הק בשבוע שעבר לקצץ בתפוק"אופ מהחלטתבמחיר נבעה 

 ירידות . ב"בארה הערכות להעלאת ריביתבמקביל לשינוי ב, בהתאמה 2.1%-ו 4.3%-מחירי הזהב והכסף ירדו ב
 . ורות החקלאיות נרשמו עליות שעריםבסקטור הסח. שערים נרשמו גם במרבית המתכות התעשייתיות

 
 רבי'שי ג: ח"גא

 מורן בכר: ותעסחורות ומטב
 'חנוך פרנקוביץ    

 ההון שוק מחקר ענף
 

שיקול הפעלת תחליף ל המלצה אובמסמך 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 , רג ועודבלומב, גרפיט, מגמהממוכנות כגון 

כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין . עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים
מראש או , על שינויים כאמור הבנק אינו מתחייב להודיע לקוראים בדרך כלשהי. 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
 .להיות מעת לעת עניין במידע
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% שינוי שבועי

תשואה 

לפדיון 

ממוצעת

היום
לפני 

שבוע
לפני חודש

0.30%0.20%0.20%שנה*0.00%1.00%

30.63%0.56%0.64% שנים0.10%0.00%-

101.56%1.55%1.57% שנים0.47%0.31%-

-0.02%0.14%OTC*

-0.13%0.47%

-0.58%1.75%

% שינוי שבועי0.06%0.23%-
תשואה 

פנימית
מרווח

0.02%1.82%1.76%-תל-בונד 20

0.08%1.31%1.36%-תל-בונד 40

0.03%2.78%1.97%-תל-בונד שקלי

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה מתחילת 

השבוע

תל-בונד צמודות 

יתר
0.02%1.78%1.83%

0.2%-5.8%-ת"א 25
תל-בונד צמודות 

0.08%0.92%0.99%-בנקים

0.05%2.76%2.84%תל-בונד תשואות11.8%0.9%ת"א 75

5.9%0.8%מדד בנקים

22.7%0.3%נדל"ן 15

24.0%0.3%יתר 50

0.6%-8.6%-ת"א תקשורת

15.8%0.9%ת"א טכנולוגיה

13.7%0.5%0.71%1.38%2.48%ת"א נפט וגז

1.20%1.96%3.31%

1.78%2.13%-

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה מתחילת 

השבוע

S&P5005.4%0.1%

5.5%0.3%נאסד"ק

STOXX600-6.1%0.2%

1.4%1.5%-גרמניה

לפני שבועהיוםלפני שבועהיוםטווח3.0%1.2%-צרפת

0.68%-0.67%-12.5%1.4%20.84%0.73%בריטניה

0.58%-0.51%-1.0%51.27%1.12%-15.1%-סין

0.12%-11.2%1.2%101.73%1.56%0.00%-יפן

*במונחי מטבע מקומי ונכון לסגירת המסחר בישראל

דולר-שקל

אירו-שקל

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 2-0

ממשלתי שקלי קבוע  2-5

ממשלתי שקלי קבוע 5+

מרוווחים מאג"ח ממשלתיות צמודות לפי דירוגים

AA- עד 

AAA
+A עד -A

BBB- עד 

+BBB
מח"מ בשנים

-3.2%0.6%

0.3% -0.5%

0-3

3-6

אג"ח ממשלתי בחו"ל

6-10

  

תשואה בשבוע האחרון

גוש האירוארה"ב

תשואה לפדיוןתשואה לפדיון


