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ההתפתחויות בנושא הסחר בין ארה"ב וסין ממשיכות להיות במוקד תשומת הלב של המשקיעים, כאשר בשבוע 
החולף ארה"ב העלתה מכסים על סחורות סיניות, והרטוריקה בין שתי המעצמות החריפה. בנוסף, דחיה במועד 
העלאת המכסים על כלי רכב המיובאים לארה"ב, והורדת מכסים על יבוא פלדה ואלומניום ממקסיקו וקנדה 
לארה"ב, הדגישו שמאמצי ארה"ב מופנים בעיקר מול סין. המטבע הסיני הוסיף להיחלש השבוע, ומדדי המניות 

בסין רשמו ירידות. 

באירופה, הבחירות לפרלמנט האיחוד יתקיימו בסוף השבוע הקרוב )מיום חמישי ועד ראשון הבא(. אזרחים מ-28 
המדינות החברות באיחוד יבחרו מפלגות לפרלמנט המונה 751 מושבים. הנושאים הבוערים בפוליטיקה 
האירופית הם הקונפליקט המתעצם בין תומכי האיחוד לבין אלו התומכים בבדלנות, אופן ביצוע הברקזיט, 

והתמודדות הכלכלה האירופית עם ההתפתחויות בנושא הסחר והמכסים הגלובליים.  

בישראל, מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל היה מעט נמוך מהצפי. נתוני הצמיחה לרבעון הראשון הצביעו על 
פעילות כלכלית חיובית, גם בניכוי השפעת שינוי המיסוי על רכב ירוק, שהביאה ליבוא מוגבר של רכבים ברבעון 
זה. נתונים אלו, בשילוב היציבות היחסית בשוק המט"ח, אינם מבטלים את האפשרות של העלאת ריבית מחר )יום 

שני(, אם כי השוק מתמחר את ההסתברות לכך כנמוכה.  

 

שוק אגרות החוב 

 בארה"ב, תשואות אגרות החוב הממשלתיות המשיכו לרדת גם השבוע, לאור החרפת המתיחות בנושא הסחר בין 

ארה"ב וסין, כאמור. ירידות של כ-7 נ.ב. נרשמו בטווחים שבין שנתיים ועשר שנים. ההסתברות להורדת ריבית 
בארה"ב לקראת סוף 2019, כפי שהיא נגזרת משוק החוזים, עלתה לכ-80%.  

 אגרות החוב הממשלתיות במרבית המדינות המפותחות רשמו אף הן ירידת תשואות, בטווח לפידיון של 10 שנים, 

בדומה לאג"ח בארה"ב. בלטו בירידות התשואות ביוון, ספרד ופורטוגל, על רקע נתוני מאקרו חיוביים באירופה.  

 גם בישראל נרשמה ירידת תשואות על פני העקומים הממשלתיים, הן השקלי והן הצמוד. העקום השקלי הגיב 

באופן חד יותר, לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל שהיה מעט נמוך מהצפי, כאמור. במקביל, 
ירדה האינפלציה הצפויה כפי שהיא נגזרת משוק ההון, בכל הטווחים. עקום המק"מ נסחר ביציבות ומתמחר, 
בסבירות גבוהה, אי שינוי בריבית בנק ישראל בחודשים הקרובים. כתוצאה מכך, במידה ואכן תתבצע העלאת 

ריבית בהחלטה הקרובה, סביר שזו תלווה בירידת מחירים נקודתית.  

 בניגוד לתנודתיות המאפיינת את שוק המניות, השוק הקונצרני בארה"ב ממשיך להיסחר במרווחים נמוכים יחסית 

ולהציג קצב גיוסים גבוה. המדדים העיקריים בשוק אגרות החוב בדירוגי השקעה רשמו עליות שערים מתונות, 

בגלל ירידת התשואות באג"ח הממשלתיות. בשוק ה-High Yield נצפתה יציבות.  

 השוק הקונצרני המקומי נהנה משבוע חיובי, במקביל לירידת התשואות על פני העקום הממשלתי. מדדי התל 

בונד המרכזיים רשמו עלייה שבועית של כ-0.2%. מנגד, מדדי התל-בונד גלובל והתל בונד תשואות, רשמו ירידות 
שערים. נציין כי השבוע בוצע עדכון המדדים על ידי הבורסה לניירות ערך, במסגרתו עלו באופן טכני המח"מים, 

המרווחים והתשואות - של רוב המדדים הקונצרניים.  
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 מדד המניות העולמי ירד בסיכום שבועי בכ-0.6%. עיקר הירידות נרשמו בתחילת השבוע, על רקע ההחרפה 

במלחמת הסחר, כאמור. לצד ירידות שערים חדות שנרשמו בשוק המניות הסיני, בלטו לשלילה גם שווקים 
נוספים אשר להם קשרי סחר ענפים עם סין וארה"ב, דוגמת דרום קוריאה, טאיוואן, אינדונזיה והונג-קונג. מדדי 

אירופה הציגו ביצועי יתר, וסיימו את השבוע בעליות של עד 2%.   

 בראייה ענפית, בלטו לשלילה בעיקר ענפים "מחזוריים", דוגמת פיננסים, צריכה מחזורית וטכנולוגיה. בפרט, 

ירדו בחדות מניות האינטרנט הסיניות וכן יצרניות המעבדים והשבבים, הרגישות במיוחד לנושא הסחר. גם 
בסקטור התעשייה נרשמו ירידות חדות, בפרט במניות יצואניות אמריקניות גדולות של ציוד תעשייתי וחקלאי, 

דוגמת Caterpillar ו-Deere. מנגד, הענפים ה"דפנסיביים" דוגמת צריכה בסיסית, נדל"ן ושירותי תשתית 
רשמו ביצועי יתר.  

 בשוק המניות המקומי, התנהל שבוע המסחר במגמה מעורבת. בעוד מדד ת"א 35% נחלש בכ-1%, מדד ת"א 
90 רשם עליה של כ-0.9%. הירידות במניות השורה הראשונה הובלו ע"י סקטור הפארמה, שבלט לשלילה 
בעקבות פרסומים על תביעות משפטיות בארה"ב כנגד חברת טבע. גם בסקטור האנרגיה המקומי נרשמו 
ירידות שערים חדות, בעיקר בהשפעת אכזבה מפעילות חיפוש וקידוח במפרץ מקסיקו. לעומת זאת, במדד 

ת"א 90, סקטור הביטוח הוביל את העליות, וגם במניות הנדל"ן נרשמה אופטימיות.  

 

מטבעות וסחורות 

 בסיכום שבועי התחזק הדולר ב-0.7% מול סל המטבעות. כל מטבעות ה-G10 פרט לפר"ש נחלשו מול הדולר, 

שהושפע מהעליה במפלס החששות בשווקים על רקע ההתפתחויות בנושא הסחר. האירו נחלש בכ-0.7%. 
הליש"ט בלטה לשלילה עם פיחות של 2.1%,  לאחר שהמגעים בין הממשלה ובין מפלגת הלייבור הגיעו למבוי 

סתום, וגבר החשש ליציאתה של אנגליה מהאיחוד ללא הסכם.  

 מחירי הסחורות נסחרו במגמה מעורבת והושפעו מההתפתחויות בשיחות הסחר. מחירי החיטה והתירס בלטו 
לחיוב כשעלו ביותר מ-9%. מחיר האלומיניום עלה ב-1.6%, מחירי עופרת הברזל והניקל )המשמשים לייצור 
פלדה( עלו ב-1.8% וב-0.8% בהתאמה. זאת על רקע הודעתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על הסכמה בין 
המדינות להוריד את המכסים שהוטלו בשנה שעברה בגובה 25% על פלדה ו-10% על אלומיניום. מחיר הנפט 

מסוג WTI עלה ב-1.8%, בעקבות חשש מירידה בהיצע הנפט, לאור האפשרות שינקטו סנקציות נוספות על ידי 
ארה"ב כנגד איראן וונצואלה. 

 
 
 

מניות: שגיא שטרומצה 
מטבעות וסחורות: מורן מייק בכר 

 
 

      חנוך פרנקוביץ' 
ענף מחקר שוק ההון 

 
 

מסמך זה בוצע בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. אין לראות במסמך זה המלצה או תחליף להפעלת שיקול 
דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ -  בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים 
המיוחדים של כל קורא - לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. הנתונים נלקחו ממערכות 
ממוכנות כגון מגמה, גרפיט, בלומברג ועוד, למעט מקרים שבהם נכתב אחרת ולא בוצעו בדיקות לאימות הנתונים. 
במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות 
בין ההערכות המובאות כאן לתוצאות בפועל. הבנק אינו מתחייב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, 
מראש או בדיעבד. לבנק ו/או לחברות בנות שלו ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי 

מהם, עשוי להיות מעת לעת עניין במידע. 
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% שינוי שבועי

תשואה 

לפדיון 

ממוצעת

היום
לפני 

שבוע
לפני חודש

1.40%1.70%1.80%שנה1.1%-0.1%-

31.55%1.70%1.75% שנים0.8%-0.2%

101.74%1.80%1.75% שנים0.3%-0.3%

0.1%0.4%

0.4%0.9%

1.0%2.0%

% שינוי שבועי0.0%0.4%
תשואה 

פנימית
מרווח

0.05%0.75%1.30%תל-בונד 20*נכון לסוף יום חמישי בשבוע שעבר

0.02%0.52%1.14%תל-בונד 40

0.25%3.20%2.27%-תל-בונד שקלי

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה בשבוע 

האחרון

תל-בונד צמודות 

יתר
-0.06%0.69%1.36%

1.0%-7.2%ת"א 35
תל-בונד צמודות 

0.18%0.65%-0.06%-בנקים

0.13%1.67%2.40%תל-בונד תשואות14.6%0.9%ת"א 90

0.4%-13.7%מדד בנקים

22.3%1.2%ת"א נדל"ן 

SME604.2%-2.9%

3.1%1.6%ת"א תקשורת

0.3%-20.7%ת"א טכנולוגיה

0.7%0.70%1.66%3.56%-7.4%ת"א נפט וגז

1.16%2.23%6.19%

1.44%2.13%-

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה בשבוע 

האחרון

S&P50014.1%-0.8%

1.3%-17.8%נאסד"ק

STOXX60013.0%1.2%

15.9%1.5%גרמניה

לפני שבועהיוםלפני שבועהיוםטווח15.0%2.1%צרפת

0.62%-0.65%-9.2%2.0%22.20%2.27%בריטניה

0.47%-0.51%-1.9%52.17%2.26%-15.6%סין

0.05%-0.10%-0.4%102.39%2.47%-6.2%יפן

*במונחי מטבע מקומי ונכון לסגירת המסחר בישראל

דולר-שקל

אירו-שקל

-4.6%0.2%

-0.3% -6.9%

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

נתונים מהשווקים
ציפיות אינפלציה גלומות בשוק ההון מדדי אג"ח ממשלתי ע"פ הצמדה ומח"מ

תשואה 
לפני 

לפני חודש היום לפדיון  % שינוי שבועי
שבוע

ממוצעת

1.80% 1.70% 1.40% שנה -1.1% -0.1% ממשלתי צמוד 0-2

1.75% 1.70% 1.55% 3 שנים -0.8% 0.2% ממשלתי צמוד 2-5

1.75% 1.80% 1.74% 10 שנים -0.3% 0.3% ממשלתי צמוד 5-10

0.4% 0.1% ממשלתי שקלי קבוע 0-2

0.9% 0.4% ממשלתי שקלי קבוע  2-5

מדדי אג"ח קונצרני מרכזיים 2.0% 1.0% ממשלתי שקלי קבוע 5+

תשואה 
מרווח % שינוי שבועי 0.4% 0.0% ממשלתי שקלי בריבית משתנה

פנימית

1.30% 0.75% 0.05% תל-בונד 20 *נכון לסוף יום חמישי בשבוע שעבר

1.14% 0.52% 0.02% תל-בונד 40 מדדי מניות עיקריים

2.27% 3.20% -0.25% תל-בונד שקלי ישראל

תל-בונד צמודות  תשואה בשבוע  תשואה מתחילת 
1.36% 0.69% -0.06% מדד

יתר האחרון השנה
תל-בונד צמודות 

0.65% -0.18% -0.06% -1.0% 7.2% בנקיםת"א 35

2.40% 1.67% 0.13% תל-בונד תשואות 0.9% 14.6% ת"א 90

-0.4% 13.7% מדד בנקים

1.2% 22.3% ת"א נדל"ן 

מרוווחים מאג"ח ממשלתיות צמודות לפי דירוגים -2.9% 4.2% SME60

BBB- עד  AA- עד  1.6% 3.1% ת"א תקשורת
+A עד -A מח"מ בשנים

+BBB AAA -0.3% 20.7% ת"א טכנולוגיה

3.56% 1.66% 0.70% 0-3 -0.7% 7.4% ת"א נפט וגז

6.19% 2.23% 1.16% 3-6

- 2.13% 1.44% 6-10 חו"ל*

תשואה בשבוע  תשואה מתחילת 
מדד

האחרון   השנה

-0.8% 14.1% S&P500

אג"ח ממשלתי בחו"ל -1.3% 17.8% נאסד"ק

גוש האירו ארה"ב 1.2% 13.0% STOXX600

תשואה לפדיון תשואה לפדיון 1.5% 15.9% גרמניה

לפני שבוע היום לפני שבוע היום טווח 2.1% 15.0% צרפת

-0.62% -0.65% 2.27% 2.20% 2 2.0% 9.2% בריטניה

-0.47% -0.51% 2.26% 2.17% 5 -1.9% 15.6% סין

-0.05% -0.10% 2.47% 2.39% 10 -0.4% 6.2% יפן

*במונחי מטבע מקומי ונכון לסגירת המסחר בישראל

מט"ח

תשואה בשבוע האחרון תשואה מתחילת השנה

0.2% -4.6% דולר-שקל

-0.3% -6.9% אירו-שקל


