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בנק ישראל נמנע מלהפתיע והותיר את הריבית ברמה של 0.1%
בנק ישראל הותיר את הריבית לחודש אוגוסט ללא שינוי, ברמה של 
א.  הבאים:  הגורמים  רקע  על  היתר,  בין  נתקבלה,  ההחלטה   .0.1%
המשך  ב.  האחרונה;  בעת  האינפלציה"  "בסביבת  מסוימת  התייצבות 
בפעילות  הירידה  אף  על  הפרטית  הצריכה  בהובלת  מתונה  צמיחה 
המוניטארית המרחיבה  ג. המשך המדיניות  והייצור התעשייתי;  היצוא 
בעולם, בין היתר, על רקע ההתפתחויות בעת האחרונה בסין וביוון; ד. 
ה.  השנה;  עוד  לעלות  צפויה  בארה"ב  שהריבית  ישראל  בנק  הערכת 
ו. ההחלטה על אי-שינוי הריבית  המשך הפעילות הערה בשוק הדיור; 
מאז  המטבעות  לסל  ביחס  השקל  תיסוף  המשך  למרות  נתקבלה 

החלטת הריבית האחרונה.
בנוסף, בדו"ח היציבות הפיננסית )שפורסם יום לאחר החלטת הריבית( 
נכתב כי המערכת הפיננסית המקומית חשופה למספר סיכונים מהותיים 
אשר רובם תוצאה של סביבת הריבית הנמוכה לאורך זמן. ממצא זה 
תומך אף הוא בהחלטת בנק ישראל שלא להפחית את הריבית בעת 

הנוכחית, בכדי שהסיכונים ליציבות הפיננסית לא יוחמרו.
במבט קדימה, אנו מעריכים שפחתה ההסתברות להורדת ריבית במהלך 
ינקטו צעדים מוניטאריים  כי  החודשים הקרובים, אולם לא מן הנמנע 
המט"ח.  שוק  דרך  כמותית  הקלה  צעדי  וביניהם  אחרים,  מרחיבים 
ביחס  השקל  של  נוסף  תיסוף  לכלול  עשויים  כזה  למהלך  רקע  תנאי 
מגבולות  החורג  לשיעור  האינפלציה  בסביבת  ירידה  המטבעות,  לסל 
היעד, והיעדר שיפור של ממש בפעילות הכלכלית במשק )בפרט לאור 
חולשת היצוא(. העלאת הריבית בישראל תהיה תלויה בתוואי הריבית 
גם  המגמה  שינוי  לדחיית  לצפות  ניתן  כך  שתתאחר  ככל   – בארה"ב 

בריבית המקומית. 

לצד  הטייה  ועם  הכלכלית במשק  בפעילות  שיפור  ללא  המדד המשולב: 
הפעילות  תחומי  ברוב  וחולשה  יבוא,  על  המבוססת  פרטית,  צריכה  של 

האחרים 
יוני  בחודש  כ-0.4%  של  בשיעור  עלה  המשק  למצב  המשולב  המדד 
)לעומת החודש הקודם(. אולם, ראוי להדגיש כי עליית המדד המשולב 
אינם מהווים חלק מסך  יבוא, אשר  גורמי  נתמכה בעיקר בעלייה של 
התפוקה המשקית )המקומית(, בעוד במדדי הפעילות הריאלית נרשמו 
בכלל  הכלכלית  בפעילות  שיפור  משקפת  אינה  המדד  עליית  ירידות. 
המשק ובפרט מדובר במידה רבה של חוסר אחידות בהרכב הפעילות, 
תוך הטייה לצד של צריכה פרטית, המבוססת על יבוא, וחולשה ברוב 

תחומי הפעילות האחרים. 
צמח  השנה  של  השני  ברביע  כי  מעלה  הרבעוניים  הנתונים  בחינת 
אמנם המדד המשולב בקצב גבוה מהממוצע הרבעוני בשלוש השנים 
האחרונות, אולם היה מעט נמוך מזה של הרביע הקודם )3.6% לעומת 
החשבונאות  נתוני  כי  לצפות  ניתן  כן,  על  שנתיים(.  במונחים   ,3.8%
הלאומית לרביע השני אשר יפורסמו במהלך חודש אוגוסט יצביעו על 
המשך צמיחה מתונה )ייתכן ובקצב נמוך יותר או דומה לזה של הרביע 

הקודם( בפעילות הסקטור העסקי.

עריכה:
תחום דיגיטל, אגף השיווק בלאומי

דוא"ל:
Socialmedia@bankleumi.co.il
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סקירה מקרו עולמית

- שיפור במדינות הגדולות אך  התאוששות גלובאלית לא מאוזנת 
חולשה בשווקים המתעוררים 

המשקיעים  בקרב  באי-הוודאות  בעלייה  לוותה   2015 תחילת 
בהשפעת המשבר ביוון, ירידת מחירי הנפט והערכות שונות לגבי 
עיתוי העלאת הריבית בארה"ב. עתה בתחילת הרבעון השלישי, 
מסתמנת מגמה של שיפור כלכלי בקצב יציב אך מתון בכלכלות 
המרכזיות ובהסתכלות קדימה צפוי קצב הצמיחה לעלות בהדרגה. 
מקור  הינן  בפרט,  באסיה  המתפתחות,  המדינות  כלכלות  מנגד, 
ומרביתן מתמודדות עם  מרכזי לחולשה בביקושים הגלובאליים, 
מספר אתגרים. השילוב בין קשיים חיצוניים, לגביהם אין למדינות 
כמעט יכולת להשפיע, ומכשולים פנימיים מביא לצפי כי המדיניות 

בהם תיוותר מרחיבה לזמן ארוך יותר. 

ארה"ב
הצמיחה,  נתוני  ועקבי.  יציב  בעולם  הגדולה  בכלכלה  השיפור 
האויר  מזג  בשל  הראשון  ברבעון  ירידה  על  העידו  שבתחילה 
הקשה, עודכנו מעלה והצמיחה ברבעון הראשון והשני עמדה על 
)לעומת הרבעונים המקבילים אשתקד(.  2.3% בהתאמה  ו-   0.6%
 80% ל-  מעל  הקרוב.  באופק  נראית  הריבית  העלאת  במקביל, 

מהחזאים צופים כי הריבית תועלה עד סוף השנה.

שיפור כלכלי באירופה, החמרה ביוון
בחודש מרץ השנה החל הבנק המרכזי באירופה בתכנית רכישת 
 )Quantitative Easing או  כמותית  )הרחבה  פיננסים  נכסים 
- תמיכה חסרת   € 1.1 טריליון  כ-  הצפויה להסתכם בהיקף של 
תקדים של הבנק האירופאי בכדי להאיץ את קצב ההתאוששות 
לאחר   ,0.8% בכ-  האירו  בגוש  המשק  צמח   2014 )בשנת  באיזור 
שבשבנתיים הקודמות שרר מיתון והתוצר קטן(. נכון לסוף הרבעון 
עונת   – התכנית  של  החיוביות  בהשפעות  להבחין  ניתן  השני 
הדוחות באירופה מפתיעה לחיוב כאשר לאחר שנים של יציבות 
בשיעור הרווחיות בפירמות האירופאיות הגדולות, בולטת מגמה 
של גידול ברווחיות. מדדים כלכליים מצביעים אף הם על עלייה 
גידול  הבית.  משקי  בקרב  והן  העסקי  בצד  הן  הכלכלי  בבטחון 
נרשם באשראי המצרפי שניתן כאשר שיעור האשראי שניתן ע"י 

בנקים אירופאיים ללווים מחוץ לגוש גדל משמעותית.
והחששות  היוונית  בכלכלה  החמרה  חלה  באירופה  במקביל 
הגלובאליים כי יוון עלולה להיקלע לחדלות פרעון ולצאת מגוש 
הבזק  בבחירות  הייתה  האחרון  המשבר  תחילת  גברו.  האירו 
לשלטון,  הקיצוני  השמאל  מפלגת  עלתה  בהם  השנה  בינואר 
של  החובות  לתשלום  חודשים   4 של  דחייה  ניתנה  לאחריהן 
המדינה במסגרת תכנית החילוץ שנקטו מדינות האיחוד, הבנק 
המרכזי וקרן המטבע ב- 2012. המגעים בין ממשלת יוון לנציגות 
האיחוד חוו קשיים רבים. סלע המחלוקת היה ההתחייבות של 
פנסיה  תשלומי  הקטנת  המס,  במשטר  כוללת  לרפורמה  יוון 

ועוד.
מערכת  את  השביתה  והממשלה  האמירה  החששות  רמת   
הון  תנועות  על  והגבלות  ביוון  בבורסה  והמסחר  הבנקאות 
ומשיכת כספים הוטלו. ב-4 ביולי התקיים משאל עם שקבע כי 
כ- 60% מהציבור ביוון מסרב לתנאים בתכנית החילוץ. התוצאה 
הביאה לשיא ברמת אי הוודאות ומדדי המניות בעולם נסחרו 
בבריסל  אינטנסיביים  דיונים  לאחר  לבסוף,  שערים.  בירידות 
האוצר  ושרי  המטבע  קרן  יו"ר  מדינות,  מנהיגי  בהשתתפות 
תכנית  על  הצדדים  הסכימו  ביולי   13 ב-  האיחוד  מדינות  מכל 
סיוע שלאחר מכן אושרה בפרלמנטים של מדינות אירפאיות. 

וביום  שבועות  שלושה  כעבור  רק  התחדש  בבורסה  המסחר 
המסחר הראשון מאז ההשבתה ירד מדד המניות ביוון ב- 16%. 

סין
השוק  של  ל"פתיחה"  להביא  בסין  הממשל  מטרת  במסגרת 
של  ישירה  השקעה  לראשונה  הותרה  בינלאומיים  למשקיעים 
היו  כן  )לפני  בסין  בבורסה  הרשומות  חברות  של  במניות  זרים 
נקראות  שם  ומניותיהן  קונג  בהונג  בבורסה  מנפיקות  החברות 
ינואר-מאי מדדי המניות המקומיים  H(. במהלך החודשים  מניות 
בסין )שנגחאי ושנזן( נסקו במעל ל- 100% ומדד המניות הבינלאומי 
מגמת  בעקבות  נרשמו  החדות  העליות   .50% בכ-  עלה   CSI300
תנועות הון נכנסות והערכות כי תמריצי הממשלה יאיצו את קצב 
הכולל  המניות,  מדד  עלה  קונג  בהונג  השוואה,  לשם  הצמיחה. 
19% בשיא באותה תקופה.  כאמור גם מניות חברות סיניות, בכ- 
בסין  המניות  מחירי  וזינוק  המגמה  התהפכה  יוני  חודש  באמצע 
התחלף בירידות שערים חדות, תוך עלייה בתנודתיות היומית. רק 
בתחילת חודש יולי התמתנה המגמה לאחר התערבות אגרסיבית 
להשעות  מהחברות  שליש  משני  לקרוב  שאיפשרו  הרשויות  של 
את המסחר במניותיהן. בסוף החודש הוסרו המגבלות מעל חלק 

מהמניות והמסחר התאפיין בתנודתיות חריפה.
הקרוב.  בטווח  האטה  המשך  על  מצביעים  בסין  המאקרו  נתוני 
מדד מנהלי הרכש של חברת Markit הצביע על המשך התכווצות 
וירידה חדה נרשמה בייבוא. לאור האמור, גברו  בסקטור היצרני 
ירד  במקביל  כאשר  בהאטה  נמצא  הסיני  המשק  כי  ההערכות 
מתמשך  לשיפור  להביא  הממשלה  ביכולת  המשקיעים  אמון 

בקצב הצמיחה. 

 מדד מחירי הסחורות בשפל של 13 שנים
מדד מחירי הסחורות נחתך ב- 12 החודשים האחרונים בכשליש 
המדד  צניחת  שנים.   13 מזה  ביותר  הנמוכה  ברמה  היום  ועומד 
וכלכלות  סין  וחולשת  הטבעי  והגז  הנפט  בהיצע  מעלייה  נבעה 

מתפתחות אחרות שהובילה לירידה בביקושים הגלובאליים. 
לפני מספר חודשים נראה היה כי חלה התייצבות במחיר הנפט 
הנפט  מחיר  שב  השני  הרבעון  סוף  לקראת  אך   ,60$ ה-  סביב 
בעודף  לעלייה  נבעה מצפי  לרדת. התחדשות המגמה השלילית 
ההיצע בשוק הנפט העולמי. זו נרשמה לאחר שהייצוא מעיראק 
הגיע לרמת שיא ובעקבות חתימת ההסכם בין מועצת הביטחון 
והערכות  מאיראן,  סנקציות  הסרת  הכולל  לאיראן,  האו"ם  של 

לגבי הכמות שיכולה המדינה לייצא. 
גם שווין של המתכות היקרות ובראשן הזהב ירד בצורה ניכרת. 
5 שנים על  יותר מ-  הזהב נסחר במחיר שנרשם לאחרונה לפני 
רקע הצפי להעלאת ריבית בארה"ב וירידת ביקושים מצד צרכנים 

במדינות מתפתחות.  
ייצוא  על  בעיקר  הנסמכות  רבות  ומפותחות  מתעוררות  מדינות 
נפט ומשאבי טבע נפגעו מירידת שווי הסחורות. הרעה זו הפכה 
על ההכנסות  משמעותית מאד במשקים אשר תקציבם מבוסס 

מנפט )דוגמת ונצאולה, ברזיל ורוסיה(. 
במבט קדימה, קשה להצביע על גורמים שצפויים לשנות בטווח הקצר 
את המגמה השלילית בשוק הסחורות. אי-וודאות גבוהה קיימת לגבי 

מחיר הנפט , בין היתר בשל סימני שאלה לגבי צד ההיצע.
האנרגיה  מענף  פירמות  הציגו  השני  לרבעון  הדוחות  בעונת 
התכווצות של עשרות אחוזים בהכנסות וברווחים. נראה כי לעת 
להמשיך  עלול  הנפט  מחיר  מעל  המרחף  השאלה  סימן  עתה, 

ולהעיב על הפעילות בענף.

מאת ענף מחקר שוק ההון, מערך ייעוץ בהשקעות
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מסחר רובוטי, ייעוץ אוטומטי: כיצד הפינטק 
מגדיר את עתיד שוק ההון? 

על הטרנד שכולם מדברים עליו עכשיו בשוק ההון: הפינטק.

מה זה פינטק? 
לאחד   )FinTech( "פינטק"  המילה  הפכה  האחרונות  בשנים 

הטרנדים החמים בעולם ההייטק.
הפיננסי  העולם  שבין  החיבור  פינטק?  בעצם  זה  מה  אז   
השירותים  בתחומי  טכנולוגית  "חדשנות  כלומר  לטכנולוגי, 
הפיננסיים" ושינוי התעשייה המסורתית, בין אם ע"י הטמעת 
מוצרים ושירותים חדשים שמיוצרים על ידי חברות סטארט-

אפ לתוך המערכות הפיננסיות, ובין אם על ידי אימוץ גישות 
טכנולוגיות חדשניות.

על סטטיסטיקה ומגמות...
קצת מספרים, כדי שנבין במה מדובר: ב-2014, נספרו כ-12,000 
שילשה  בפינטק  וההשקעה  העולם,  ברחבי  פינטק  חברות 
דולר,  מיליארד   12.2 לכדי  הקודמת  לשנה  ביחס  עצמה  את 
וצפוי להכפיל  כשהתחום הופך לוורטיקל השקעות דומיננטי 
  400 מעל  פועלות  בישראל  הקרובות.  השנים  ב-3  עצמו  את 
חברות פינטק, כאשר למעלה מ- 10% מסך ההשקעה בהייטק 

ב-2014 הופנה לתחום זה.
החדשנות שמציע הפינטק מיושמת בכלל תחומי הפעילות של 
נהנית  ה"יומיומית"  הבנקאות  והפיננסים:  הבנקאות  עולמות 
תקציב  ניהול  כלי  פעילות:  אזורי  במגוון  חדשניים  מפיתוחים 
חכמים וממוקדי צרכי לקוח, מודלי ניהול מידע והצעות ערך 
חדישים.  לקוח  וממשקי  חליפיים,  חיסכון  מוצרי  מתקדמים, 
כלים  מפותחים  הכספים  וההעברות  התשלומים  בתחום 
ופלטפורמות טכנולוגיות  מתקדמים שמשפרים את המהירות, 
הנוחות והפשטות בהעברת הכספים ואף מסייעים בהפחתת 
למצוא  ניתן  זה  בתחום   . ללקוח  בפעולה  הכרוכות  העלויות 
חברות  של  לצידן   ,Google-ו  Apple כמו  טכנולוגיה  ענקיות 
כמו Ripple, Transferwise ואחרות.. ניכרת גם תנופת פיתוח 
מרשימה בתחום האשראי, כאשר מודלי הלוואות ה- P2P וה- 
Crowdfunding, ממשיכים לצמוח בקצבים מהירים.זאת לצד 
מגמת התפתחות מרשימה שנרשמת בייצור כלים טכנולוגיים 
לעסקים  ההלוואות  לתחום  סיכונים מתקדמים  ניהול  ומודלי 
קטנים. ולאחרונה הופך הפינטק לטרנד  חם גם בעולם שוק 

ההון. 

פינטק בשוק ההון: מה קורה היום ולאן זה 
מתפתח? 

מנוגדות  מרכזיות  מגמות  בשתי  להבחין  ניתן  ההון  בשוק 
התעצמות  חדשות:  טכנולוגיות  על  המבוססות  לכאורה, 
המסחר הרובוטי )אלגוטריידינג וכד'( המעניק יתרון משמעותי 
של מהירות ויכולת חישוב בזמן אמת של פונקציות מתמטיות 

מורכבות. 
חכמת ההמונים המעצימה דווקא את המשקיע הקטן, מסייעת 
המידע,  הנגשת  באמצעות  השקעה  החלטות  בקבלת  לו 

ומאפשרת לו לשתף בידע ולעקוב אחר תיקים של משקיעים 
מצליחים. בתחום זה ראוי לציין את הקמתן של מספר חברות 
כזו  לחברה  דוגמא  ישראלים.   יזמים  ע"י  מוצלחות  פינטק 
היא eToro, המשלבת בין עולם הרשתות החברתיות לעולם 
לריכוז  שבנוסף   ,TipRanks היא   נוספת  דוגמא  ההשקעות. 
גם  למשקיע  מספקת  שונות,  מניות  על  אנליסטים  המלצות 
מידע על איכות ההמלצות של כל אחד מהאנליסטים בעבר 
על אותה מניה. TipRanks הוטמעה בהצלחה בשנה האחרונה 

בלאומי לשימוש לקוחותינו..
במקביל, מתרחבת מגמת הייזום האקטיבי של יועצי ההשקעות 

כלפי הלקוחות באמצעות שימוש בכלי ייעוץ אוטומטיים.
משמעותיים  דאטה  הביג  מבוססי  הטכנולוגיים  החידושים 
חשובות  ונקודות  שלבים  זיהוי  רק  לא  ומאפשרים  ביותר, 
במהלך חייו האישיים של הלקוח, אלא גם יוצרים סדר במידע 
יכולים להתאים  הנרחב הקיים בשוק ההון, ובסופו של דבר, 

את ההשקעות המוצעות ללקוח ולהעדפותיו האישיות. 
ההשקעות  יועצי  עבודת  לשיפור  חדשניים  כלים  אותם  לצד 
ישירות  המוצעים  אוטומטיים,  ייעוץ  כלי  גם  ישנם  עצמם, 
ללקוחות ובאים למעשה לספק תחליף בסיסי ופשוט לשירותי 
 Betterment חברות  של  אלו  דוגמת  כלים  ההשקעות.  יועץ 
ו- Wealthfront נוטים לייעד את שירותיהם בעיקר ללקוחות 
בעלי היקף חסכונות לא גבוה. אותם כלים מספקים ללקוח 
פתרון דיגיטלי-אוטומטי פשוט, מהיר וקל להבנה, המתאים לו 
תיק מומלץ על פי העדפותיו האישיות תוך ליווי צמוד של יועץ 

השקעות דיגיטלי. 
הדופן  יוצאת  הפעילות  אחר  עוקבים  אנו  האחרונה  בשנה 
מתוך   .Fidelity האמריקאית  הפיננסים  ענקית  של  בפינטק 
הלקוח  בצרכי  המתמקדת  ברורה  דיגיטלית  אסטרטגיה 
והבנת השוק, Fidelity, שנהגה לפתח טכנולוגיה בעיקר באופן 
עצמאי, הקימה מעבדת וגופי חדשנות אשר בוחנים ומתנסים 
החברה  הפינטק.  מתעשיית  חדשניים  ומוצרים  בשרותים 
בייעוץ  העוסקים  פינטק  סטארט-אפי  רכשה  ואף  הטמיעה 
חדשניים  מסחר  שירותי  פיתחה  אוטומטי,  דיגיטלי-  ומסחר 
לאפליקציות מובייל, שעונים לבישים ומשקפי מציאות רבודה 
)מי שלא שמע על המינוח – זה בסדר. אל תרגישו רע. הכוונה 
פיננסי  חינוך  מיזמי  השיקה  מציאות(,  שמדמים  למשקפיים 
ועוד. כמו Fidelity וגישתה הפתוחה והחדשנית, בתי השקעות 
ובנקים אמריקאיים ואירופאים נוספים מרחיבים את פעילותם 
עם  והתקשרות  הטמעה  לבחינה,  הקשור  בכל  האקטיבית 

תעשיית הפינטק הצומחת.
והחדשנות  ומשתנה,  דינאמי  שוק  הוא  מטבעו  ההון  שוק 
ההזדמנות  את  בפניו  מעמידה  פוסקת,  הבלתי  הטכנולוגית 
בשנים הקרובות. ההזדמנויות  יותר  אף  ולהתפתח  להתגמש 
גלומות, בין היתר, בכיווני ניתוח התנהגויות משקיעים, הפקת 
שימוש  ואף  נתונים  מוטה  ייזום  ההמונים,  מחכמת  תובנות 
באלמנטים של משחקיות )Gamification(, מה שעשוי בסופו 
של דבר להשפיע גם על התנהגות השווקים הפיננסיים עצמם. 
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מאת חברת לאומי פרטנר מחקרים

כתבו: עופר הלל, CFA, אריה חרוסט אנליסט: עופר הלל

הנתונים,  לרבות  זו,  תוכן סקירה  הבהרה משפטית: 
המידע, ההערכות, הדעות והתחזיות )"המידע"( נערך 
מידע  ו/או  לציבור  גלוי  פומבי  מידע  על  בהסתמך 
שהתקבל, כולו או חלקו, מצדדים שלישיים )"ספקי 
להסתמך  אין  בלבד.  כללית  לידיעה  ומובא  מידע"( 
על המידע, ואין לראות בו המלצה או תחליף לשיקול 
דעתך העצמאי, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, 
בנתונים  בהתחשב  ובין  כללי  באופן  בין   – ייעוץ  או 
ביצוע  ו/או  לרכישה   – שלך  המיוחדים  ובצרכים 

השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.
בהשקעות  ייעוץ  שירותי  בדבר  מידע  כי  מובהר,  כן 
מוצע  ו/או  מכוון  אינו  ערך,  בניירות  מסחר  ושירותי 
בתקנה  כהגדרתם   U.S-Persons ל–  או  בארה"ב 
לא  לבך,  לתשומת   U.S Securities Act.–ה מכח   S
לאמת  מנת  על  בדיקות  כל  לאומי  ידי  על  בוצעו 
בחשבון  להביא  עליך  המידע.  מידע שהגיע מספקי 
 As"." כי המידע עשוי להשתנות מזמן לזמן ומסופק
Is במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול בו 
שינויים לאחר פרסומו לרבות עקב שינויי שוק. כמו 
כן, היות והערכות ותחזיות ככלל ולגבי מניות בפרט, 
טעות,  וסיכוני  באי–ודאות  כרוכות  טבען,  מעצם 
עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות 
והתחזיות המובאות במסגרת המידע לבין התוצאות 
בפועל. לאומי אינו מתחייב להודיע בדרך כלשהי על 
למידע, מראש  עדכונים  ו/או לספק  שינויים כאמור 

או בדיעבד.
כללי  באופן  מוצגים  זו  בסקירה  המופיעים  מוצרים 
התנאים  בלבד.  לאומי  ללקוחות  ומיועדים  בלבד 
כל  עם  שיסוכמו  התנאים  הם  לגביהם  המחייבים 
לקוח, לפי שיקול דעתו של לאומי. לפני ההשקעה 
ההערכות  כל  את  לבצע  מומלץ  כלשהו  במוצר 
לצרכיך,  המוצר  התאמת  לעניין  לרבות  הנדרשות, 
ההשקעה  ואפשרויות  ושיעורו  הרווח  אפשרות 
דעתו  שיקול  לפי  רשאי,  הבנק  האלטרנטיביות. 
לשנות מוצרים או להפסיק את מכירתם, בכל עת, 
לפי שיקול דעתו. לקבוצת לאומי ו/או לבעלי שליטה 
להיות מעת לעת  עשוי  במי מהם  עניין  לבעלי  ו/או 
עניין במידע, לרבות בנכסים פיננסיים, בניירות ערך 
ובקופות גמל )"נכסים פיננסיים"( המוצגים במסגרתו, 
לקנות  להחזיק,  דעתם,  שיקול  פי  על  עשויים,  והם 
ו/או  המוזכרים  שונים  פיננסיים  נכסים  למכור  או 
נסקרים במסגרת המידע. בסקירה זו עשויים להופיע 
פיקדונות  לגבי  מובנים.  פיקדונות  על  פרסומים 
בעל  הוא  השקעות,  בשיווק  עוסק  הבנק  מובנים, 
זיקה אליהם ויש לו אינטרס כלכלי בשיווקם. לפיכך, 
ייתכן שתינתן להם עדיפות על פני מוצרים אחרים 
הדומים מבחינת התאמתם ללקוחות. עוד מובהר, כי 
בסיכון  מוגדרים כעסקה הכרוכה  מובנים  פיקדונות 
זכויות  דיני  פי  על  מוגן  להיות  עשוי  המידע  מיוחד. 
ו/או להכיל פרטים סודיים.  ובחו"ל  יוצרים בישראל 
זכויות  את  המפר  באופן  במידע  להשתמש  אין 
היוצרים ובכלל זאת אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או 
לעשות שימוש מסחרי במידע או בחלקים ממנו. כל 
בהחלט.  אסורים  זו  סקירה  של  או העתקה  הפצה 
לנו  להודיע  נבקשך  בטעות,  זו  סקירה  קיבלת  אם 
אותה  ולמחוק  דוא"ל  או  טלפון  באמצעות  כך  על 

לאלתר.

מרכזי לאומי לבנקאות פרטית בישראל

PB – בנקאות פרטית לתושבי ישראל

תל אביב
בית המילניום, רחוב הארבעה 17

טל' 076-866-8699

חיפה
מלון דן פנורמה, שדרות הנשיא 107

טל' 076-866-8599

חורב 14
טל' 076-8671511

רחובות
ויצמן 2

טל' 076-8679911

הרצליה פיתוח
ביזנס פארק, רחוב מדינת היהודים 85

טל' 076-866-8899

ירושלים
רחוב המלך דוד 19
טל' 076-867-8066

IPB – בנקאות פרטית לתושבי חוץ

תל אביב
"מגדל על" דיזנגוף, קומה 23

רחוב דיזנגוף 55
טל' 076-866-0600

"מגדל על" דיזנגוף, קומה 17
רחוב דיזנגוף 55

טל' 076-867-1899

ירושלים
רחוב המלך דוד 19
טל' 076-867-8066

אופקו הלת' הינה חברת ביו פרמצבטיקה בינלאומית המתמחה בפיתוח תרופות ומוצרי אבחון 
רפואי. עיקר הערך של החברה נובע מצבר המוצרים בפיתוח שלה, כאשר המוצרים העיקריים 
למניעת  צפויים מתרופה  כליות; תמלוגים  אי ספיקת  לחולי  D עם שחרור מבוקר  ויטמין  הם: 
בחילות והקאות בחולי סרטן; הורמון גדילה עם פעילות ממושכת; בדיקת דם לאבחון הסיכוי 
שהאדם חולה בסרטן הערמונית; ערכה למתן תשובה מהירה לבדיקות דם שנעשית במרפאה 
ולא במעבדה. לאחר השלמת רכישת Bio-Reference Laboratories, נכנס תחום פעילות שישי 

ומהותי לחברה.
מיזוגים  רכישות,  אופקו בנתה במשך השנים האחרונות פלטפורמה עסקית רחבה באמצעות 
תרופות  ייצור  יכולות  בעולם,  מהאזורים  בחלק  הפצה  רשת  הכוללת  פלטפורמה  והשקעות. 
בעתיד  רבות  לתרום  עשויה  זו  פלטפורמה  שונים.  בשלבים  תרופות  ופיתוח  אבחון  ומערכות 

כאשר התרופות הנמצאות כיום בפיתוח יגיעו לשלב המכירות.
חשוב לציין כי לחברה תלות גבוהה במר פרוסט המשמש גם כמנכ"ל החברה וגם בתפקידים 
הוכיח  ויכולות שאותן  ניסיון  ידע, קשרים,  פרוסט  למר  נוספים בחברות פרמצבטיקה אחרות. 
באדם  מאוד  גבוהה  בתלות  מדובר  עדיין  אך  פרמצבטיקה,  חברות  בניהול  רבות  שנים  לאורך 
אחד. יש לציין, כי מר פרוסט רכש וממשיך לרכוש מניות של אופקו לאורך תקופה ארוכה, דבר 

המצביע כי הוא מאמין בחברה.
בנוסף ,חשוב לציין כי היות ומדובר בחברה בה חלק מהותי מהשווי נקבע על סמך הנחות כי 
ומכאן  גבוה,  וודאות  בחוסר  שמדובר  הרי  שיווק,  אישור  יקבלו  העיקריים  )תרופות(  המוצרים 

ההשקעה במניה הינה בעלת רמת סיכון גבוהה.
הערכנו את שווי החברה על פי תזרים המזומנים החזוי )DCF( שלוקח בחשבון קבלת אישור 
שיווק ומכירות של התרופות העיקריות, כמו גם את פעילות חברת ביו רפרנס, ההפצה הנוכחית, 
המוצרים  לשאר  שווי  בחשבון  הבאנו  לא  בחברות.  ההשקעה  ושווי  האבחון,  מוצרי  מכירות 
21.1 דולר  יעד של  ומעניקים מחיר  יתר  הנמצאים בפיתוח. אנו ממליצים על המניה בתשואת 

למניה.

חברות   400 מתוך  מ-80  מורכבת  הקרן  בארה"ב.   Mid-cap מחברות  ה-XMLV ETF  מורכב 
ממדד ה-S&P MidCap 400 אשר רשמו את התנודתיות הנמוכה ביותר ב-12 חודשים האחרונים. 
כדי שמניה תיכלל במדד הרחב עצמו, שווי שוק שלה צריך להיות בין 1.2 ל- 5.1 מיליארד דולר, 
כאשר מחזור המסחר היומי הוא לפחות 250 אלף מניות. ההשקעה בקרן מתאימה למי שמעוניין 

לגוון את החשיפה המנייתית שלו בארה"ב תוך ניצול המגמה שתוצג להלן.
הסיבות העיקריות להשקעה: )א( מגמת התחזקות הדולר ו-)ב( נתוני המאקרו החזקים יחסית 
ביותר עבור חלק  יצרה סביבה עסקית מאתגרת  בארה"ב. התחזקות הדולר בשנה האחרונה 
לארה"ב.  מחוץ  הכנסות  של  ועולה  הולך  מרכיב  המניבות  האמריקניות,  הענק  מחברות  גדול 
הרעה  אחרים,  מטבע  בגושי  כמותיות  הרחבות  ובהן  סיבות  ממספר  נובעת  הדולר  התחזקות 
בחשבונות שוטפים ואינפלציה גבוהה בשווקים מתפתחים, והציפייה לתחילת הידוק מוניטארי 
בארה"ב. בעת התחזקות מטבע מקומי, הכנסות ורווחים של חברות המרכזות מרכיב גבוה של 
משווקים  המגיעות  ההכנסות  מצד אחד  מ"אפקט מספריים";  נפגעים  זרים  משווקים  הכנסות 
זרים שוות פחות בעת המרתם למטבע המקומי ומצד שני, עלויות הייצור עולות באופן יחסי ולכן 
נהנות ממטבע  יצרניות הפועלות בחו"ל, שם הן  גם פוגעות בתחרותיות שלהן ביחס לחברות 
מפוחת. מנגד, חברות קטנות ובינוניות המניבות את הרוב הכנסותיהן בשווקים המקומיים, כך 
שהתחזקות הדולר רק משפרת את מצבן כיוון שמצד אחד מכירותיהן אינן נפגעות מהתחזקות 

הדולר ומצד שני הן חוות עלייה בכוח הקניה. 
בהיבט המאקרו, בארה"ב נרשמה התאוששות מתונה בצמיחה לאחר רבעון ראשון חלש ובאופן 
כללי הנתונים השוטפים בארה"ב מלמדים על שיפור בפעילות הכלכלית וביניהם שוק העבודה 
היציב יחסית, מחירי הנפט הנמוכים אשר מחזקים את כוחו של הצרכן האמריקני, ומחירי הבתים 

שמוספים לעלות אם כי בשיעור מתון יחסית.
סיכוני מטבע  הון,  סיכון שוק  סיכונים שהעיקריים שבהם:  טומן בחובו מספר   ETF-ב השקעה 
וסיכוני מאקרו. האטה בארה"ב עלולה לגרום לירידה ברווחי החברות ולירידת שערים. מבחינת 
היחלשות  אי  או  התחזקות  היא  ההמלצה  מבוססת  שעליו  הבסיסי  התרחיש  המטבע,  סיכון 
נהנות  דווקא  המקומיות  חברות  שבו  הפוך  תהליך  ונראה  יתכן  יחלש,  והדולר  במידה  הדולר. 
יותר במונחי המטבע הזר וכוח הקנייה של  פחות מאחר והייצוא יהפוך להיות זול ואטרקטיבי 

הצרכן האמריקני ייחלש. 


