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בנק ישראל נמנע מלהפתיע והשאיר את הריבית ברמה של 0.1%
יותיר  ישראל  צפו שבנק  הפיננסיים  בשווקים  רוב ההערכות המוקדמות 
היה.  אמנם  וכך   ,0.1% של  ברמה  שינוי,  ללא  יוני  לחודש  הריבית  את 
ההחלטה נתקבלה, בין היתר, על רקע הגורמים הבאים: א. עלייה מסוימת 
"בסביבת האינפלציה" בעת האחרונה; ב. תמונה מעורבת של הפעילות 
הכלכלית, שיש בה גם חלקים המעידים על התרחבות הפעילות, במיוחד 
בארה"ב  הנמוך  הצמיחה  הערכה ששיעור  ג.  הפרטית;  הצריכה  בתחום 
ברביע הראשון של השנה נבע מגורמים זמניים וחולפים, ושבהמשך השנה 
הצמיחה תשוב ותעלה, תוך השפעה על הצמיחה בישראל ותוואי הריבית 
אי- על  ההחלטה  ה.  הדיור;  בשוק  הערה  הפעילות  המשך  ד.  בארה"ב; 

שינוי הריבית נתקבלה למרות תיסוף השקל ביחס לסל המטבעות מאז 
החלטת הריבית האחרונה.

הריבית  להפחתת  אפשרות  ישנה  שעדיין  מעריכים  אנו  קדימה,  במבט 
לכ-0% במהלך החודשים הקרובים, כאשר תנאי רקע הכרחיים למהלך 
כזה עשויים לכלול מספר הפתעות כלפי מטה במדדי המחירים לצרכן 
החודשיים ותיסוף נוסף של השקל ביחס לסל המטבעות. העלאת הריבית 
הריבית  בתוואי  תלויה  תהיה   ,2015 בסוף  רק  הנראה  ככל  בישראל, 
בארה"ב – ככל שתוקדם כך ניתן לצפות לצפות לשינוי מגמה גם בריבית 

המקומית. 
של  הפעילות  השנה,  של  הראשון  ברביע  במשק  מתונה  צמיחה  למרות 
צפויה   2015 בשנת  חזקים.  נותרו  המקומיים  והביקושים  העסקי  הסקטור 

האצה בקצב צמיחת התוצר, בתמיכת הצריכה הפרטית
ברביע  הישראלי  במשק  הכלכלית  הפעילות  היקף  של  ראשוני  אומדן 
הראשון של שנת 2015 מלמד כי התוצר המקומי הגולמי צמח בשיעור של 
2.5%, בהשוואה לרביע הרביעי אשתקד )במונחים שנתיים, נתונים מנוכי 
עונתיות(. מדובר בקצב צמיחה נמוך  בהשוואה לקצב הצמיחה הממוצע 

ברביעים האחרונים. 
התוצר העסקי, שאינו כולל את תרומת ההוצאה הממשלתית לתמ"ג, ואינו 
כולל את תרומתם של מספר רכיבים קטנים נוספים, צמח בשיעור שנתי 
3.2%. מדובר בשיעור צמיחה דומה לקצב הצמיחה הרבעוני הממוצע  של 

בשלוש השנים האחרונות, דבר שמעיד על חוסנו של הסקטור העסקי. 
הבאים  ברביעים  הריאלית  הפעילות  כי  מעריכים  אנו  קדימה,  במבט 
יותר,  גבוה  מעט  אף  או  הראשון,  הרביע  של  לזה  דומה  בשיעור  תצמח 
זאת,   .3.5% של  לשיעור  הצמיחה  בקצב  האצה  תחול   2015 שבשנת  כך 
על רקע ההאצה הצפויה ביצוא ובהשקעות בנכסים קבועים. כמו כן, נציין 
של  לצמיחה  הפרטית,  בצריכה  הצפוי  הגידול  של  הרבה  התרומה  את 

התוצר. 
יחד עם זאת, בשנים הקרובות פוטנציאל הצמיחה של המשק הישראלי 
עשוי להיות נמוך מזה שהיה טרום המשבר לאור העובדה שחלק ממדינות 
אירופה וכן ארה"ב, להן השפעה מהותית על היצוא ולכן על קצב צמיחה 

בישראל, צפויות לצמוח בשיעורים הנמוכים מאלה שהיו לפני המשבר.

עריכה:   סמדר אילן - ראש ענף פיתוח עסקי
מטה הפעילות הבינלאומית, החטיבה הפיננסית
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 טעימה מעליית התשואות 

בתיקי  עיקרי  סיכון  גורם  מהווה  בעולם  הנמוכה  הריביות  סביבת 
או  )הדרגתית  תשואות  שעליית  הוא  המרכזי  החשש  ההשקעות. 
בקפיצות( לאורך השנים הקרובות תגרום לרווחים נמוכים מאוד )או 
הפסדים( באפיקי השקעה שונים. בתמהילים המומלצים על ידנו כיום, 
באג"ח  )כיוון שתשואת האחזקה  נוגע לאפיק המנייתי  עיקר החשש 
ממשלתי בינוני, עם התקצרות המח"מ, תפצה תוך שנים מעטות על 
הפסד נקודתי כתוצאה מעליית תשואות(. בסוף אפריל ותחילת מאי 
קיבלנו טעימה קטנה מהאפקט האפשרי של עליית תשואות מהירה 
מ-0.1%  בגרמניה  התשואות  עלו  שבועיים  תוך  ההשקעות.  תיקי  על 
ל-0.7%. התשואות בארה"ב עלו מ-1.9% ל-2.2%, והתשואות בישראל עלו 
מ-1.4% ל-1.8%. במהלך שבועיים אלו, מחירי האג"ח הקונצרני בעולם 
הגיבו באופן כמעט מקביל, כאשר מרווחי התשואות נותרו כמעט ללא 
שינוי ברוב הדירוגים. קרן LQD שמשקיעה באג"ח קונצרניות בדירוגי 
השקעה ירדה בכ-3%, בדומה לירידות שנרשמו באגרת הממשלתית 
זאת,  לעומת  העולמי,  המניות  מדד  שנים(.   8 של  )מח"מ  המקבילה 
ירדו  )בישראל מדדי המניות  "בלבד"  כ-2%  ירידה של  רשם במקביל 
חזק יותר מאשר מדדי האג"ח העיקריים, יתכן שגם בהשפעת העליות 
החדות שקדמו לכך(. בימים שלאחר מכן, כאשר השוק עבר לרגיעה 
והתשואות ירדו מעט, שוק המניות תיקן מעלה באופן חזק יותר מאשר 

שוק האג"ח. 
שבועיים אלו של עליית תשואות, יכולים לשמש את המשקיעים ככלי 
לסיכון המח"מ. משקיעים שהופתעו  תיק ההשקעות  רגישות  לבחינת 
לרעה מעוצמת הירידות באפיקים האג"חיים, בהנתן עליית התשואות 
שהתרחשה, צריכים לשקול להקטין את סיכון המח"מ בתיק )אם על 
ידי הקטנת החשיפה לאפיק, או קיצור מח"מ(. בשנים הקרובות צפויות 

תנודות נקודתיות חזקות אף יותר, בתשואות אגרות החוב הארוכות.
הייתה  התשואות,  לעליית  במקביל  שהתרחשה  נוספת  תופעה 
בארה"ב  ההון,  משוק  נגזרת  שהיא  כפי  הצפויה  באינפלציה  עלייה 
ובאירופה. סביבת האינפלציה צפויה להמשיך ולהיות אחד המנועים 
ואין  נוסף, אליו כמעט  )או הבלמים( להעלאת ריבית בארה"ב. מנוע 
התייחסות פומבית מצד הפד, הוא שער החליפין. דולר חזק עשוי למתן 
משמעותית את קצב העלאת הריבית. בתחילת מאי, למרות שעליית 
בעולם, הדולר  נכסי הסיכון  לירידה במחירים של  התשואות הביאה 
השנייה  במחצית  התרחשה  בעולם  הדולר  )התחזקות  התחזק  לא 
של חודש מאי, במקביל לנתוני מאקרו חיוביים בארה"ב(. זוהי תופעה 
מפתיעה כיוון שבדרך כלל עלייה במפלס החששות בשוק מביאה הן 
לירידות מחירים באפיקי הסיכון והן להתחזקות הדולר בעולם. יתכן 
שהסיבה לך הייתה שהטריגר לעליית התשואות הגיע מאירופה. בכל 
אופן, התרחשות זו מלמדת על כך שחשיפה דולרית בתיק ההשקעות 
לא מקזזת בכל המקרים פגיעה רוחבית בנכסי הסיכון, ומהווה "תעודת 

ביטוח" חלקית בלבד.

תתבטא  הצמיחה  האם   – בישראל  המניות  שוק 
ברווחי הפירמות?

כאשר  כלכלי,  משיפור  הנוכחית  בתקופה  נהנית  ישראל  כלכלת 
בחישוב  במקצת  להאיץ  אף  עשויה  הצמיחה   2015 שנת  בהמשך 
המשך  לגבי  זו,  הערכה  הפרטית.  הצריכה  רכיב  על  בדגש  ריאלי, 
חיוביות  מגמות  של  שילוב  על  מבוססת  הפרטית,  בצריכה  שיפור 
בשוק העבודה )שיעור אבטלה הגיע לאחרונה לשפל של 4.9%(, ריבית 
אפסית שמגדילה את היקף המזומן שבידי הציבור, ועלייה חדה במדד 

אמון הצרכנים מתחילת השנה. 
בשונה ממגמת הצמיחה, ההכנסות המצרפיות של הפירמות הכלולות 
רווחיות  האחרונות.  השנים  בשלוש  מדשדשות   100 אביב  תל  במדד 
אולם  התייעלות,  מתהליכי  כתוצאה  מעט,  עלתה  אמנם  הפירמות 
עיקר העליות החדות שנרשמו במדדי המניות בשנים האחרונות באו 
במקביל לעלייה במכפילי הרווח, ולא בשל עלייה ברווחיות הפירמות. 
של  השנייה  במחצית  תמשך  ואכן  במידה  בישראל,  הצמיחה  האם 

השנה, תחלחל לשורת הרווח של הפירמות? 
 ,2012 זו, ראשית עלינו לנתח מדוע, מאז שנת  כדי לענות על שאלה 
דשדשו ההכנסות המצרפיות של הפירמות הנסחרות, למרות הצמיחה 
החיובית )אם כי המתונה( ששררה בישראל. התשובה לשאלה זו נעוצה 
בתהליכים שונים שעוברים מספר סקטורים בישראל. ענף התקשורת 
הציג בשנתיים האחרונות ירידה חדה בהכנסות כתוצאה משינוי מבנה 
הפיננסים,  סקטור  התקשורת.  בשירותי  חדה  מחירים  וירידת  השוק 
שמהווה כמעט שליש מהשווי של מדד ת"א 100, הושפע באופן מהותי 
שונים  ותהליכים  הבנקים  הכנסות  על  הנמוכה  הריבית  מהשפעת 
נמצא  המזון  וקמעונאות  ייצור  סקטור  הביטוח.  חברות  ענף  שעבר 
ירידות  גוררת  אשר  גבוהה  תחרות  בסביבת  האחרונות  בשנתיים 
לענפי  השייכות  חברות  מאידך,  הפירמות.  ברווחיות  וירידה  מחירים 
נמצאים  שלהם  העיקריים  היעד  ששוקי  ענפים  והתרופות,  ההי-טק 

בחו"ל, הציגו ככלל עלייה בהכנסות )בחישוב שקלי(. 
וחצי  השנה  במשך  היטב  התבטאו  אלו,  סקטוריאליים  הבדלים 
חד,  באופן  עלו  היצואניות  מניות  מחירי  המניות.  במחירי  האחרונות 
ואילו מניות הקשורות יותר לשוק המקומי, ובפרט לסקטורים שצויינו 
שינוי מסויים בשוק.  נראה שחל  לעיל, דשדשו. בשבועות האחרונים, 
חלק ממניות הסקטורים המקומיים בלטו בעליות, ואילו מרבית מניות 

היצואניות רשמו דשדוש. 
הציפיות להמשך שיפור במגמת הצמיחה בישראל, בדגש על הצריכה 
הפרטית, עשויות לתמוך בהמשך השנה במניות הפונות לשוק המקומי. 
יחד עם זאת, עיקר ההשפעה על הכנסות )ורווחי( הפירמות במספר 
מזון(  קמעונאות  פיננסים,  אנרגיה,  )תקשורת,  ספציפיים  סקטורים 
והרגולציה,  הענפי  למבנה  הקשורות  פנימיות  מהתפתחויות  תנבע 
ופחות למצב הביקושים מצד משקי הבית. מנגד, המניות של קבוצת 
החברות היצואניות נמצאות ככלל ברמת תמחור גבוהה יותר )מבוסס 
12 חודשים אחרונים(, והן עשויות להזדקק  על מכפיל רווח היסטורי 

לעלייה נוספת ברווחיות על מנת לרשום קפיצת מדרגה במחיר.

אג"ח בדירוגים נמוכים כתוספת לתיק ההשקעות
מזה כחצי שנה אנו ממליצים על השקעה באג"ח קונצרניות קצרות 
גם  דומה  פוזיציה  לפתוח  המלצנו  לאחרונה,  בארה"ב.  גבוה,  בסיכון 
על אג"ח ישראליות. אחזקות אלו הינן ברמת סיכון גבוהה, שנובעת 
רובה ככולה מסיכון האשראי של הפירמות. מנגד, סיכון המח"מ הינו 
להשקעה  ככלי  ממליצים  אנו  עליו   ,SJNK שסימולו   ETF-ה נמוך. 
באפיק בחו"ל, הינו בעל מח"מ משוקלל של 2.2 שנים, ואילו מדד אג"ח 
תשואות, המייצג את אפיק האג"ח הספקולטיבי בישראל, הינו בעל 
מח"מ משוקלל של כ-3.7. לגבי ההשקעה בישראל אנו ממליצים על 
השקעה סלקטיבית )באמצעות קרנות מתמחות או אחזקות ישירות( 

ולא על השקעה רוחבית במדד התל בונד תשואות. 
כגיוון לתיק ההשקעות בתקופה  המלצות אלו מתאימות להערכתנו 

הנוכחית, וזאת משלוש סיבות:
קצב הצמיחה בארה"ב ובישראל צפוי כאמור להמשיך ולהיות חיובי 
בחודשים הקרובים, על בסיס המגמות הנוכחיות בנתוני המאקרו. לאור 
זאת, שיעור הכשלים במדינות אלו לא צפוי לעלות באופן משמעותי 

)יוצא דופן לכך הוא סקטור האנרגיה בארה"ב(.
ההשקעות  בתיק  הסיכון  נכסי  על  שמאיים  העיקרי  הרוחבי  הסיכון 
הוא סיכון עליית ריבית, בעיקר בחלק הבינוני והארוך של העקומים 
ובאפיק המנייתי. אחזקה של אג"ח קונצרני קצר, ברמת סיכון גבוהה, 
עשויה ליצר תשואה שוטפת גבוהה יחסית כל עוד עליית הריביות )אם 
וכאשר תתרחש( תהיה הדרגתית ומתונה, וכל עוד מגמת הצמיחה לא 

תשתנה לרעה.
במחירי  יציבות  נראה  הקרובים  שבחודשים  היא  נוספת  אפשרות 
הצפויה  כזה, התשואה השוטפת  במצב  והאג"ח הממשלתי.  המניות 
מאחזקת פלח האג"ח הקונצרני המסוכן הקצר, צפויה להיות גבוהה 

מהתשואה בנכסי הסיכון האחרים בתיק ההשקעות.
אחזקות אלו הינן כאמור ברמת סיכון גבוהה. 

מאת ענף מחקר שוק ההון, מערך ייעוץ בהשקעות
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המוח החדש של הפרסום

שיטות  בשתי  משתמשים  והם  פרסומות  אוהבים  לא  גולשים 
'עיוורון  היא  והעיקרית  הראשונה  מהן,  להתעלם  כדי  עיקריות 
לחסימת  כלים  היא  והשנייה   )Banner blindness( פרסומות' 
פרסומות, שהפופולרי ביותר הוא אד-בלוק )AdBlock(. ב-2014 
פרסומות  לחסימת  ביישומים  בשימוש  כ70%  של  קפיצה  חלה 
כה  התופעה  משתמשים.  מיליון  ל-200  מתקרבת  והתפוצה 
דרמטית עד כי לאחרונה התפתח ברשת ובמיליה המקצועי דיון 

סוער סביב המוסריות של חסימת פרסומות.
העידן הדיגיטלי מציב אתגרים חדשים בפני מקצועני הפרסום בעולם. 
בנוסף להתעלמות האקטיבית של צרכנים מפרסומות, יש עוד כמה 
תופעות עולמיות שמשפיעות, כל אחת לחוד וכולן יחד, על תעשיות 
התוכן, המדיה והחדשות וכמובן על תעשיית הפרסום: התפתחות 
ענן ערוצים של מידע ותוכן, צריכת תוכן ללא הפסקה בכל מקום, 
פילוח עד לפרט הבודד, מדידת אפקטיביות בזמן אמת, יכולת ניבוי 
 של התנהגות גולשים/צרכנים וכלי הפצה גלובליים בניהול עצמי. 
הפרסומאי  נדרש  להם  השיקולים  ומורכבות  ההחלטות  כמות 
החדש גדולות היום במאות אחוזים מבעבר, פי כמה וכמה יותר 
פעם  אם  יותר.  זמן  במרווחי  והפצה  הפקה  חשיבה,  פעולות 
לתקופה,  אותו  מריץ  קמפיין,  מתכנן  היה  המקצוען  הפרסומאי 
- כפרויקט שנתי, אם לא רב  בודק אפקטיביות ומתקן בהתאם 
שנתי - בעידן החדש התהליך הזה מתרחש מספר פעמים ביום. 

אינטנסיבי.
 Strategy והמחקר  הייעוץ  חברת  של   2015 לשנת  תחזית  עפ"י 
היקף  בה  הראשונה  המדינה  תהיה  בריטניה   ,Analytics
הפרסום הדיגיטלי בתמהיל יהיה גדול מ-50%. התחזית לארה"ב 
 .30% עולמית  הכלל  והתחזית   34% אירופה  למערב   ,28% 
רדיו,   - השאר  כל  ואת  טלוויזיה  כולל  בתמהיל  האחר  החלק 
הדיגיטלי  הפרסום  של  וגדל  הולך  נתח  חוצות.  ושילוט  פרינט, 

מנוהל ע"י אלגוריתמים - פרסום פרוגרמטי.
את המהפכה הפרוגרמטית חוללה - איך לא? - גוגל, עם פלטפורמות 
הפרסום AdWords ו-AdSense ששינו את פני ענף הפרסום לנצח. 
הפלטפורמות של גוגל אפשרו הצגת מסרים שיווקיים ופרסומיים 
עפ"י   - הבודד  הגולש  של  העניין  אודות  דינאמיים  נתונים  עפ"י 
מחרוזת החיפוש או בחירת אתר - בתשלום עפ"י הקלקות. כולנו 
שלנו. החיפוש  תוצאות  לצד  שמוצגות  הפרסומות  את   מכירים 
במקביל גוגל אגרה נתונים על התנהגות של גולשים, שאפשרו 
הפרסומיים  הכלים  של  האיכות  ואת  הדיוק  את  לשפר  לה 
2000 הפכה  AdWords שהושקה בשנת  החדשים. פלטפורמת 
היתה  וגוגל  הפרסום  בתעשיית  הדומיננטי  לגורם  במהירות 

לחברת הפרסום הגדולה בעולם.
הפרסום  מכלל   45% הפרוגרמטי  הפרסום  היווה   2014 בשנת 
2013, כאשר בשנת  131% לעומת  גידול של  הדיגיטלי בארה"ב, 
נותני  )עפ"י  הדיגיטלי  מהפרסום   55% להוות  צפוי  הוא   2015
לזירה  גוגל.  של  בלעדית  לא  כבר  הזאת  העוגה   .)eMarketer

נכנסו כוחות חדשים, עם אלגוריתמים שחושבים אחרת.
שתיים מן השחקניות החדשות והבולטות בזירת הפרסום הפרוגרמטי 
והפכו לחברות בינלאומיות  יזמים ישראלים  הן חברות שנוסדו ע"י 
היזם  של   )Outbrain( אאוט-בריין  בני-יורק:  הראשיים  שמשרדיהן 
סינגולדה  אדם  של   )Taboola( וטבולה  גלאי,  ירון  והמצליח  הותיק 

הצעיר. 
אחר-כך,  שנה  וטבולה   2006 בשנת  לפעול  החלה  אאוט-בריין 
400 מ'  )550 מ',  לשתיהן מאות מיליוני משתמשים בכל העולם 
בהתאמה(, שתיהן מפעילות פלטפורמה חכמה המנתחת מידע 

צבור ומידע "חי" על מנת להציג לגולש אופציות נבחרות, עליהן 
יחד את הקטגוריה  מובילות  ושתיהן  לפי קליק,  משלם הלקוח 
של 'המלצות תוכן'. שתי החברות כלל אינן מגדירות את עצמן 

כפלטפורמות פרסום.
 Content( תוכן'  'המלצות  ופלטפורמות  טבולה  אאוט-בריין, 
מענה  למפרסמים  מספקות  אחרות   )Recommendations
לדרישות החדשות, הנובעות מן המעבר הגורף לשיווק באמצעות 
תוכן )Content Marketing(. בעידן הדיגיטלי המפרסמים הופכים 
למו"לים שמייצרים ומפיצים תוכן ללא הפסקה במגוון ערוצים - 

אתר, בלוג, פייסבוק ועוד. 
גם  להיחשף  למפרסמים  מאפשרים  תוכן'  'המלצות  כלי 
בערוצי מדיה כגון אתרי חדשות כחלק מהתוכן. האלגוריתמים 
המתקדמים, שמשתכללים ללא הרף באמצעות מידע טרי שנאגר 
ומנותח אונליין, מבטיחים רמת עניין גבוהה וסיכוי טוב להקלקה. 
הפרסומת נראית כמו התוכן שסביבה, והיעד להקלקה אינו דף 

פרסומי אלא תוכן בעל ערך - מאמר, כתבה, סקירה. 
הבא  הצעד  יהיה  מה  מנבאות  הפלטפורמות  למעשה,  הלכה 
כך  אך  מוזר,  נשמע  זה.  את  יודע  שהוא  לפני  הגולש  של 
העצומים  המידע  מאגרי  עובדת;  באמת  הזאת  הטכנולוגיה 
יודעים  והאלגוריתמים הדינאמיים  גולשים  אודות התנהגות של 
בהתאם.  תוכן  לו  להציע  גולש  של  והמיקוד  העניין  את   לחזות 
על  המקליק.  ולצרכן  המשלם  ללקוח  מבטיחים  שהם  מה  זה 
מנת להבין את היקפי המידע שמאפשרים את קיום ההבטחה 
היומרנית, צריך לדעת שאאוט-בריין מחוברת ליותר מ-100,000 

אתרים שעליהם פועלים כ-50 אלגוריתמים. ביג דאטה.
המלצות תוכן היו גם לפני כן, אך הן היו קונטקסטואליות )עפ"י 
נושאים או מילות מפתח מוגדרות( או עפ"י פופולאריות. החידוש 
הן פשוט  נפלא בפשטותו;  הוא  של הפלטפורמות המתקדמות 
גלישה  מסלולי  שיח,  מעורבות,  כגון  נוספות  קטגוריות  הוסיפו 
)התנהגות אופיינית( ואחרות, עם טכנולוגיות שמאפשרות עיבוד 
אונליין  מחוללות  ההמלצות  אמת.  בזמן  המידע  של  רלוונטי 

בהתאמה אישית לכל גולש.
אבל אנשים לא אוהבים פרסומות ולכן המפתח להצלחה הוא, 
ובזה מודים גם מפתחי ומנהלי הפלטפורמות החדשניות, שלא 
מדובר בפרסומת אלא בתוכן. זה לא נראה כמו פרסומת ולא 
מתנהג כמו פרסומת, למרות שחלק נכבד מן הפעילות של אאוט-
בריין וטבולה מבוצע עבור מפרסמים )החלק האחר מבוצע עבור 
ערוצי המדיה שמשתמשים בפלטפורמות לקידום תוכן מערכתי 
או  בתחפושת  מדובר  לא  אבל  הערוץ(.  בתוך  תנועה  והגדלת 
קוסמטיקה בלבד; כדי להצליח בשימוש בפלטפורמות האלו יש 
לייצר תוכן איכותי בעל ערך ומעניין. ההצלחה של הפלטפורמות 
עצמן תלויה באיכות התוכן שמאחורי ההקלקות שהן מייצרות. 
בין השמות הגדולים שמשתמשים בפלטפורמות הללו ובדומות 
ועוד  ניוז  סקאי  מאשבל,  פורצ'ן,   ,CNN את  למצוא  ניתן  להן 

עשרות ערוצי תוכן מובילים. לא מדובר בתופעה אלא במגמה.
אאוט-בריין )27%( וטבולה )23%( הישראליות מציעות אלטרנטיבה 
חכמה והן מחזיקות כמחצית משוק המלצות התוכן למפרסמים 
רק  מבטיח.  נראה  תוכן'  'המלצות  של  העתיד  בעולם.  ולמדיה 
עובדת  גוגל  כי  וידוע  דומה  יאהו פלטפורמה  לאחרונה השיקה 

על פתרון משלה.

רשימת מקורות:
http://bit.ly/rmmc-ProgrammaticAdvertising



מניה נבחרת בלאומי

ETF נבחר בלאומי בנקאות פרטית

שיכון ובינוי

EWZ -ברזיל

4

יתר תשואת   – המלצה    ₪  10.2  – יעד  מחיר    ₪  8.9   - שוק  מחיר 

מאת חברת לאומי פרטנר מחקרים

CFA ,אנליסטים, אריה חרוסט, 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

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

קבוצת שיכון ובינוי הוקמה כחברת אחזקות של שתי חברות שפעלו בתחום הבניה והנדל"ן- 
שהחלה  נדל"ן  ובינוי  שיכון  וקבוצת   1924 בשנת  בפעילותה  שהחלה  בונה  סולל  קבוצת 
בישראל  ותשתיות  נדל"ן  פעילויות  במגוון  פועלת  הקבוצה  כיום,   .1956 בשנת  בפעילותה 
ובחו"ל באמצעות 5 מגזרים: תשתיות ובניה, יזמות נדל"ן, זכיינות, אנרגיה מתחדשת ומים. 
שווי  מבחינת  ביותר  והמשמעותיים  הפעילות  מרבית  את  המהווים  העיקריים  המגזרים 

הקבוצה הינם תשתיות ונדל"ן למגורים.
בתחום התשתיות והבניה הקבוצה פועלת בישראל בחו"ל. בישראל לקבוצה יכולת ביצוע מגה 
פרויקטים הן בעצמה והן בשותפות עם קבלנים אחרים והיא מחזיקה בצבר הזמנות שמעל 
ל- 4.5 מיליארד ₪ כאשר לאחרונה היא התבשרה על זכיה במכרז לקו הרכבת הקלה יחד עם 
שותפה סינית בהיקף של 3.1 מיליארד ₪. בתחום התשתיות בחו"ל החברה פעילה בעיקר 
במדינות אפריקה המתאפיינת בשיעורי רווחיות גבוהים יחסית, ולאחרונה זכתה במכרזים גם 
בטקסס ובקולומביה כחלק ממאמציה להתפתח לשווקים חדשים. צבר ההזמנות במגזר זה 

בחו"ל עומד על כ- 8 מיליארד ₪ לאחר שהציג גידול מרשים בשנים האחרונות.
הציבורית  החברה  והיא  למגורים  הנדל"ן  בתחום  בעיקר  פעילה  הקבוצה  הנדל"ן  בתחום 
המחזיקה בעתודות הקרקע הגדולות ביותר בישראל עם בנק קרקעות פוטנציאלי של כ- 
ישראל אשר  ברחבי  אתרים   20 בכ-  פעילה  כיום החברה  שותפים(.  )עם  יח"ד  אלף   14.5
בנוסף, החברה מחזיקה בנכסים מניבים  נמכרה כמחצית.  יח"ד מתוכם   2,400 כ-  כוללים 
נכסים  העוסקת בהשכרת  או  די  איי  39% מחברת  וב-   ₪ מיליארד   1.5 כ-  הוגן של  בשווי 

למגורים בברלין והנסחרת בשווי שוק של 1.75 מיליארד ₪. 
בתחום הזכיינות לחברה אחזקות בפרויקטי זכיינות שונים הכוללים את מנהרות הכרמל, מתקן 
התפלה חדרה, פוליסיטי, בית המשפט המחוזי בתל אביב, אחזקת כבישי בצפון ועוד. בעבר 

החברה החזיקה ב- "דרך ארץ", הזכיינית של כביש 6, עד שמכרה את אחזקותיה ביולי 2013.

ברזיל היא מדינה עצומה המונה כ-202 מיליון נפש, ומייצגת את הכלכלה השביעית בגודלה 
בעולם והשנייה ביבשת אמריקה, המוערכת בכ- 2.3 טריליון $ - כ-15.1 אלף $ לנפש. הצוות 
הכלכלי החדש במדינה, הכולל את Joaquim Levy – שר האוצר החדש ובכיר לשעבר בקרן 
 ,Alexandre Tombini שר התכנון, יחד עם נגיד הבנק הוותיק - Nelson Barbosa -המטבע ו
אמור להחזיר את החשיבה הכלכלית במדינה להשקפה יותר אורתודוקסית, ועל פניו, נראה 
שהמשקיעים מקבלים את השינוי בברכה. בנוסף, לאחרונה, המדינה קיבלה חיזוק גם מסוכנות 
הדירוג S&P כאשר היא אישרה את רמת דירוג החוב של המדינה והותירה אותה ברמת דירוג 

.BBB מודיס ופיץ' מדרגים את אגרות החוב הממשלתיות ברמה של .-BBB השקעה של
הון  הלימות  יחסי  עם  יציבים  מאוד  פיננסים  למוסדות  נחשבים  במדינה  הגדולים  הבנקים 
גבוהים על פי תקנות באזל 3, מה שעשוי להקל על גלגול חובות המדינה ולתמוך בהנפקת 
חוב חדש שלה במידה ותזדקק לו. רמת החוב של המדינה עלתה במתינות בשנה שעברה 

ועומדת על כ-60% מהתוצר.
לאחרונה ברזיל עושה מאמצים על מנת להתאושש מהאטה כלכלית שמלווה בהיחלשות 
ומיציבות  שחיתות  מפרשיות  גם  כמו  יחסית,  גבוהה  מחירים  עליית  של  ובמגמה  המטבע 

פוליטית "עדינה".
הנתונים האחרונים מצביעים על קצב אינפלציה של כ-8% כאשר רמת צמיחת התוצר עמדה 

 .)Economist בסוף שנת 2014 על 0.1% וצפויה להתכווץ בכ-1% ב-2015 )על פי הערכות
האינפלציה הרימה ראש בחודשים אחרונים לאור העלאות מחירי התחבורה והחשמל, עליות 
שהיו אמורות להיכנס לתוקף בשנת 2014 אך לא התממשו בשל "כלכלת בחירות".הגירעון 
בחשבון השוטף, שהורע מאמצע שנה שעברה והגיע לכ-3.9% מהתוצר בסופה, גרם למטבע 
הברזילאי להיפגע. בשנת 2015 השפעת המטבע אמורה לסגור את הגירעון בחשבון הסחר 

ולשפר את נתוני החשבון השוטף גם כן.
ירידות  לאחר  אך  הכלכלית שלה,  נקודת השפל  את  ברזיל חצתה  באם  ברור  לא  אומנם, 
שערים מתמשכות וחדות בשוקי המניות שלה בשנים האחרונות, נראה שאם תצליח כלכלתה 
להיות  עשויים  צוות מקבלי ההחלטות הכלכליות החדש, המשקיעים  בניווטו של  להתייצב 

מתוגמלים בהתאם.


