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סביבת האינפלציה נותרה ברמה נמוכה גם לאחר פרסום מדד מרץ. ב-2015 
צפויה עלייה מתונה באינפלציה 

מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ עלה ב–0.3%. עם זאת, ב-12 החודשים 
 .)2014 למרץ  בהשוואה   2015 )מרץ   1% של  ירידה  המדד  רשם  האחרונים 
הדירה,  שכר  מחירי  על  ברובו  המתבסס  הדיור,  סעיף  השפעת  בנטרול 
המדד ירד בשיעור משמעותי אף יותר )2%(, דבר המשקף סביבת אינפלציה 

נמוכה ביותר. 
ותחבורה  הדיור  בסעיפי  חלו  מרץ  בחודש  המשמעותיות  המחירים  עליות 
ההלבשה  בסעיף  עונתית  מחירים  ירידת  נרשמה  מנגד,  ותקשורת. 

וההנעלה.
במבט קדימה, שיעור השינוי השנתי של המדד, המצוי כיום בסביבה שלילית, 
צפוי לעלות באופן הדרגתי )דהיינו, להיות פחות שלילי(. זאת, בין היתר בשל 
בקצב  ההתמתנות  מגמת  להמשך  וציפיות  הדיור  במחירי  העלייה  המשך 
תמשיך  הקרובה  בשנה  האינפלציה  כי  מעריכים  אנו  המזון.  מחירי  ירידת 
להיות מתונה ונמוכה ממרכז יעד יציבות המחירים, אולם לא צפויה להיות 

שלילית. 

צפויים  הביקושים  חדשות.  דירות  מכירות  של  שיא  היקף   ,2015 בתחילת 
להישאר ברמה גבוהה בטווח הקצר

פרטית  ביוזמה  שנבנו  חדשות  דירות   2,414 נמכרו  השנה  פברואר  בחודש 
וציבורית )נתונים מנוכי עונתיות(. מדובר בהיקף מכירות דומה לרמת השיא 
על המשך מגמת העלייה שהחלה בספטמבר  של החודש שעבר, המעיד 
כ-29  של  שנתי  מכירות  קצב  משקף  בפברואר  המכירות  היקף  אשתקד. 
תנודתיות   .2014 לפברואר  ביחס  כ-20%  של  עלייה   – חדשות  דירות  אלפי 
ברורה  לאומית  מדיניות  של  היעדרה  על  להעיד  יכולה  המכירות  היקף 

ואמינה בנושא הדיור.
בחודשיים הראשונים של השנה חלה עלייה משמעותית במכירות לעומת 
התקופה המקבילה אשתקד )כ-23%(, ואף ביחס לשנים קודמות. עלייה זו 
בביקוש לדירות באה לידי ביטוי בשיפור הניכר במדדי הפעילות של החברות 
הפועלות בענף הבינוי, כפי שעולה מסקר מגמות בעסקים של הלמ"ס. נתון 
מרץ הוא הגבוה ביותר מאז ינואר 2013, ומצביע על שיפור משמעותי בכל 
מדדי הפעילות וכן בציפיות לחודשים הקרובים. בעקבות העלייה בביקושים 
)מספר  ההיצע  חודשי  במספר  ירידה  האחרונים  בחודשים  חלה  לדירות, 
החודשים הדרושים למכירת מלאי הדירות החדשות ביזמה פרטית הקיים, 
בו מתחדשים  לטווח  קרוב   –  9.8 על  עומד  וכיום  הנוכחי(  בקצב המכירות 

הלחצים לעליות מחירים.
במבט קדימה, אנו מעריכים שהפעילות בחודשים הקרובים תוסיף להתאפיין 
ברמה גבוהה של אי וודאות, שכן קשה להעריך מהן הרפורמות שהממשלה 
כי  אנו מעריכים  כן,  כמו  הדיור.  לקדם בתחום  הבאה, לכשתקום, תצליח 
תימשך מגמת הגידול בביקושים בשוק הדיור במהלך החודשים הקרובים 
)בין היתר, כפיצוי על הירידה בפעילות שחלה בחלק משנת 2014 ועל רקע 
רמת השפל של הריבית(, דבר שצפוי להוביל לעלייה נוספת במחירי הדירות 

החדשות בשנת 2015. 

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

טל’ : 076-8859989
פקס: 077-8959989

smadar.ilan@bankleumi.co.il :דוא”ל
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מאת ענף מחקר שוק ההון, מערך ייעוץ בהשקעות 

שוקי המניות בעולם

בחודשיים האחרונים התאפיין המסחר במרבית שוקי המניות 
חיוביות  מהתפתחויות  הן  נבעו  אלו  שערים.  בעליות  בעולם 
באירופה, הן מנתונים חיוביות במסגרת עונת הדוחות לרבעון 
הראשון של השנה, והן מהערכות כי העלאת הריבית בארה"ב 

תידחה ותתבצע בתוואי מתון משהיה צפוי. 
ריאלית  צמיחה  כוללות  החיוביות  ההתפתחויות  באירופה, 
הקיטון  בקצב  ניכרת  תוך התמתנות  נמוכה(  כי  )אם  חיובית 
)כאשר  הבית  למשקי  והן  לפירמות  הן  של מצרפי האשראי 
בחלק מהמדינות מצרפי האשראי אף עולים(, ובנוסף נרשם 
שיפור קל במצב שוק העבודה. התפתחויות החיוביות הביאו 
ארוכה  תקופה  לאחר  האינפלציוניות  בציפיות  להתייצבות 
של ירידות )אם כי ההתייצבות הינה על רמה נמוכה מאוד(, 
)לאחר  הדולר  מול  האירו  של  החליפין  בשער  להתייצבות 
חודשים של פיחות(, לירידה במרווחי האשראי בשוק האג"ח 
הקונצרני באירופה, וכאמור לעלייה במדדי המניות העיקריים 
כי  דראגי,  מריו  מר   ,ECB ה-  נשיא  של  התבטאותו  ביבשת. 
חיובית  אינפלציה  תושג  אשר  עד  תימשך  הרכישות  תכנית 
הסיכון  בשווקים.  אלו  למגמות  היא  אף  תרמה  מתמשכת, 
באירופה  החיוביות  ההתפתחויות  על  כעת  שמעיב  העיקרי 
החששות שממשלת  התגברות  לאחר  זאת,  יוון.  מכיוון  מגיע 

יוון לא תגיע להסכמות מול קרן הסיוע האירופית. 
השנה  של  הראשון  לרבעון  הכספיים  הדוחות  עונת  בארה"ב, 
ירידה  כללו  זו  לעונה  האנליסטים  ציפיות  בתחילתה.  נמצאת 
מצרפית של כ-5% ברווחי הפירמות בהשוואה לרבעון המקביל. 
מדובר בפעם הראשונה מזה מספר שנים שרווחי הפירמות היו 
השפיעו  לא  אלו  פסימיות  ציפיות  לעלות.  ולא  לרדת,  צפויים 
לרעה על שוק המניות, שרשם עליות בשבועות האחרונים ונמצא 
קרוב לרמות שיא. סיבה אפשרית אחת לכך היא שעיקר הירידה 
הצפויה ברווחיות המצרפית נובעת מסקטור האנרגיה, כתוצאה 
מהירידה החדה במחירי הנפט בהשוואה לרבעון המקביל. סיבה 
ובין המגמה  האנליסטים  הערכות  בין  לפער  נוספת  אפשרית 
בדיעבד  הוכחו  האנליסטים  תחזיות  פעם,  שלא  היא  בשוק, 
כפסימיות מדי, בהשוואה לתוצאות בפועל. בשנים האחרונות 
התוצאות בפועל היו גבוהות בכ-3% בממוצע ביחס לתחזיות. 
על פי התוצאות שפורסמו עד כה, נראה שאכן האנליסטים היו 
פסימיים מדי גם לגבי הרבעון הנוכחי, כיוון שאלו כוללות עלייה 
זו,  יש לסייג הערכה  יחד עם זאת,  מצרפית של כ-7% ברווח. 
מכיוון שבינתיים רק 62 חברות מתוך מדד ה- S&P 500 פרסמו 
את תוצאותיהן לרבעון. מתוך 62 החברות שפרסמו דוחות, 16 
שייכות לסקטור הפיננסים. סקטור זה נהנה מהגאות בשוק ההון, 
ומצמצום בהוצאות כתוצאה מתהליכי התייעלות, ורשם גידול 
מצרפי של כ-12% ברווח בהשוואה לרבעון המקביל )תוצאות 
חלקיות כאמור(. אנו ממשיכים להמליץ על סקטור הפיננסים 
בארה"ב שנהנה מהצמיחה בכלכלת ארה"ב ומתמחור סביר, 

ובנוסף עשוי ליהנות מעליה בסביבת הריבית. 
היה  הצפוי,  הריבית  תוואי  לגבי  השינוי  מקור  בארה"ב,  עוד 
פרסום נתוני מאקרו פושרים בשוק העבודה בארה"ב בארה"ב, 
FED בנוגע להעלאת ריבית בקצב  יו"ר ה-  והתבטאויות של 
איטי, לכשזו תתבצע. האפשרות של העלאת ריבית הינה אחד 
האיומים על שוק המניות בעולם, והיחלשות מסוימת של איום 

זה תרמה אף היא לעליות השערים.
אלטרנטיבת  מהווים  המתתפתחות  במדינות  המניות  שוקי 
נסחרים  העיקריים, שכן הם  המניות  לשוקי  השקעה חלקית 
השווקים  של  המניות  למדדי  בהשוואה  יותר  זול  בתמחור 
המפותחים, כאשר במקביל רמת הסיכון בשווקים אלו גבוהה 
יותר. התמחור הנוח נובע גם כתוצאה מביצועי חסר בשלוש 
בחלק  הצמיחה  בקצב  מהאטה  כתוצאה  האחרונות,  השנים 
במקביל  רוסיה(  ברזיל,  )סין,  המתפתחות  מהמדינות  מהותי 

לחולשה בסקטור הסחורות. 
הכלכלית.  בפעילות  לתמוך  הממשל  מאמצי  נמשכים  בסין 
הבנק המרכזי הודיע בתחילת חודש מרץ שיוריד את הריבית 
2.5%. הריבית על הלוואות  על פיקדונות ב-0.25%, לרמה של 
כי ב-04/02  נזכיר   .5.35% הורדה גם היא ב-0.25% לרמה של 
מהבנקים  הנדרש  הרזרבה  יחס  את  המרכזי  הבנק  הוריד 
הממשל,  מאמצי  למרות   .2012 שנת  מאז  הראשונה  בפעם 
האצה  על  עדיין  מלמדים  אינם  האחרונים  המאקרו  נתוני 
בקצב הצמיחה. בחודש מרץ, נתוני סחר החוץ הפתיעו לרעה 
כאשר הייצוא ירד בכ- 14.6% לעומת אשתקד )לעומת הערכות 
לגידול של כ- 8%( וגם הייבוא הצטמצם יותר מהצפוי. חולשה 
תרחיב  בסין  הממשלה  כי  הערכות  להתגברות  הביאה  זו 
ההערכות  נוקטת.  היא  בה  התמריצים  תכנית  את  יותר  אף 
בסין,  מרחיבה  ופיסקאלית  מוניטארית  מדיניות  להמשך 
במקביל לשינויים רגולטוריים בנוגע לאפשרויות ההשקעה של 
תושבי סין ותושבי חוץ במניות סיניות, הביאו לעליות שערים 
CSI עלה   300 חדות במדדי המניות העיקריים בסין. מדד ה- 

מתחילת השנה בכ- 30% למרות נתוני המאקרו החלשים.
אנו ממשיכים להמליץ על השקעה רוחבית במדד המניות של 

השווקים המתעוררים, כגיוון לאפיק המנייתי בחו"ל.

האם התחזקות הדולר קרובה לסופה?
העיקריים.  המטבעות  מול  האחרונים  בימים  נחלש  הדולר 
בחודש האחרון חלה התייצבות בשער הדולר בעולם, לאחר 
 ,DXY הדולרי,  האינדקס  )ע"פ   2014 מיוני  כ-25%  של  תיסוף 
העיקריים(.  המטבעות  סל  מול  הדולר  שער  את  שמייצג 
התייצבות זו עשויה לרמוז כי הזינוק בשער הדולר קרוב לסיום. 
)1( התמתנות מסוימת  זו נשענת על מספר גורמים:  הערכה 
חלשים  יצוא  מנתוני  גם  שנובעת  בארה"ב  הצמיחה  בקצב 
המושפעים לרעה מעוצמת הדולר. )2( הערכות שאינפלציית 
היתר  בין  בחודשים הקרובים,  לרדת  צפויה  הליבה בארה"ב 
בקצב  התאוששות   )3( הייבוא.  במחירי  ההוזלה  בהשפעת 
מרבית   )4( אירופה.  על  בדגש  לארה"ב  מחוץ  הצמיחה 

ההערכות בשוק ההון העולמי הן להמשך התחזקות הדולר. 
נקודות אלו עשויות לגרום לקובעי המדיניות בארה"ב לפעול 
אף  או  כזו,  עצירה  הדולר.  התחזקות  את  לעצור  מנת  על 
דומה  באופן  להשפיע  צפויה  בעולם,  הדולר  של  היחלשות 
על שער החליפין של השקל מול הדולר. לאור כל זאת, אנו 
הקטנת  על  )בדגש  למט"ח  החשיפה  הקטנת  על  ממליצים 
החשיפה הדולרית(. זאת, ניתן להשיג באמצעות גידור חלקי 
של החשיפה המט"חית בתיק. בשלב זה לא מומלצת הקטנת 

החשיפה לאפיקי ההשקעה בחו"ל. 
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כלכלה ירוקה

האנושות  בעליל,  סביבתית  לא  התנהלות  רבות של  שנים  לאחר 
התחילה סוף סוף להבין כי לא רק שאחריות סביבתית אינה מהווה 
שפורסם   OECD-ה דו"ח  לה.  תורמת  אף  אלא  לצמיחה,  חסם 
לאחרונה מציין כי על אף שהעלאת הדרישות והסטנדרטים לגבי 
בטווח  עלויות  מייקרת  "ירוקה"(  )התנהלות  סביבתית  אחריות 
הקצר, הרי שבטווח הבינוני והארוך צפוי רווח משמעותי כתוצאה 

מן המהלך, הן ברמת הענף כולו והן ברמת הפירמה.
בחיינו:  רבים  לתחומים  עמוק  חדרו  הירוקה,  הכלכלה  יסודות 
טבעי,  גז  משאבי  טיפוח  שתייה,  מי  אנרגיה,  חקלאות,  בנייה, 
הולך  חלק  על  משפיעים  המחזור  עקרונות  ועוד.  מים,  הפלרת 
ובעבודה.  בבית  משתמשים  אנחנו  בהם  המוצרים  של   וגדל 
לצד כל אלה, ממשיך לנסוק תחום הרכב "הירוק" שבינתיים מושך 

את עיקר תשומת הלב. 

ההיברידיות מובילות
נעות  חשמליות  מכוניות  אלף  מ-700  למעלה   ,2014 לסוף  נכון 
הרכב  צי  מסך  כ-0.06%  כלומר  העולם,  ברחבי  כבישים  על 
כ-13%. עם  חשמלי  רכב  של  בחדירה  מובילה  נורבגיה   העולמי. 

משמעותית,  נוכחות  מציגות  ההיברידיות  המכוניות  זאת,  לעומת 
כאשר קרוב ל-4 מיליון מכוניות היברידיות נעות בארה"ב, המדורגת 
במקום השני אחרי יפן. במעצמת הרכב היפנית, למרבה ההפתעה, 
תחנות  מספר  על  עולה  כבר  בחשמל  התדלוק  תחנות  מספר 

התדלוק "הרגילות" )בנזין וסולר(.
המשפחתיות  של  בקטגוריות  השולטים  המובילים,  הרכב  יצרני 
והקטנות, משווקים כעת דורות מתקדמים של מותגים היברידיים. 
בהם  יוקרה  רכבי  יצרני  גם  אליהם  הצטרפו  האחרונות  בשנים 
היברידיים  דגמים  שהוסיפו  ומרצדס,  אינפיניטי  ב.מ.וו.,  לקסוס, 
שמשווקים  ולמבורגיני  פרארי  כגון  הספורט  מותגי  וגם  לקטלוג, 

מכוניות על-היברידיות, עם כל הביצועים הנדרשים.

עידוד ממשלתי
של  העדיפויות  בסדר  גבוה  נמצא  הנושא  כמה  עד  ללמוד  ניתן 
ליזמות  ממשלות  שמעניקות  המובהק  מהעידוד  העולם  כלכלות 
ובעיקר  חשמלי,   - הירוק  הרכב  צי  להגדלת  זה  ובכלל  "ירוקה", 

היברידי.
של  עצום  סכום  להציע  החלה  צרפת  ממשלת  החודש  בתחילת 
10,000 יורו למי שיעבור מרכב דיזל ישן לרכב חשמלי, ו-6,500 יורו 
למי שיעבור לרכב היברידי. מדובר במהלך דרמטי ביותר במדינה 
המובילה בשיווק רכבים באירופה בזכות יצרנית הרכב הצרפתית 
נהוגה  שהיתה  המיסוי  שיטת  הופסקה  ב-2015  פיז'ו-סיטרואן. 
בצרפת שהיטיבה עם רוכשי רכבים בעלי מנוע דיזל לעומת מנוע 
בנזין. עם זאת, הדרך בצרפת עודנה ארוכה, שכן כ-80% מהנהגים 
עדיין עושים שימוש ברכב עם מנוע דיזל. אגב, תעשיית הרכב של 
צרפת מציעה היום מנועי דיזל "נקיים" בעלי תפוקת זיהום נמוכה. 
צרפת גם הכריזה על פרויקט ארוך טווח של החלפת צי הרכב של 

הדואר הצרפתי לצי "ירוק".
ובינתיים, בשיקגו שבארה"ב החלו ב-2014 להפעיל משאיות פינוי 
חשמלית  משאית  כי  העלתה  שבדיקה  לאחר  חשמליות,  אשפה 
כך  טבעי.  גז  על  הפועל  מרכב  או  היברידי  מרכב  יותר  חסכונית 
פי  על  כאשר  לעיר,  פינוי אשפה חשמליות  20 משאיות  התווספו 
 הערכות מדובר בחיסכון של כ-11 אלף דולר לשנה עבור כל משאית. 
משאיות היברידיות הן כבר מחזה שגרתי בערים הגדולות, בעיקר 
החלוקה  משאיות  בקטגוריית  נפח  יותר  יותר  תופסות  והן  ביפן, 

הבינוניות והקטנות. גם מוניות חשמליות והיברידיות הופכות לחלק 
מהנוף האורבני ברחבי העולם.

מארה"ב הגיעה גם בשורת המטוס ההיברידי, הצורך 30% דלק פחות, 
שביצע את טיסתו הראשונה בתחילת 2015. מאחר שאין די בחשמל 
על מנת לספק את האנרגיה הדרושה להמראת המטוס – הסוללה 
החשמלית נכנסת לפעולה רק במהלך הטיסה עצמה. ואם כבר מטוס, 

אז למה לא ספינת תענוגות היברידית? כן, גם את זה כבר יש.

ומה בישראל?
במדד  הכלולות  המדינות   60 מתוך  ה-24  במקום  ניצבת  ישראל 
העולמי לכלכלה ירוקה )GGEI(, המשקלל את כלל התחומים של 
כלכלה ירוקה, שתחום הרכב הוא אחד מהם. כ-40 מיליון שקלים 
מושקעים מדי שנה בהטבות מס בשיעור של 30%-20% המוענקות 
בהיקף  גידול  נרשם   2014 במהלך  ואכן,  היברידיים.  רכבים  לבעלי 

של כ-50% בהיקף הייבוא של כלי רכב היברידיים לישראל.
חומרים  פליטת  של  החישוב  שיטת  את  לזנוח  הוחלט  לאחרונה 
פי התקן  על  עכשיו  עד  היברידיים, שבוצעה  רכב  בדגמי  מזהמים 
התקן  פי  על  החישוב  את  לבצע  ולהתחיל  המחמיר,  האירופאי 
האמריקאי. החלטה זו צפויה להביא להפחתת מס הרכישה בשיעור 

של כ-50% של כמה מהדגמים ההיברידיים המיובאים מארה"ב. 
2014 תכנית רחבת  ועדת השרים לענייני פנים אישרה באוקטובר 
לחשמלי.  הרכבת  מסילות  מערך  את  להסב  שמטרתה  היקף 
ויש  שקלים,  מיליארד  בכ-12  מוערכת  שעלותו  בפרויקט  מדובר 
נוספים לצורך  להניח שצפויים בעתיד מהלכים ממשלתיים רבים 

"חישמול" המדינה. 
רק  לא  נוגעת  העולמית  הרכב  תעשיית  של  הירוקה  המהפכה 
הירוקות  המכוניות  האוויר.  זיהום  הקטנת  של  "הקלאסי"  בנושא 
מפחיתות את התלות במקורות אנרגיה מתכלים, והן בנויות היום 
בחומרים  שימוש  ותוך  המחזור  לעקרונות  בהתאמה  רבה  במידה 
כי בעתיד  ייתכן  זאת,  קיימּות. עם  ממוחזרים, מותאמות לסביבת 
כתוצאה  הסוגים,  מכל  מכוניות  של  בתפוצה  כללית  ירידה  תהיה 
מהתפתחות טכנולוגיות המידע שתורמת לירידה בקילומטראז' של 

האדם. 
http://bit.ly/rmmc-GreenEconomy :לרשימת המקורות

ומה בלאומי?
אגף  בלאומי,  התאגידית  האחריות  מנהלת  איתן,  הדס  מאת: 

ההדרכה 
הבנק  משקיע  בלאומי,  התאגידית  האחריות  מפעילות  כחלק 
ובפיתוח  שלו  הסביבתיות  ההשפעות  בצמצום  רבים  משאבים 

מוצרים וכלים המקדמים כלכלה ירוקה. 
את  משמעותי  באופן  לאומי  צמצם  האחרונות  השנים  במהלך 
וסניפי  במבני  ירוקה  בנייה  קידם  שלו,  הפחמנית  הרגל  טביעת 
נייר  צריכת  וצמצום  אנרגטית  התייעלות  פעולות  ביצע  הבנק, 
ופיתח מוצרים סביבתיים, בהם הלוואות לשדרוג ירוק של עסקים, 
סביבתיים,  תשתית  פרויקטי  מימון  סולאריים,  פרויקטים  מימון 

הסבת מפעלים לפעילות באמצעות גז טבעי, ועוד.
לאומי  זכה  הסביבה,  איכות  נושא  לניהול  העקביות  פעולותיו  בזכות 
ב"תו הירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. לאומי הינו הארגון הפיננסי 

הראשון ובין הארגונים הראשוניים בישראל אשר זכה בתו זה.

www.leumi.co.il : למידע נוסף
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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

בעיצוב,  עוסקת  החברה  תעשיות.  כלל  מקבוצת  חלק  והינה   1961 בשנת  נוסדה  החברה 
תחומי  בשני  אופנתיים  ומוצרים  פריטים  של  בישראל  קמעונאית  ומכירה  שיווק  קניינות, 
פעילות – תחום אופנת ההלבשה ותחום אופנת הבית, באמצעות מעל 350 חנויות המופעלות 
על-ידי החברה. החברה יצאה בשנת 2014 עם תכנית לשינוי אסטרטגי לחברה אשר כללה 
חיזוק המותג, הגדלת הנראות והיקף השיווק והפרסום של החברה, גידול בהיקף המכירות 

גם באמצעות רכישות, שיפור חוויית הקנייה בחנויות ועוד. 
מרבית מהמהלכים עליהם הכריזה החברה בוצעו או נמצאים בשלבי ביצוע. אנו מעריכים כי 
המהלכים בהם נוקטת החברה יביאו אכן לשיפור תפעולי וחיזוק המותג, אשר צפוי להביא 

גם לשיפור בהיקף המכירות למ"ר.
לאחרונה הודיעה החברה על מספר רכישות שמטרתן להגדיל את היקף הפעילות בחברה 
של  הייתה  האחרונה  הרכישה  לגודל.  יתרונות  ניצול  תוך  המנוהלים,  המותגים  מספר  ואת 
חברת עדיקה, אשר מפעילה אתר מסחר מקוון, מהמצליחים והרווחיים בישראל, וזאת מתוך 
כוונה לבסס זרוע של מסחר מקוון, תחום אשר נמצא בצמיחה מהירה יחסית, למותגי החברה, 
הקיימים והחדשים, תוך ניצול הלוגיסטיקה והמיצוב של עדיקה כיום. אנו מעריכים כי קיימת 
סינרגיה ברכישות אלו והן יוסיפו ויחזקו את המותג, בהמשך למהלכי מיתוג ומיצוב שמבצעת 

החברה למותגי הבית שלה.
להערכתנו החברה תציג שיפור הדרגתי בתוצאות בשנים הקרובות וצמיחה בהכנסות הן 
מפעילות הליבה של החברה, והן מהרכישות שביצעה השנה.  מעבר לכך לחברה איתנות 
פיננסית טובה שתתמוך באסטרטגיית הצמיחה תוך שמירה על מדיניות חלוקת דיבידנד 
נדיבה. על אף האמור לעיל יש לציין שנת 2015 הנה עדיין שנת מעבר בה היקף ההשקעות 
צפוי להיות גבוה והטמעת הרכישות עלולה להעיב מעט על התוצאות הכספיות. כמו כן יש 

לזכור כי מדובר בתחום תחרותי מאד, עם שולי רווח לא גבוהים.

WisdomTree Japan Hedged Equity. המגמה החיובית ממנו נהנה השוק היפני טרם מוצא 
ונראה כי השיפור בנתוני המאקרו, רמת התימחורים וחולשת המטבע מצדיקים הקצאה של 

הנכס הזה במסגרת גיוון תיק ההשקעות.
קרן מניות יפניות מגודרת מטבע של חברת WisdomTree הינה ETF שמונפקת בארה"ב. 
המורכב  טרי"  "ויזדום  חברת  של  היפני  המניות  מדד  אחר  ועוקבות  דולרית,  היא  הקרן 
 ETF-יפניות על פי מפתח דיבידנד, והרשומות למסחר בבורסת טוקיו. בניגוד ל מחברות 
הקלאסי, החברות מדורגות בקרן על פי תשואות הדיווידנדים שלהן )ולא לפי שווי שוק(. 
כדי  וזאת  במדד,  יכללו  לא  ביפן  מתוך   80% על  עולה  הכנסותיהן  שאחוז  חברות  בנוסף, 
להטות את המדד לכיוון חברות בעלות בסיס הכנסות גלובלי. נכון להיום, תשואת הדיבידנד 

של ה-ETF הינה כ-2%.
מדווחות  יפניות  ייצוא  חברות  לאחרונה,  )א(  גורמים,  על מספר  רציונל השקעה מתבסס 
את  מעדכנים  אנליסטים  האחרונים,  בחודשים  בנוסף,  הכספיות.  בתוצאותיהן  שיפור  על 
תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה. )ב( מגמת הפיחות במטבע היפני תומך ביצואנים, כוון 
שהין המוחלש מגביר את כוח הקנייה של גורמים המחזיקים מטבעות המתחזקים מול הין. 
)ג( בהיבט של הערכות שווי, מניות יפניות נסחרות במחירים סבירים, וזאת על פי אנליסטים 
של S&P Capital IQ. יתרה מזו, לצד קרנות הפנסיה היפניות צפויות להמשיך להגדיל את 
אחזקותיה המנייתיות תוך צמצום חשיפתה לאג"ח מקומיות, מהלך שצפוי לתמוך בעליות 

בשוק המניות.
השקעה ב-ETF טומן בחובו מספר סיכונים, וביניהם, הסיכונים העיקריים: סיכון שוק וסיכון 
סיכוני  כולל  המניות,  לשוק  חשופות  הללו  החברות  מנייתית,  חשיפה  בכל  כמו  מטבע. 
מאקרו. מבחינת סיכון המטבע, ה-ETF אומנם מנטרל הסיכון אך עדיין ישנה חשיפה לשער 
החליפין. במידה שהיין יתחזק מול הדולר, הרווח שנובע מהמטבע לא יהווה חלק מהתשואה 
למשקיע. בנוסף, התחזקות המטבע היפני תגרום לייצוא להיות פחות אטרקטיבי כך שעדיין 

יש חשיפה מטבעית.
לפרטים נוספים אנא פנה ליועץ השקעות שלך.


