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 חג שמח!             
 
 

 עיקרי ההמלצות
 

  מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו
מגמות אלו, ככל שימשכו, תומכות במעבר הדרגתי לסביבה מוניטארית מרחיבה פחות בהשוואה לשנים 
האחרונות. עליה בסביבת הריבית עשויה להביא לאורך זמן לשינוי באופן התמחור של כלל אפיקי ההשקעה 

 בתיקים. 

 שראל, נתוני המאקרו מעידים על התרחבות הכלכלה המקומית במקביל לאינפלציה נמוכה, וסביבת שער גם בי
חליפין חזק בהשוואה לממוצע בשנתיים האחרונות. בשלב זה סביבה זו מאפשרת את הותרת הריבית 

בתקופה  המוניטארית ברמה אפסית על ידי בנק ישראל. כל אלו, עשויים להמשיך ולתמוך בשוק ההון המקומי
 הקרובה. 

  .קצב האינפלציה צפוי באפיק האג"חי, אנו ממליצים על תמהיל מאוזן בין חשיפה שקלית לחשיפה צמודת מדד
לעלות במתינות בחודשים הקרובים. הערכה זו נשענת על שיפור בקצב עליית השכר, סביבת הביקושים המקומית 

 האיתנה, ועלייה מתונה בסביבת האינפלציה בחו"ל. 

 "קצר. זאת, על רקע ההערכה שסביבת הריביות העולמית תוסיף לעלות -מ המומלץ בתיקים הוא בינוניהמח
בשנים הקרובות. בתוך כך, אנו ממליצים על החזקת מח"מ מעט ארוך יותר באפיק הממשלתי השקלי המקומי 

תקופה ממושכת, ביחס לרכיב אג"ח חו"ל. זאת, לאור הערכה כי הריבית בישראל צפויה להישאר ללא שינוי ל
בפרט, אנו  לעומת אפשרות למדיניות מוניטארית מרחיבה פחות בחלק מהכלכלות הגדולות בחודשים הקרובים.

 שתוואי העלייה של ריבית הפד בשנה הקרובה יהיה תלול יותר מאשר זה שמתומחר בשווקים.מעריכים 

  בשוק האג"ח הקונצרני, הן בחו"ל והן בישראל, אנו מעדיפים להתמקד באג"ח איכותיות בדירוגים גבוהים חלף
 הדירוגים הנמוכים, עקב מרווחי הסיכון הנמוכים ששוררים באפיק זה. 

  במבט כולל, אנו ממליצים על חשיפה מנייתית ממוצעת. התמחור באפיק זה אמנם גבוה, אך זאת במקביל
קר גם בשאר אפיקי ההשקעה. בהתחשב בכך, האפיק המנייתי נותר אפיק מרכזי בתיק ההשקעות לתמחור י

המניות המרכזיים בחו"ל נהנים משיפור נאה ברווחיות הפירמות בחצי השנה האחרונה. גם המומלץ. מדדי 
שראל, שוק בישראל, רווחי הפירמות המקומיות צפויים להמשיך ולגדול לאור השיפור בקצב ובהרכב הצמיחה בי

העבודה החזק, וההערכה שהעלאת ריבית בישראל לא צפויה בחודשים הקרובים. בשל התמחור הגבוה בשווקים 
 קיימת עדיפות לבחירת מניות באופן סלקטיבי ולא באמצעות רכישת המדדים הכלליים, הן בישראל והן בחו"ל.  -

 שיך ולהתרחב באופן איטי במהלך השנה הפער בין הריביות המוניטאריות של ארה"ב ושל ישראל צפוי להמ
הקרובה. התרחבות זו ממתנת את הלחצים הבסיסיים לתיסוף השקל, ויכולה אף להביא לעלייה בתנודתיות שער 
החליפין. אנו ממליצים על חשיפה מט"חית בתיק ההשקעות באמצעות אחזקות באפיק המנייתי והקונצרני בחו"ל 

בשל אופיה הממתן של חשיפה מטבעית על התנודתיות הכוללת בתיקי  ללא גידור החשיפה המטבעית. זאת, גם
 ההשקעות.

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

 בתמיכת  ,בארה"ב, תשואות אגרות החוב הממשלתיות הוסיפו לעלות בהמשך למגמה בשבועות האחרונים
פרסום נתוני מאקרו חיוביים. אינדיקטורים מסקטור הייצור הצביעו על האצה בפעילות הכלכלית בחודש 

סופות ההוריקן  בגללספטמבר, והפחיתו במידה מסוימת את החששות לפגיעה בצמיחה ברבעון השלישי 
ח התעסוקה לחודש ספטמבר. בסוף השבוע הקרוב צפוי להתפרסם דו"-שפקדו את המדינה בחודשים אוגוסט

 . חלה בו האצהלבחון האם קצב העלייה בשכר הממוצע נותר נמוך יחסית או שספטמבר, בו המשקיעים צפויים 

  ,עיקריים תוך ירידת תשואות מתונה. תוצאות הבחירות בגרמניה, והמתיחות נסחרו העקומים הבאירופה
נ.ב. בתשואת  9 -עלייה של כהשבוע, תרמו להפוליטית בספרד בעקבות משאל העם שנערך בקטלוניה בתחילת 

ביחס לאגרות החוב המקבילות של ממשלת  התרחבות המרווחלושנים,  10 -אגרות החוב של ממשלת ספרד ל
 גרמניה. 

  בישראל, נרשמה עלייה קלה בתשואות אגרות החוב הממשלתיות השקליות הארוכות, על רקע מגמת המסחר
צמצום חד צרני, נרשמו שינויים קלים במחירים ובמרווחים. זאת, לאחר באפיק הקונ שנרשמה בארה"ב כאמור.

 שנרשם במרווח הממוצע בחודש ספטמבר, העומד כעת ברמת שפל ביחס לרמתו מתחילת השנה. 

  ,סביב רמות  נסחריםוחלק ניכר ממדדי המניות המובילים בעולם  מגמה חיוביתנרשה בשוק המניות העולמי
שיא כל הזמנים. האופטימיות בשווקים באה לנוכח נתוני מאקרו המצביעים, כאמור, על המשך התרחבות 
בפעילות הכלכלית העולמית, זאת לצד ציפיות להמשך עליה ברווחיות הפירמות, בין היתר בשל רפורמת המס 

ת השווקים בעולם, בלט לשלילה בניגוד למגמה החיובית שנרשמה במרביאותה מוביל ממשל טראמפ. בארה"ב 
 , ואי הוודאות באשר להשלכותיו על כלכלת המדינה. על רקע משאל העם שוק המניות הספרדי,

  ,מניות מענףמנגד ו, בלטו לחיובמניות ענף הפארמה  .המובילים עליות שערים מדדי המניותרשמו בישראל 
 מחירי הגז. ב עתידיתה החשש מהפחת בעקבותהאנרגיה המקומי המשיכו להציג חולשה, 

 לאחר  ( מול הדולר,1.3%)פיחות חד בתוך כך הליש"ט בלטה ב .0.6%-לר התחזק מול סל המטבעות בכהדו
והתמ"ג ברבעון השני  ,ירד בספטמבר לעומת אשתקדבבריטניה הייצור  כי מדד מנהלי הרכש לסקטור פרסומים

מול הדולר.  0.6%-ארבע שנים. האירו נחלש בכ , הנמוך מזה בלבד 1.5%של השנה צמח בשיעור שנתי של 
בהתאמה.  0.5%-ו 0.7%-הפרנק השוויצרי והיין היפני הנתפסים כמטבעות "מקלט" נחלשו מול הדולר בכ

 . 0.8%-במקביל ירד מחיר הזהב בכ

  מחיר הנפט מסוגWTI פ"ק הגדילו . זאת בעיקר על רקע הפרסום כי המדינות החברות בארגון או3.1%-ירד ב
 חביות ליום לעומת אוגוסט.  120,000מיליון חביות ליום, עליה של  32.83-בספטמבר את תפוקת הנפט ל
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שיקול הפעלת המלצה או תחליף לבמסמך זה בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. אין לראות  מסמך זה בוצע
בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים   - דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ

ו עסקאות כלשהן. הנתונים נלקחו ממערכות לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות א -א רהמיוחדים של כל קו
הנתונים.  תומילא בוצעו בדיקות לאומגמה, גרפיט, בלומברג ועוד, למעט מקרים שבהם נכתב אחרת ממוכנות כגון 

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות 
המובאות כאן לתוצאות בפועל. הבנק אינו מתחייב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, בין ההערכות 

מראש או בדיעבד. לבנק ו/או לחברות בנות שלו ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי 
 ע.עשוי להיות מעת לעת עניין במיד ,מהם

 


