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 2017אוגוסט ב 10                  סקירה שבועית שוק ההון

   

 03/08-10/08/2017סקירה שבועית,       

 
 עיקרי ההמלצות

  בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בלבד בסביבת האינפלציה
הגלובלית. מגמות אלו, ככל שימשכו, תומכות במעבר הדרגתי לסביבה מוניטארית מרחיבה פחות בהשוואה לשנים 

 של כלל אפיקי ההשקעה בתיקים. האחרונות. עליה בסביבת הריבית עשויה להביא לאורך זמן לשינוי באופן התמחור 

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

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

  באפיק האג"חי, אנו ממליצים על תמהיל מאוזן בין חשיפה שקלית לחשיפה צמודת מדד. מדד המחירים לצרכן
לחודש יוני אמנם הפתיע כלפי מטה, והחזיר את הקצב השנתי לרמה אפסית, אך קצב זה צפוי לעלות במתינות 

ערכה זו נשענת על שיפור בקצב עליית השכר, סביבת הביקושים המקומית האיתנה, ועלייה בחודשים הקרובים. ה
 מתונה בסביבת האינפלציה בחו"ל. מנגד, עוצמת השקל עשויה למתן את קצב עליית המדד.

 קצר. זאת, על רקע ההערכה שסביבת הריביות העולמית תוסיף לעלות בשנים -המח"מ המומלץ בתיקים הוא בינוני
החזקת מח"מ מעט ארוך יותר באפיק הממשלתי השקלי המקומי ביחס לרכיב אנו ממליצים על , בתוך כךות. הקרוב

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

  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 לתמחור
קר גם בשאר אפיקי ההשקעה. בהתחשב בכך, האפיק המנייתי נותר אפיק מרכזי בתיק ההשקעות המומלץ. אנו י

ממליצים על אחזקה מהותית במניות ישראל. רווחי הפירמות המקומיות צפויים להמשיך ולגדול לאור השיפור בקצב 
ל לא צפויה בחודשים הקרובים. ובהרכב הצמיחה בישראל, שוק העבודה החזק, וההערכה שהעלאת ריבית בישרא

קיימת עדיפות לבחירת מניות באופן סלקטיבי ולא באמצעות רכישת המדדים  -בשל התמחור הגבוה בשווקים 
 הכלליים, הן בישראל והן בחו"ל. 

  .הפער בין הריביות המוניטאריות של ארה"ב ושל ישראל צפוי להמשיך ולהתרחב באופן איטי במהלך השנה הקרובה
זו ממתנת את הלחצים הבסיסיים לתיסוף השקל, ויכולה אף להביא לעלייה בתנודתיות שער החליפין.  התרחבות

אנו ממליצים על חשיפה מט"חית בתיק ההשקעות באמצעות אחזקות באפיק המנייתי והקונצרני בחו"ל ללא גידור 
 ללת בתיקי ההשקעות.החשיפה המטבעית. זאת, גם בשל אופיה הממתן של חשיפה מטבעית על התנודתיות הכו

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

-מעלייה במתיחות הגיאובין השאר השבוע היה דליל יחסית בנתוני מאקרו והמסחר בשווקים הגלובליים הושפע 
יתה חיובית עד יהר שא, המתקרבת לסיומה ,פוליטית בין ארה"ב לצפון קוריאה ומעונת הדו"חות הכספיים בארה"ב

אלף משרות  209על תוספת של  הצביעוהיה חיובי  ארה"בשפורסם בסוף השבוע שעבר ב תעסוקההח "דו. כה
בחודש הקודם.  שנרשמה כלפי מעלה תוספת המשרות נהדכוע ,. במקבילהערכות המוקדמותמעל ל ,בחודש יולי

למרות עלייה קלה שנרשמה בשיעור ההשתתפות בלבד. זאת,  4.3%והוא עומד על שיעור האבטלה רשם ירידה קלה 
טיפס לרמת שיא, העיד גם הוא על המשך התעצמות  אשר יוני נתון מספר המשרות הפנויות לחודש. בכח העבודה

, בתוספת המשרות בחודשים האחרוניםשנרשמה למרות ההאצה המסוימת ויחד עם זאת, שוק העבודה בארה"ב. 
 . חודשים אחרונים( 12) 2.5%מד על וקצב העלייה בשכר הממוצע נותר מתון וע

ית השווקים העיקריים. במחצית השנייה של השבוע נרשמה נרשמה נטייה לירידות שערים מתונות במרבבשוק, 
ברטוריקה הניצית בין ארה"ב וצפון קוריאה כאמור, דבר שהביא לירידה מסוימת בתיאבון הסיכון של  החרפה

. על רקע האמור נרשמה ירידת "נכסי מקלט"המשקיעים, וכפועל יוצא מכך לעלייה בביקושים לנכסים הנתפשים כ
 עלייה במחיר הזהב.ייסוף בשער הדולר מול המטבעות העיקריים ו ,העיקרייםתשואות בעקומים 

ביחס לעולם. זאת, בעיקר על רקע ירידה חדה  במגמה שלילית מובהקתבישראל, מדדי המניות העיקריים נסחרו 
האנרגיה. אגרות החוב הממשלתיות השקליות הארוכות נסחרו תוך עליית מניות מענפי הפארמה ושנרשמה ב

 האפיק הצמוד נסחר תוך ירידת תשואות מתונה.    ,ומנגד מתונה ותתשוא

    החוב אגרות שוק

  השבוע נרשמה במרבית העקומים העיקריים נטייה לירידת תשואות מתונה. זאת, בעיקר על רקע ירידה בסיכום
    רום מזרח אסיה כאמור לעיל. פוליטית בד-בתיאבון לסיכון של המשקיעים בשל העלייה במתיחות הגיאו

  שבוע על יציבות לכל אורך העקום, לאחר עליית שמרו בסיכום הבארה"ב, תשואות אגרות החוב הממשלתיות
בתוך כך, ציפיות האינפלציה הגלומות  תשואות שנרשמה בהן בתחילת השבוע על רקע דו"ח התעסוקה החיובי.

 שנים בהתאמה. 10 -ו 5לטווחים של  1.8% -ו 1.7% -רשמו עלייה והן עומדות כעת על כ

 ירידת נ.ב. בדגש על חלקו הארוך של העקום.  1-3 -תשואות אגרות החוב של ממשלת גרמניה ירדו בפה, אירוב
 תשואות מתונה נרשמה גם בעקומים של ממשלות בריטניה, ספרד ואירלנד. 

  חברתS&P תוך אשרור הדירוג הקיים הודיעה השבוע על העלאת תחזית דירוג האשראי של מדינת ישראל לחיובית ,

-אפשרות להמשך ירידה ביחס החוב. זאת, על רקע צמיחה כלכלית איתנה לצד עודף במאזן התשלומים ו(Aעל )+
 .בשנים הקרובות לתוצר

  ,האפיק הממשלתי נסחר השבוע במגמה מעורבת. תשואות אגרות החוב השקליות הארוכות עלו במעט, בישראל
מנגד, תשואות אגרות החוב הצמודות ירדו במעט. כתוצאה מכך, נרשמה עלייה  .בניגוד למגמת המסחר בעולם

  מתונה בציפיות האינפלציה הגלומות בדגש על הטווחים הבינוני והארוך. 

 נרשמו באגרות החוב השקליות לעומת זאת,  .הצמודות ביציבות יחסית גרות החובאהשבוע נסחרו  באפיק הקונצרני
משקיעים התאמות שביצעו  על רקעזאת ירידות שערים חדות יחסית, בדגש על אלו שהונפקו על ידי מנפיקים זרים. 

צפוי לכלול  50נזכיר, כי מדד תל בונד שקלי  ."50הקרובה של מדד "תל בונד שקלי בשבוע החולף לקראת ההשקה 
כלולות במדד תל בונד שקלי, ללא אגרות חוב שהונפקו ה אגרות החוב הקונצרניות השקליות הגדולות ביותר 50את 

עשוי לתת פתרון למשקיעים המעוניינים בחשיפה למדד אג"ח קונצרני שקלי ללא על ידי מנפיקים זרים. המדד 
    .2017באוגוסט  20 -בהיסחר ל ויתחילנפקו על ידי מנפיקים זרים חשיפה לאגרות חוב שהו

 



 

 | 3|           מערך ייעוץ בהשקעות | ענף מחקר שוק ההון  |  
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 שוק המניות 

 בעו בעיקרן נש)במונחים דולריים(  קלות שערים בירידותמדד המניות העולמי בסיכום השבוע הסתיים המסחר ב
 קלותרידות שערים השבוע י ומהחולשה שרשמו מרבית המטבעות המובילים כנגד הדולר. בארצות הברית נרשמ

תוך  המדדים המוביליםבאירופה נסחרו רמות שיא כל הזמנים. קרוב ל מובילים והם ממשיכים להיסחרבמדדים ה
תפתחויות בזירה העל רקע חששות מפני ה ,ואילו באסיה התאפיין המסחר במגמה שלילית קלות לירידות נטייה
עוצמה יחסית, זאת לנוכח אופטימיות . ברמה הענפית, מדד הטכנולוגיה העולמי הפגין כאמור פוליטית-הגיאו

 הפיננסיםבריאות, ה ענפיהנובעת מדוחות כספיים חיוביים שפרסמו חברות מובילות בתחום. מנגד, מדדי 
 .רשמו ירידות שערים והאנרגיה

  מגמת המסחר השלילית הובלה  .במדדים המובילים חדות שבוע ירידות שעריםהבשוק המניות המקומי, נרשמו
ירידות שערים נרשמו  .משמעותיתהפגינו חולשה )טבע, מיילן( בו בולטות מניות האשר ה הפארמה, על ידי סקטור

בלטו לחיוב מניות השבבים אשר עלו על רקע מנגד,  שותפויות מאגר הגז לויתן. דגש עלסקטור האנרגיה, בגם ב
 . חיובייםפרסום דוחות 

 מטבעות וסחורות

 והושפע לחיוב בעיקר מפרסום דוח התעסוקה בארה"ב שהיה טוב  0.9%-הדולר התחזק מול סל המטבעות בכ
מתיחות בין ארה"ב על רקע המהירידה בתיאבון לסיכון שפע לחיוב והאף הדולר . הערכות המוקדמותביחס ל

 . האירוני ובפרנק השוויצרי, ביין היפנכסי מקלט" ולתיסוף בדולרהביאה לעלייה בביקושים ל"זו  .לצפון קוריאה
, השקל ללא שינוי מול הדולרנותר , בניגוד למגמת המסחר הכללית. בהתאמה 1.1%-ו 1.2%-בכ ונחלש והליש"ט

  העלאת תחזית דירוג האשראי של מדינת ישראל השבוע. ככל הנראה בתמיכת 

  ,במפלס  במקביל לעלייההזהב והכסף בהתאמה, במחירי  2.8%-ו 1.0%-כנרשמה עלייה של בשוק הסחורות

 שפורסם הושפע לחיוב בעיקר מדוח המלאיםו 1.5%-עלה בכ  WTIהחששות בשווקים. מחיר חבית נפט מסוג
ביקוש אופ"ק לתחזיות  הנפט מחירעוד תמכו ב. י במלאי הנפטובארה"ב, אשר הצביע על ירידה גבוהה מהצפ

בתוך . 2018 -ו 2017 שניםלאלף חביות ליום  100-כשל לסחורה, אשר עודכנו כלפי מעלה בהיקף לובאלי הג
בממוצע,  מיליון חביות ליום 32.9 -עלתה ביולי לאופ"ק תפוקת הנפט של המדינות החברות בארגון נציין כי  ,כך

  גורם שייתכן ומיתן את עליית מחיר הנפט כאמור. 

 
 אג"ח: שי ג'רבי

 מניות: שגיא שטרומצה
 בכרמטבעות וסחורות: מורן מייק 

 ליאורה קפלן      
 ההון שוק מחקר ענף

 

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

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

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

עשוי להיות מעת  ,לבנק ו/או לחברות בנות שלו ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם
 .לעת עניין במידע
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% שינוי שבועי

תשואה 

לפדיון 

ממוצעת

היום
לפני 

שבוע
לפני חודש

0.20%0.20%0.20%שנה*-0.0%

30.64%0.60%0.55% שנים0.2%-0.1%

101.52%1.45%1.49% שנים0.2%0.0%

0.0%0.1%OTC*

0.0%0.5%

-0.2%1.8%

% שינוי שבועי0.0%0.2%
תשואה 

פנימית
מרווח

0.01%1.23%1.41%תל-בונד 20

0.04%0.96%1.19%תל-בונד 40

0.40%2.58%1.84%-תל-בונד שקלי

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה מתחילת 

השבוע

תל-בונד צמודות 

יתר
0.01%1.45%1.66%

3.8%-7.3%-ת"א 35
תל-בונד צמודות 

0.07%0.44%0.68%בנקים

0.23%2.14%2.35%-תל-בונד תשואות2.3%-9.5%ת"א 90

3.8%-8.5%מדד בנקים

2.5%-11.6%ת"א נדל"ן 

SME60-7.3%-5.0%

3.5%-17.2%-ת"א תקשורת

3.3%-4.9%ת"א טכנולוגיה

5.6%0.53%1.29%2.46%-9.5%-ת"א נפט וגז

1.08%1.90%3.68%

1.31%1.95%-

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה מתחילת 

השבוע

S&P5009.7%-0.7%

0.9%-16.7%נאסד"ק

STOXX6004.0%-0.8%

1.2%-4.6%גרמניה

לפני שבועהיוםלפני שבועהיוםטווח0.4%-5.1%צרפת

0.68%-0.69%-1.1%21.33%1.34%-3.5%בריטניה

0.23%-0.27%-0.3%51.78%1.79%-5.1%סין

1.5%102.22%2.22%0.41%0.45%-3.2%יפן

*במונחי מטבע מקומי ונכון לסגירת המסחר בישראל

דולר-שקל

אירו-שקל

-6.4%0.3%

-0.8% 4.3%

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


