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 7162 בפברואר 61                      סקירה שבועית שוק ההון

   

 10-612727162, סקירה שבועית      

 
 עיקרי ההמלצות

 במקביל לעלייה איטית בלבד בסביבת זאת , נתוני התוצר בישראל מעידים על התרחבות הכלכלה המקומית
הריבית ותרת הסביבה זו מאפשרת את בשלב זה . לחצים לתיסוף בשער החליפין של השקלהמשך הו ,האינפלציה

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

  בסביבת האינפלציה ורה ברחלה עליה , במקביל .נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור בכלכלה העולמיתגם
דרגתי לסביבה מוניטארית מרחיבה פחות בהשוואה יתמכו במעבר ה, ככל שימשכו, אלו מגמות. במשקים מרכזיים
בטווח הזמן  עליה בסביבת הריבית. לתהליכים אלו השלכות רחבות גם על הכלכלה הישראלית. לשנים האחרונות

 . עשויה להביא לאורך זמן לשינוי באופן התמחור של כלל אפיקי ההשקעה בתיקים הבינוני

 קצב האינפלציה . ת לחשיפה צמודת מדדבין חשיפה שקלי אנו ממליצים על תמהיל מאוזן, חי"באפיק האג
הערכה זו נשענת על סביבת הביקושים . מעל לציפיות השוק לעלות במתינות בחודשים הקרוביםבישראל צפוי 

עוצמת השקל , מנגד. ניים הנוגעים להתפתחות האינפלציהותנאים טכ, ל"התגברות האינפלציה בחו, המקומית
 .המדדעשויים למתן את קצב עליית  -והפחתות מיסים אפשריות 

 שסביבת הריביות העולמית והמקומית תוסיף על רקע ההערכה , זאת. קצר-מ המומלץ בתיקים הוא בינוני"המח
ח איכותיות "אנו מעדיפים להתמקד באג, ל והן בישראל"הן בחו, ח הקונצרני"בשוק האג .לעלות בשנים הקרובות

 . עקב מרווחי הסיכון הנמוכים ששוררים באפיק זה, בדירוגים גבוהים חלף הדירוגים הנמוכים

 ב "שינויים במדיניות הפיסקאלית בארה, בטווח הארוך. ת ממוצעתאנו ממליצים על חשיפה מנייתי, במבט כולל
עלולים להיות מלווים בהתפתחות גורמי סיכון לכלכלה  אך מנגד, עשויים להביא לשיפור ברווחיות הפירמות

לאור (. סיכוני מטבע ועוד, עלייה בסביבת האינפלציה, גידול נוסף בחוב הממשלתי, קיטון בסחר העולמי)העולמית 
 . האפיק המנייתי נותר אפיק מרכזי בתיק ההשקעות המומלץ, בשאר אפיקי ההשקעהגם התמחור הגבוהה רמת 

  בקצב רווחי הפירמות המקומיות צפויים לגדול לאור השיפור . מניות ישראלאחזקה מהותית באנו ממליצים על
. יה בחודשים הקרוביםוההערכה שהעלאת ריבית בישראל לא צפו, שוק העבודה החזק, ישראלבהצמיחה  ובהרכב

קיימת עדיפות , יחד עם זאת. ל"תמחור שוק המניות הישראלי עדיף על שוקי המניות העיקריים בחו, בנוסף
עקב כך שמספר מניות שאינן , זאת. לבחירת מניות באופן סלקטיבי ולא באמצעות רכישת המדדים הכלליים

 .הינן בעלות משקל גבוה יחסית במדדים אלו, תמומלצו

 התרחבות זו . 7112ב ושל ישראל צפוי להמשיך ולהתרחב במהלך שנת "הפער בין הריביות המוניטאריות של ארה
חית בתיק ההשקעות באמצעות "אנו ממליצים על חשיפה מט. לעלייה בתנודתיות שער החליפין עשויה להביא

 .ל ללא גידור החשיפה המטבעית"אחזקות באפיק המנייתי והקונצרני בחו

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

 0.1%נרשמה האצה מסוימת בקצב הצמיחה בישראל שעמד על  7112השבוע פורסם כי במחצית השנייה של 
במחצית השניה של  7.7%-ו 7112במחצית הראשונה של  8.3%לעומת צמיחה בקצב של , זאת. בחישוב שנתי

כמו גם מהמשך , התרחבות ההשקעה בנכסים קבועיםמ ,שיפור בייצואמשיפור זה בקצב הצמיחה הושפע . 7110
. השיפור בכלכלה הישראלית מתבטא גם בשיעור אבטלה נמוך וגידול בשכר הממוצע. הגידול בצריכה הפרטית

כאשר במקביל סביבת אינפלציה נמוכה , התפתחויות אלו תורמות ללחצים לתיסוף בשער החליפין של השקל
יתמכו בשוק ההון , ככל שימשכו, אלואנו מעריכים שתהליכים . מאפשר שמירה על ריבית מוניטארית אפסית

 .המקומי בתקופה הקרובה

עלייה נוספת על רקע , זאת. ב"נרשמה השבוע עלייה בציפיות המשקיעים להעלאת ריבית קרובה בארה, בעולם
ב "על האצה מסוימת בפעילות הכלכלית בארהשמעידים פרסום נתוני מאקרו במקביל ל, אינפלציההקצב ב

שנתית בפני ועדת הבנקאות של הסנאט אמרה -במסגרת עדותה החצי. פות בעולםובכלכלות מרכזיות נוס
בתוך כך . נט ילן כי התנאים הכלכליים תומכים בהעלאת הריבית המוניטארית בזמן הקרוב'ר הפד ג"השבוע יו

 ב"בנוסף ציינה כי כלכלת ארה .יל את הסיכונים לשווקים הפיננסיםאמרה כי המתנה ממושכת מדי עלולה להגד
. גם ללא קשר להתפתחויות בנוגע לאפשרות להרחבה פיסקאלית, לרמת ריבית מוניטארית גבוהה יותר להבש

ביחס לתקופה  1.2%עמד על  7112פורסם השבוע כי קצב הצמיחה של גוש האירו ברבעון הרביעי של , באירופה
הוא גבוה ביחס לקצב  ,אולם, נתון זה היה אמנם נמוך במעט ביחס לציפיות המוקדמות. המקבילה אשתקד

 .  הצמיחה שנרשם שם בשנים האחרונות

 על רקע ההתפתחויות האחרונות כאמור נרשמה השבוע עלייה חדה יחסית בהסתברות להעלאת ריבית קרובה
 01% -המשקיעים מתמחרים כעת הסתברות של למעלה מ, כך. כפי שזו מגולמת בחוזים על הריבית, ב"בארה

 72%בעוד לפני שבוע עמד נתון זה על , הקרובה הצפויה באמצע חודש מרץ להעלאת ריבית כבר בהחלטה
 . בלבד

 

    החוב אגרות שוק
  ר הפד "עלו השבוע בחדות יחסית על רקע הערכתה של יותשואות אגרות החוב הממשלתיות בשווקים העיקריים

ב בפרט ובעולם "ב בזמן הקרוב והמשך העלייה בסביבת האינפלציה בארה"כי נדרשת העלאת ריבית בארה
    .   בכלל

 לכל אורך העקום הממשלתי בדגש על אגרות החוב . ב.נ 2-3נרשמה עליית תשואות חדה יחסית של , ב"בארה
 -ו 7%..1שנים העומדות כעת על  11 -ו 0שמה גם בציפיות האינפלציה הגלומות לטווחים של עלייה נר. הארוכות

 . קרוב לרמת השיא של השנתיים האחרונות, בהתאמה 7.10%

 אגרות החוב הקונצרניות בדירוגי השקעה נסחרו תוך עליית תשואות תוך צמצום במרווחי האשראי, ב"עוד בארה .

 .  גמה החיובית ונרשמה ירידת תשואות מתונהנמשכה המ High Yield -בשוק ה

  בעוד חלקו הקצר , באגרות החוב הממשלתיות הארוכות. ב.נ 2 -אות של כתשוגרמניה נרשמה השבוע עליית בגם
שנים של ממשלת צרפת לבין מקבילותיהן  11 -פער התשואות בין אגרות החוב ל. של העקום נסחר ביציבות

ככל הנראה על רקע עלייה מסוימת בחששות המשקיעים , בגרמניה מוסיף להיות גבוה ביחס לשנים האחרונות
    .  רות הכלליות הצפויות להתקיים בצרפת בחודשים אפריל ומאילקראת הבחי

 למרות . בדומה לממוצע ההערכות המוקדמות( 1.7%) -מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר ירד ב, בישראל
לראשונה מזה , לטריטוריה חיובית חזרההחודשים האחרונים והיא  17 -נרשמה עלייה באינפלציה ל, האמור

 . למעלה משנתיים

 אך , תשואות אגרות החוב השקליות הארוכות של ממשלת ישראל עלו השבוע בדומה למגמת המסחר בעולם
 . ציפיות האינפלציה הגלומות עלו בטווחים הבינוני והארוך. בעוצמה מעט נמוכה יותר

 בלטו לחיוב מדדי התל בונד תשואות , במסחר. נסחרו מרבית מדדי התל בונד בשינויים קלים, באפיק הקונצרני
 . תל בונד שקלי ותל בונד ריבית משתנה, שקלי



 

 | 8|           |  ענף מחקר שוק ההון  | מערך ייעוץ בהשקעות 
 

 סקירה שבועית שוק ההון

 שוק המניות 

  על רקע פרסום נתוני מאקרו כאמור, נרשמו השבוע במדד המניות העולמי( 1.3%)עליות שערים חדות יחסית ,
( 8.8%)בלטו בעליות ענפי הפיננסים , במדד העולמי. ב"וביות במסגרת עונת הדוחות בארהוהתפתחויות חי

טלקום , 1.0%שירותי תשתית )הרגישים יותר להעלאת ריבית רשמו ירידות  םבעוד ענפי, (7.0%)והבריאות 
 (. 1.0%נדלן , 1.8%מוצרים לצריכה שוטפת )או עליות מתונות בלבד ( 1.7%

 מהחברות שמניותיהן נסחרות במדד  31%-כ. ת הנוכחית מסתמנת כחיוביתעונת הדוחו, ב"בארהS&P500 
בעיקר כתוצאה משיפור ברווח , 0%-הרווח המצרפי של כלל החברות עלה בכ. כבר פרסמו את דוחותיהן

 . ענפים שממשיכים להיות מומלצים על ידנו -בענפי הפיננסים והטכנולוגיה 

 הובלו על ידי מניות , אלו. המדדים המובילים בבורסת תל אביב סיימו את שבוע המסחר בעליות שערים
בלטו באיתנות מניות , לצידן. מהירידות החדות שרשמו בשנה האחרונה (קטן)שתיקנו חלק , מסקטור הפארמה

 . ריותעל רקע הציפייה להתאמות מקלות בדרישות ההון הרגולאטו, שממשיכות לעלות, הביטוח

 21כיום כולל ש (10ן "החליף את נדל)ן "א נדל"ת. השפעת הרפורמה במדדים ניכרה גם היא על המדדים 

שחלק מהמניות המשתייכות אליו , (01שהחליף את יתר ) SME 60כך גם מדד  .רשם ירידות שערים, מניות
 .תיקנו כלפי מטה ולאחר מכן, השקת המדדזינקו לקראת 

 

 מטבעות וסחורות

 במטבעותיהן של יצואניות הסחורות . ט ללא שינוי מול סל המטבעות העולמיעסיכום שבועי נותר הדולר כמב
 1.1%-הדולר האוסטרלי בכ, 7.0%-הריאל התחזק בכ .במקביל לעליה במחירי המתכות והנפט, חל תיסוף

  .1.2%-והדולר הקנדי בכ

  10הנמוכה מזה , 0..8לרמה של  1.7%-ומול האירו בכ ₪ 8.21לרמה של  1.3%-התחזק מול הדולר בכהשקל 
  . יצואהמעידים כאמור על התאוששות ב, ג בישראל"עיקר התיסוף נרשם לאחר פרסום נתוני התמ. שנה

  זאת . המתכות התעשייתיותשערים חדות במחירי  עליותבשל , %..1-השבוע בכ עלהמדד הסחורות העולמי
והייבוא עלה , 8.7%לעומת צפי לעליה של , %..2-הייצוא עלה ב. ש ינוארלאחר פרסום נתוני הסחר בסין לחוד

ומחיר  2.8%-מחיר הניקל עלה בכ. 2.0%-מחיר עופרות הברזל עלה בכ. 11%לעומת צפי לעלייה של , 12.2%-ב
 .בהתאמה %..1-ו 1.2%-מחירי הזהב והכסף עלו ב, במקביל. 0.7%-הנחושת עלה ב

  מחיר חבית מסוגWTI ח המצביע על כך שהמדינות החברות "והושפע לחיוב מפרסום דו 1.2%-בכ עלה
ב לרמה של "יה חדה נוספת במלאי הנפט בארהחלה על, מנגד. ק הצליחו להפחית את תפוקת הנפט"באופ
 . 1.81הגבוהה מאז אוקטובר , מיליון חביות נפט ליום 013.1

 

 רבי'שי ג: ח"גא
 מורן מייק בכר: סחורות ומטבעות

 'פרנקוביץחנוך     
 ההון שוק מחקר ענף

 

שיקול הפעלת המלצה או תחליף לבמסמך זה אין לראות . בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור מסמך זה בוצע
בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים   - או ייעוץ, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, דעתו העצמאי של הקורא

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

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

עשוי  ,או לבעלי עניין במי מהם/או לבעלי שליטה ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לחברות בנות שלו ו/לבנק ו. בדיעבד
 .עת עניין במידעלהיות מעת ל
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% שינוי שבועי

תשואה 

לפדיון 

ממוצעת

היום
לפני 

שבוע
לפני חודש

0.30%0.30%0.40%שנה*-0.1%

30.81%0.71%0.74% שנים0.1%-0.0%

101.70%1.65%1.69% שנים0.0%0.4%

0.0%0.2%OTC*

0.0%0.7%

-0.3%2.2%

% שינוי שבועי0.0%0.3%
תשואה 

פנימית
מרווח

0.08%1.55%1.53%תל-בונד 20

0.05%1.12%1.23%-תל-בונד 40

0.28%2.65%1.66%תל-בונד שקלי

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה מתחילת 

השבוע

תל-בונד צמודות 

יתר
0.15%1.44%1.52%

1.5%2.2%-ת"א 35
תל-בונד צמודות 

0.07%0.66%0.78%-בנקים

0.20%2.07%2.17%תל-בונד תשואות5.3%2.2%ת"א 90

1.3%0.9%מדד בנקים

0.4%-4.9%ת"א נדל"ן 

SME602.7%-1.6%

0.2%-4.4%-ת"א תקשורת

4.9%0.2%ת"א טכנולוגיה

0.9%1.2%0.66%1.10%2.27%-ת"א נפט וגז

1.15%1.91%2.97%

1.60%1.98%-

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה מתחילת 

השבוע

S&P5004.9%1.8%

8.0%1.7%נאסד"ק

STOXX6002.5%1.0%

2.4%1.0%גרמניה

לפני שבועהיוםלפני שבועהיוםטווח0.9%1.7%צרפת

0.78%-0.77%-2.0%0.8%21.22%1.18%בריטניה

0.44%-0.41%-4.1%1.5%51.96%1.87%סין

1.2%2.3%102.47%2.39%0.37%0.31%יפן

*במונחי מטבע מקומי ונכון לסגירת המסחר בישראל

דולר-שקל

אירו-שקל

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

ממשלתי שקלי קבוע 5+

מרוווחים מאג"ח ממשלתיות צמודות לפי דירוגים

AA- עד 

AAA
+A עד -A

BBB- עד 

+BBB
מח"מ בשנים

-3.4%-0.9%

-1.4% -2.3%

0-3

3-6

אג"ח ממשלתי בחו"ל

6-10

  

תשואה בשבוע האחרון

גוש האירוארה"ב

תשואה לפדיוןתשואה לפדיון


