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עיקרי ההמלצות 
סקירה שבועית שוק ההון  

 בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. 
מגמות אלו, בשיתוף עם סביבת ריבית שעודנה נמוכה מאוד, הביאו לשיפור ברווחיות הפירמות, ותמכו בהתייקרות 
אפיקי ההשקעה המנייתיים וירידה במרווחי הסיכון באפיקים הקונצרניים בעולם ובישראל. ככל שהמגמות 
החיוביות בכלכלה העולמית תמשכנה, ניתן לצפות למעבר הדרגתי לסביבה מוניטארית מרחיבה פחות בהשוואה 
לשנים האחרונות. עליה בסביבת הריבית עשויה להביא לאורך זמן לשינוי באופן התמחור של כלל אפיקי 

ההשקעה בתיקים.  

 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 ברמה אפסית על ידי בנק ישראל. מאפיינים אלו עשויים להמשיך ולתמוך בשוק ההון המקומי 

בתקופה הקרובה.  

 באפיק האג"חי, המלצנו לאחרונה על הגדלת החשיפה השקלית על חשבון האפיק המדדי, תוך הארכה מסוימת 
במח"מ התיק. שינויים אלו תואמים את ההערכות כי סביבת האינפלציה בישראל תוסיף להיות נמוכה בתקופה 
הנראית לעין, בשל פעולות נוספות של הממשלה להפחתת יוקר המחיה, התמתנות בקצב העליה בסעיף הדיור 
במדד המחירים לצרכן בישראל ושערו הגבוה של השקל. מאידך, שיפור בקצב עליית השכר, סביבת הביקושים 

המקומית האיתנה, ועלייה מתונה בסביבת האינפלציה בחו"ל – עשויים למתן השפעות אלו.  

 המח"מ המומלץ בתיקים הוא בינוני-קצר, כיוון שסביבת הריביות העולמית צפויה להוסיף ולעלות בשנים 
הקרובות. בתוך כך, אנו ממליצים על החזקת מח"מ מעט ארוך יותר באפיק הממשלתי השקלי המקומי ביחס 
לרכיב אג"ח חו"ל. זאת, לאור הערכה כי הריבית בישראל צפויה להישאר ללא שינוי לתקופה ממושכת, לעומת 

אפשרות 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 יקר גם בשאר אפיקי ההשקעה. בהתחשב בכך, האפיק המנייתי נותר אפיק מרכזי בתיק ההשקעות 
המומלץ. מדדי המניות המרכזיים בחו"ל נהנים משיפור נאה ברווחיות הפירמות בשנה האחרונה, שיפור שצפוי 
להשתקף גם בעונת הדוחות הנוכחית. גם בישראל, רווחי הפירמות המקומיות צפויים להמשיך ולגדול לאור 
השיפור בקצב ובהרכב הצמיחה בישראל, שוק 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.  

 הפער בין הריביות המוניטאריות של ארה"ב ושל ישראל צפוי להמשיך ולהתרחב באופן איטי במהלך השנה 
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 
ללא גידור החשיפה המטבעית. זאת, גם בשל אופיה הממתן של חשיפה מטבעית על התנודתיות הכוללת בתיקי 

ההשקעות. 

 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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שוקי המניות הגלובליים נסחרו השבוע תוך ירידות שערים, שבלטו במדדי אירופה. זאת, למרות שמרבית 
הנתונים ממשיכים להצביע על התרחבות הכלכלה הגלובלית, במקביל לסביבת אינפלציה מתונה. תשואות 
אגרות החוב הממשלתיות ננעלו בסיכום השבוע בשינויים קלים, בדגש על חלקם הארוך של העקומים. מחיר 

הנפט ירד בכ- 3%, לאחר עלייה חדה שנרשמה בו בשבועות האחרונים. 

בארה"ב, המכירות הקמעונאיות התרחבו בחודש אוקטובר ב- 0.2%, מעל לצפי, במקביל לעדכון נתון החודש 
הקודם כלפי מעלה. נתונים אלה מעידים על המשך רמת ביקושים גבוהה בשוק האמריקאי. מדדי הסנטימנט 
לפעילות כלכלית של אוניברסיטת מישיגן ושל איגוד העסקים הקטנים היו אמנם נמוכים במעט מהצפי אך 
עדיין עמדו ברמות גבוהות ביחס לשנים האחרונות. מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר עלה ב- 0.1%, בדומה 
לההערכות המוקדמות. קצב האינפלציה ל- 12 החודשים האחרונים התמתן מעט ביחס לחודש שעבר ועומד 
על 2%. לעומת זאת, קצב אינפלציית הליבה )ללא אנרגיה ומזון( האיץ במעט ועומד כעת על 1.8%. לאחר 
פרסום נתונים אלו התגברו ציפיות המשקיעים להעלאת ריבית בארה"ב בחודש דצמבר והיא מתומחרת כעת 

בחוזים על הריבית בוודאות כמעט מלאה.      

בגוש האירו, האמדן לקצב הצמיחה ברבעון השלישי עמד ברמה נאה של 2.5% )בחישוב שנתי(, בדומה להערכות 
המוקדמות. מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר עלה ב- 0.1% וקצב האינפלציה ב- 12 החודשים האחרונים 

התמתן מעט ועומד על 1.4%.  

בישראל, תמונת המאקרו הכוללת מוסיפה להיות חיובית. קצב הצמיחה במשק האיץ ברבעון השלישי ועמד על 
4.1% בחישוב שנתי, הרבה מעל לצפי. בלטו בתרומתם לתוצר התרחבות של 7.8% בצריכה הפרטית ועלייה של 
8.1% בהשקעות בנכסים קבועים. בנוסף, סקר אמון הצרכנים טיפס בחודש אוקטובר לרמת שיא של השנים 
האחרונות. בשוק, נרשמה במרבית מדדי המניות העיקריים נטייה לירידות שערים, בדומה למגמת המסחר 
בעולם. האפיק הממשלתי נסחר במגמה מעורבת תוך עלייה מסוימת בציפיות האינפלציה הגלומות. זאת, 

בעקבות מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר, שהיה גבוה במעט מממוצע התחזיות המוקדמות.    

שוק אגרות החוב      

 בארה"ב, תשואות אגרות החוב הממשלתיות עלו ב- 2-7 נ.ב., בדגש על חלקו הקצר של העקום. זאת, על רקע 

התגברות בציפיות המשקיעים להעלאת ריבית בחודש הבא, כאמור. ציפיות האינפלציה לטווחים של 5 ו- 10 
שנים התמתנו במעט ועומדות על 1.77% ו- 1.85% בהתאמה. 

 עוד בארה"ב, באפיק הקונצרני נרשמה בשבועות האחרונים התרחבות מסוימת במרווחי האשראי, שבלטה 

בפלח אגרות החוב מתחת לדירוגי השקעה )High Yield(. מגמה זו באה במקביל לירידה הכללית בתיאבון 
לסיכון בשווקים. בנוסף, המגמה הושפעה מעלייה במרווחים באג"ח של פירמות בענף התקשורת האמריקאי, 

בעקבות שינויים רגולטוריים  בענף, ומירידה במחירי הסחורות )בעיקר נפט ומתכות תעשייתיות(.    

 באירופה, תשואות אגרות החוב של ממשלת גרמניה נסחרו בשינויים קלים לכל אורך העקום. באפיק הקונצרני, 

נרשמה עלייה קלה במרווחי האשראי באגרות חוב בדירוגי השקעה, בדומה למגמת המסחר בעולם.      

 בישראל, מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר עלה ב- 0.3%, מעט מעל לממוצע ההערכות המוקדמות. מדד 

המחירים לצרכן הושפע בעיקר מהתייקרות בסעיפי ההלבשה וההנעלה והירקות הטריים. מדד שירותי דיור 
בבעלות הדיירים )המבטא שינויים במחירי חוזי שכירות מתחדשים( רשם עלייה קלה של 0.1%. קצב האינפלציה 

ל- 12 החודשים האחרונים עלה במעט ועומד כעת על 0.2%.   

 אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. מחירי אגרות החוב הממשלתיות השקליות ירדו במעט, בעוד 

באפיק הצמוד נרשמו עליות שערים. על המסחר השפיעו ההפתעה כלפי מעלה במדד המחירים לצרכן בחודש 
אוקטובר, כאמור, ועליית תשואות קלה שנרשמה בעקומים העיקריים בעולם במהלך השבוע. בציפיות 

האינפלציה הגלומות נרשמה עלייה לכל אורכו של העקום.  

 האפיק הקונצרני נסחר השבוע במגמה חיובית, בדגש על מדדי התל בונד הצמודים. זאת. בדומה למגמת 

המסחר באפיק הממשלתי ותוך התרחבות מתונה במרווחי האשראי.   
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 השבוע נרשמה ירידה מסויימת בתיאבון הסיכון של המשקיעים ושוק המניות העולמי נסחר במגמה שלילית. 

נתוני מאקרו פושרים שפורסמו בסין העלו מעט את מפלס החששות. במקביל, מחירי האנרגיה והסחורות 
)הרגישים לירידה בביקושים מסין(, הפגינו חולשה ניכרת. בארה"ב, נרשמה חולשה במרבית מדדי המניות. בלטו 
לשלילה מדדי מניות האנרגיה וחומרי הגלם. חולשה נרשמה גם בסקטור התעשייה, אשר הושפע במיוחד 
מהירידה החדה במניית ענקית התעשייה "ג'נרל אלקטריק". המניה ירדה בעקבות הודעה על קיצוץ ניכר 
בדיבידנד, במסגרת תהליך רה-ארגון שמובילה הנהלת החברה. ענפים הנתפסים כדפנסיביים, דוגמת ענפי 

הצריכה הבסיסית והטלקום, הפגינו השבוע ביצועי יתר.  

 גם באירופה נרשמו ירידות במדדים המובילים, בהובלת חברות הכרייה והאנרגיה. עוד השפיעה לשלילה 

 IBEX 35-התחזקות היורו אשר העיבה על מניות היצואניות האירופיות. מבין המדדים בלט לחיוב מדד ה
הספרדי, על רקע רגיעה מסוימת במשבר הפוליטי במדינה.  

 בארה"ב, עונת הדוחות הולכת ומתקרבת לסיומה. עד כה פרסמו 465 חברות מתוך מדד ה-S&P500 את 

דוחותיהן. התמונה הכללית העולה מהדוחות מצביעה על המשך צמיחה מהירה בשורת ההכנסות וברווחיות 
הפירמות. לבד מענפי התעשייה והטלקום הציגו כל הענפים עליה ברווחיות, מעל הצפי. ענף האנרגיה בולט 
לחיוב עם גידול חד בהכנסות וברווחים של החברות, בעקבות עלייה במחיר הנפט ברבעון המדווח בהשוואה 
לרבעונים שלפניו. ענף הטכנולוגיה בולט אף הוא לחיוב עם גידול חד במכירות וברווחים. בדומה לרבעונים 

הקודמים, מרבית החברות בענף הציגו תוצאות טובות בהשוואה לתחזיות האנליסטים.   

 בישראל, מדדי המניות המובילים הציגו השבוע מגמה מעורבת. מדד ת"א 35 הציג ירידות בעוד מדדי השורה 

השניה והשלישית התחזקו. מסחר תנודתי נרשם בסקטור הפארמה, כאשר חברת מיילן, בעלת שווי השוק הגבוה 
בבורסה המקומית, הודיעה על כוונתה למחוק את מנייתה מהמסחר בת"א. תחום התעשיות הבטחוניות הציג 

אף הוא חולשה, בגלל חשש לירידה בהכנסות, לאחר תקופה ממושכת של ביצועים טובים וסביבה עסקית חזקה.  

 

מטבעות וסחורות 

 הדולר נחלש מעט השבוע מול מרבית המטבעות העיקריים, חרף התגברות הציפיות להעלאת ריבית בארה"ב 

בחודש הבא ונתוני מאקרו חיוביים בארה"ב. השקל נסחר ביציבות יחסית. 

 הריאל הברזילאי נחלש השבוע בכ- 1.5% מול הדולר, על רקע חששות שהממשלה תתקשה להעביר רפורמות 

שנמצאות על הפרק, בין השאר בשוק הפנסיה בברזיל.   

 מחיר הנפט )WTI( ירד בכ- 3% לאחר התייקרות חדה בשבועות האחרונים, על רקע חששות משקיעים 

מהפרעות בצד ההיצע הגלובלי. נציין כי במקביל לעלייה במחיר הנפט גדלה התפוקה בארה"ב, כמו גם 
במדינות נוספות שאינן חברות בארגון אופ"ק. יכולת התאמה מהירה יחסית של צד ההיצע עשויה להערכתנו 

למנוע עלייה משמעותית במחיר הנפט בשנים הקרובות. 
 

אג"ח: שי ג'רבי 
מניות: שגיא שטרומצה 

      חנוך פרנקוביץ' 
ענף מחקר שוק ההון 

 
 

מסמך זה בוצע בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. אין לראות במסמך זה המלצה או תחליף להפעלת שיקול 
דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ -  בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים 
המיוחדים של כל קורא - לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. הנתונים נלקחו ממערכות 
ממוכנות כגון מגמה, גרפיט, בלומברג ועוד, למעט מקרים שבהם נכתב אחרת ולא בוצעו בדיקות לאימות הנתונים. 
במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות 
בין ההערכות המובאות כאן לתוצאות בפועל. הבנק אינו מתחייב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, 
מראש או בדיעבד. לבנק ו/או לחברות בנות שלו ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי 

מהם, עשוי להיות מעת לעת עניין במידע. 
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% שינוי שבועי

תשואה 

לפדיון 

ממוצעת

היום
לפני 

שבוע
לפני חודש

0.30%0.20%0.20%שנה*-0.4%

30.71%0.64%0.54% שנים0.3%-0.5%

101.52%1.42%1.47% שנים0.5%0.1%

0.0%0.1%OTC*

0.0%0.4%

-0.3%1.7%

% שינוי שבועי0.0%0.2%
תשואה 

פנימית
מרווח

0.56%1.05%1.32%תל-בונד 20

0.40%0.88%1.23%תל-בונד 40

0.31%2.29%1.64%-תל-בונד שקלי

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה מתחילת 

השבוע

תל-בונד צמודות 

יתר
0.02%1.33%1.65%

0.8%-4.4%-ת"א 35
תל-בונד צמודות 

0.43%0.41%0.78%בנקים

0.15%1.78%2.11%תל-בונד תשואות18.5%1.4%ת"א 90

0.1%-13.5%מדד בנקים

21.9%1.4%ת"א נדל"ן 

SME60-5.9%0.3%

8.9%0.3%-ת"א תקשורת

0.1%-14.2%ת"א טכנולוגיה

18.1%3.5%0.59%1.27%2.26%-ת"א נפט וגז

0.96%1.64%3.39%

1.11%1.56%-

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה מתחילת 

השבוע

S&P50015.3%-0.1%

26.0%0.5%נאסד"ק

STOXX6006.5%-1.3%

1.1%-13.6%גרמניה

לפני שבועהיוםלפני שבועהיוםטווח1.3%-9.8%צרפת

0.75%-0.71%-1.3%21.71%1.63%-3.4%בריטניה

0.35%-0.34%-0.8%52.06%2.01%-9.5%סין

2.3%102.35%2.34%0.38%0.38%-16.9%יפן

*במונחי מטבע מקומי ונכון לסגירת המסחר בישראל

דולר-שקל

אירו-שקל

-8.4%0.5%

1.5% 2.5%

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

נתונים מהשווקים
ציפיות אינפלציה גלומות בשוק ההון מדדי אג"ח ממשלתי ע"פ הצמדה ומח"מ

תשואה 
לפני 

לפני חודש היום לפדיון  % שינוי שבועי
שבוע

ממוצעת

0.20% 0.20% 0.30% שנה* - 0.4% ממשלתי צמוד 0-2

0.54% 0.64% 0.71% 3 שנים -0.3% 0.5% ממשלתי צמוד 2-5

1.47% 1.42% 1.52% 10 שנים 0.1% 0.5% ממשלתי צמוד 5-10

OTC* 0.1% 0.0% ממשלתי שקלי קבוע 0-2

0.4% 0.0% ממשלתי שקלי קבוע  2-5

מדדי אג"ח קונצרני מרכזיים 1.7% -0.3% ממשלתי שקלי קבוע 5+

תשואה 
מרווח % שינוי שבועי 0.2% 0.0% ממשלתי שקלי בריבית משתנה

פנימית

1.32% 1.05% 0.56% תל-בונד 20

1.23% 0.88% 0.40% תל-בונד 40 מדדי מניות עיקריים

1.64% 2.29% -0.31% תל-בונד שקלי ישראל

תל-בונד צמודות  תשואה מתחילת  תשואה מתחילת 
1.65% 1.33% 0.02% מדד

יתר השבוע השנה
תל-בונד צמודות 

0.78% 0.41% 0.43% -0.8% -4.4% בנקיםת"א 35

2.11% 1.78% 0.15% תל-בונד תשואות 1.4% 18.5% ת"א 90

-0.1% 13.5% מדד בנקים

1.4% 21.9% ת"א נדל"ן 

מרוווחים מאג"ח ממשלתיות צמודות לפי דירוגים 0.3% -5.9% SME60

BBB- עד  AA- עד  0.3% -8.9% ת"א תקשורת
+A עד -A מח"מ בשנים

+BBB AAA -0.1% 14.2% ת"א טכנולוגיה

2.26% 1.27% 0.59% 0-3 3.5% -18.1% ת"א נפט וגז

3.39% 1.64% 0.96% 3-6

- 1.56% 1.11% 6-10 חו"ל*

תשואה מתחילת  תשואה מתחילת 
מדד

השבוע   השנה

-0.1% 15.3% S&P500

אג"ח ממשלתי בחו"ל 0.5% 26.0% נאסד"ק

גוש האירו ארה"ב -1.3% 6.5% STOXX600

תשואה לפדיון תשואה לפדיון -1.1% 13.6% גרמניה

לפני שבוע היום לפני שבוע היום טווח -1.3% 9.8% צרפת

-0.75% -0.71% 1.63% 1.71% 2 -1.3% 3.4% בריטניה

-0.35% -0.34% 2.01% 2.06% 5 -0.8% 9.5% סין

0.38% 0.38% 2.34% 2.35% 10 -2.3% 16.9% יפן

*במונחי מטבע מקומי ונכון לסגירת המסחר בישראל

מט"ח

תשואה בשבוע האחרון תשואה מתחילת השנה

0.5% -8.4% דולר-שקל

1.5% 2.5% אירו-שקל


