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 ההמלצותעיקרי 

 כלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. מגמות ב

תמכו בהתייקרות אפיקי הביאו לשיפור ברווחיות הפירמות, אלו, בשילוב סביבת ריבית שעודנה נמוכה מאוד, 

ים בעולם ובישראל. ככל שהמגמות החיוביות ירידה במרווחי הסיכון באפיקים הקונצרניתרמו לההשקעה המנייתיים ו

בכלכלה העולמית תמשכנה, ניתן לצפות למעבר הדרגתי לסביבה מוניטארית מרחיבה פחות בהשוואה לשנים 

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

 ים על התרחבות הכלכלה המקומית במקביל לאינפלציה נמוכה, וסביבת שער חליפין גם בישראל, נתוני המאקרו מעיד

חזק בהשוואה לממוצע בשנתיים האחרונות. בשלב זה סביבה זו מאפשרת את הותרת הריבית המוניטארית ברמה 

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

  ההערכות הן שסביבת 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 

ה, ועלייה מתונה בסביבת של השקל. מאידך, שיפור בקצב עליית השכר, סביבת הביקושים המקומית האיתנ

 עשויים למתן השפעות אלו. –האינפלציה בחו"ל 

 קצר, כיוון שסביבת הריביות העולמית צפויה להוסיף ולעלות בשנים הקרובות. -המח"מ המומלץ בתיקים הוא בינוני

חו"ל.  בתוך כך, אנו ממליצים על החזקת מח"מ מעט ארוך יותר באפיק הממשלתי השקלי המקומי ביחס לרכיב אג"ח

זאת, לאור הערכה כי הריבית בישראל צפויה להישאר ללא שינוי לתקופה ממושכת, לעומת אפשרות למדיניות 

 כלכלות הגדולות בחודשים הקרובים.מוניטארית מרחיבה פחות בחלק מה

 בשוק האג"ח הקונצרני, הן בחו"ל והן בישראל, אנו מעדיפים להתמקד באג"ח איכותיות בדירוגים גבוהים חלף 

 סיכון הנמוכים ששוררים באפיק זה.הדירוגים הנמוכים, עקב מרווחי ה

  במבט כולל, אנו ממליצים על חשיפה מנייתית ממוצעת. התמחור באפיק זה אמנם גבוה, אך זאת במקביל לתמחור יקר

יות גם בשאר אפיקי ההשקעה. בהתחשב בכך, האפיק המנייתי נותר אפיק מרכזי בתיק ההשקעות המומלץ. מדדי המנ

המרכזיים בחו"ל נהנים משיפור נאה ברווחיות הפירמות בשנה האחרונה, שיפור שצפוי להשתקף בסיכום שנת 

. גם בישראל, רווחי הפירמות המקומיות צפויים להמשיך ולגדול לאור השיפור בקצב ובהרכב הצמיחה 2017

ים הקרובים. בשל התמחור הגבוה בישראל, שוק העבודה החזק, וההערכה שהעלאת ריבית בישראל לא צפויה בחודש

ם הכלליים, הן בישראל והן קיימת עדיפות לבחירת מניות באופן סלקטיבי ולא באמצעות רכישת המדדי -בשווקים 

 בחו"ל.

  התרחבות 2018הפער בין הריביות המוניטאריות של ארה"ב ושל ישראל צפוי להמשיך ולהתרחב גם במהלך שנת .

לתיסוף השקל, ויכולה אף להביא לעלייה בתנודתיות שער החליפין. אנו ממליצים  זו ממתנת את הלחצים הבסיסיים

על חשיפה מט"חית בתיק ההשקעות באמצעות אחזקות באפיק המנייתי והקונצרני בחו"ל ללא גידור החשיפה 

כי  עוד נציין המטבעית. זאת, גם בשל אופיה הממתן של חשיפה מטבעית על התנודתיות הכוללת בתיקי ההשקעות.

רובו מהיחלשות הדולר בנבע  ,2018וכן בתחילת שנת  ,2017התיסוף שנרשם בשקל מול הדולר במהלך שנת 

 ימיות הגבוהה בשווקים הפיננסיים.בעולם, במקביל לאופט

  קיימת חשיבות גבוהה למתן דגש על איזונים נכונים בין נכסי סיכון )מניות, אג"ח קונצרני, סחורות( לבין רכיבי

 ך שמירה על רמת סיכון סבירה בתיקהאג"ח הממשלתי המהווים "כרית ביטחון" בתיק ההשקעות, לצורהנזילות ו
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 התפתחויות בשווקים
במרבית הכלכלות  המניות והאג"ח הקונצרניחיובית ולתמוך במחירי הוסיפה להיות תמונת המאקרו הגלובלית 

נתוני האינפלציה שפורסמו השבוע בעולם הצביעו  .עליית תשואות בעקומים העיקרייםבמקביל תרמה לו ,הגדולות

להיחלשות  תרמהבשווקים יות האופטימבהתאם להערכות המוקדמות.  סוימת,התמתנות מעל במרבית המדינות 

 שנים. 3 -רמת שפל של יותר מוהוא עומד כעת קרוב לול המטבעות העיקריים מ שער הדולרב

ספר הבז' של הבנק המרכזי הצביע על המשך התרחבות בפעילות הכלכלית במרבית המחוזות, תוך עלייה , בארה"ב

. עוד פורסם השבוע כי התפוקה התעשייתית התרחבה בחודש בחודשים הבאים מחירים ובשכראפשרית בסביבת ה

 12 -מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר הצביע על התמתנות מסוימת באינפלציה ב, מעל לצפי. 0.9% -דצמבר ב

, כצפוי. יחד עם זאת, אינפלציית הליבה )לללא אנרגיה ומזון( היתה גבוהה 2.1%החודשים האחרונים לקצב של 

 -ב 1.4%מדד המחירים לצרכן התמתן מעט בחודש דצמבר לקצב של , באירופהגם המוקדמות. מעט מההערכות 

בחישוב שנתי, גבוה מעט  6.8%, קצב הצמיחה שנרשם ברבעון הרביעי עמד על בסין החודשים האחרונים. 12

 מההערכות המוקדמות.

ים, שבלטו במיוחד בארה"ב. זאת, לי, נרשמו במרבית הבורסות העיקריות עליות שערים במדדי המניות המובבשוק

לעומת זאת, באירופה רשמו  שהיתה עד כה חיובית. ,עייבחות לרבעון הרפתיחת עונת הדו"על רקע ככל הנראה 

. תשואות אגרות שך התחזקות בשער האירוהושפעו בין היתר מהמ, ומדדי המניות המובילים ירידות שערים מתונות

   המשיכו לטפס.בעקומים העיקריים החוב הממשלתיות 

בחישוב שנתי, בהתאם להערכות  3.5%עמד על  2017קצב הצמיחה ברבעון השלישי של שנת , בישראל

 אינפלציהמדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר היה גבוה מהצפוי והוביל לעלייה מסוימת בקצב ה המוקדמות.

מדדי המניות הענפיים נסחרו  .ולאירופהלארה"ב עדיין נמוך משמעותית ביחס  קצב זה, אם כי 2017 בסיכום

 מתונות. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו תוך שערים בנטייה לירידות שערים למעט מדד הבנקים, שרשם עליות

 , בדגש על אגרות החוב הצמודות.עליות שערים

 החוב אגרות שוק

  המשקיעים לקצב העלאת הריבית החזוי בארה"ב השיפור המתמשך בכלכלה הגלובלית ועלייה מסוימת של ציפיות

ברקע, עומדות גם  בעקומים העיקריים כלפי מעלה. תהוסיפו ללחוץ השבוע את תשואות אגרות החוב הממשלתיו

היקף ספקולציות כי הממשל בסין, אחת מבעלות החוב העיקריות של אג"ח ממשלת ארה"ב, פועל להפחתת 

 רכישות של אגרות חוב אלו.ה

 "נ.ב. לכל אורך העקום. כתוצאה מכך, תשואת אגרת חוב  8 -עלו בכת וממשלתיהחוב הת ות אגרוב, תשואבארה

האינפלציה הגלומות הוסיפו  ציפיות .חודשים 10 -, רמת שיא של כ2.61% -שנים טיפסה לכ 10 -ממשלתית ל

הליבה י מעלה באינפלציית שנים(. זאת, ככל הנראה על רקע ההפתעה כלפ 10בדגש על אלו לטווח הארוך )עלות, ל

 בחודש דצמבר כאמור והערכות כי האינפלציה תוסיף לעלות במתינות בשנה הקרובה.

 נ.ב.., אולם חלקו הקצר של העקום  6 -שנים עלו בכ 10 -גם באירופה, תשואות אגרות החוב של ממשלת גרמניה ל

 נסחר בשינויים קלים בלבד. 

  בהודעה לתקשורת, נאמר כי הבנק צופה , כצפוי1.25% -הריבית המוניטארית לבקנדה, העלה הבנק המרכזי את .

אי  אתציין בנוסף הבנק אולם,  .העלאות ריבית נוספות בשנים הקרובות על רקע השיפור בתנאי הבסיס של הכלכלה

 ( והשפעתו על כלכלת קנדה.NAFTAוודאות בנוגע לעתיד הסכם הסחר עם ארה"ב ומקסיקו )ה

  ,שנים בהן נרשמה  3, לאחר 0.4%הסתכמה ברמה חיובית נמוכה של  2017האינפלציה בסיכום שנת בישראל

אינפלציה שלילית. בעקבות מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר שהיה גבוה במעט מהצפוי כאמור, נרשמו השבוע 

נרשמו גם בעקום השקלי,  עליות שערים נאות באגרות החוב הממשלתיות הצמודות. עליות שערים מתונות יותר

בדגש על הטווחים חרף מגמת המסחר השלילית בעקומים העיקריים בעולם. ציפיות האינפלציה הגלומות עלו 

 .הבינוני והארוך
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  אגרות חוב צמודות למדד עליות שערים נאות, בעוד רשמו בו אפיק הקונצרני בהשפעת מדד דצמבר ניכרה גם

 .ת שערים. בתוך כך, נרשמה עלייה קלה במרווח האשראי הממוצעאגרות החוב השקליות נטו לירידו

 

 

 שוק המניות
 של עליות שערים חדות. בארה"ב, המגמה החיובית נמשכה ומדדי המניות  נוסף שוק המניות העולמי רשם שבוע

כה החלה ועד  2017רמות שיא כל הזמנים. עונת הדוחות הכספיים לרבעון הרביעי כעת סביב  העיקריים נסחרים

הציגו גידול הן עד כה פרסמו את תוצאותיהן לרבעון. מרבית החברות שפרסמו   S&P500-חברות מתוך מדד ה 37

בשורת ההכנסות והן ברווחיות, כאשר במרבית הענפים הציגו החברות תוצאות טובות מתחזיות האנליסטים. עונת 

ות החדות לאחרונה מצביעות על צפי הדוחות צפויה להכתיב את הלך הרוח בשווקים בתקופה הקרובה, והעלי

המשך גידול בפעילות הכלכלית העולמית  . צפי זה בא על רקעלרבעון נוסף של גידול בהכנסות וברווחיותבשווקים 

למגמה בתקופה האחרונה, במסחר  בדומהובשל השפעתה הצפויה של רפורמת המס שנכנסה לתוקפה בארה"ב. 

יים", דוגמת ענפי הפיננסים, הצריכה המחזורית והטכנולוגיה. מניות השבוע הובילו את העליות ענפים "מחזור

 ענפים "דפנסיביים" דוגמת ענפיהנפט לאחרונה. מנגד, גיה המשיכו גם הן להתחזק, בעקבות התייקרות סקטור האנר

 חולשה. השבוע התשתיות, הנדל"ן והטלקום רשמו 

 ,התקדמות שנרשמה בגיבוש . כי מתונות יותר , אםעליותגם כן שבוע של רשמו מרבית השווקים  באירופה

הקואליציה בגרמניה, וציפיות לברקזיט "רך" העולות מהמו"מ בין בריטניה לאיחוד האירופי, לצד חולשת הדולר 

החיובי בכלכלה העולמית הסנטימנט בעולם, הביאו לתיסוף היורו והליש"ט, והעיבו במידת מה על מדדי המניות. 

מרבית מדדי המניות באסיה צמיחת התוצר בסין ברבעון הרביעי שהיה גבוה מהצפי, ו קיבל אישוש בדמות נתון

 רשמו שבוע חיובי. 

  בהובלת מניות מענפי התקשורת, הפארמה והבנקים. עלהבישראל, שוק המניות רשם מגמה מעורבת. מדד המעו"ף ,

קבות הודעת פוטאש על מכירת מניות כיל וחברה לישראל ריכזו עניין ונסחרו בעליות במחזורים גבוהים, בע

בסיכום השבוע, תוך גם הן סוגיית השליטה בבזק הוסיפה לרכז עניין ומניות הקבוצה עלו אחזקותיה בכיל. 

תנודתיות ומחזורי מסחר גבוהים. מנגד, מניות הסלולר ירדו. סקטור האנרגיה ירד אף הוא וכך גם מניות הקניונים, 

ת מפני התגברות התחרות הצפויה בשל העלייה בהיקפי המסחר המקוון. המציגות חולשה מתמשכת הנובעת מחששו

העיבו מניות  90בהשוואה למעו"ף, מדדי מניות השורה השניה והשלישית, רשמו השבוע ביצועי חסר. על ת"א 

 הביטוח, שירדו כתיקון לעליות בתקופה האחרונה. 

 

 מטבעות וסחורות
 בהשוואה לסל המטבעות העולמי. בלטו  1.6%, עם פיחות של היחלשות הדולר בעולם נמשכה גם בשבוע החולף

מול נותר כמעט ללא שינוי , מהמגמה העולמית(. השקל, בשונה 1.9%(, והאירו )2.6%לחיוב הפאונד הבריטי )

  הדולר, ככל הנראה גם בהשפעת רכישות מט"ח שבוצעו על ידי בנק ישראל. 

  הזהב והכסף התייקרו בכאחוז, במקביל להיחלשות הדולר בעולם. מחיר הנפט סגר את השבוע כמעט ללא מחירי

 שינוי, לאחר התייקרות משמעותית שנרשמה במחירו בחודשים האחרונים. 

 

 אג"ח: שי ג'רבי

 מניות: שגיא שטרומצה

 חנוך פרנקוביץ'

 ההון שוק מחקר ענף
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הפעלת המלצה או תחליף לבמסמך זה בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. אין לראות  מסמך זה בוצע

בין באופן כללי ובין בהתחשב   - שיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ

ו עסקאות כלשהן. לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות א -א רבנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קו

לא בוצעו ומגמה, גרפיט, בלומברג ועוד, למעט מקרים שבהם נכתב אחרת ממוכנות כגון הנתונים נלקחו ממערכות 

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן הנתונים.  תומיבדיקות לא

המובאות כאן לתוצאות בפועל. הבנק אינו מתחייב להודיע עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות 

לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. לבנק ו/או לחברות בנות שלו ו/או לחברות 

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

תשואה 

לפדיון 

ממוצעת

היום
לפני 

שבוע
לפני חודש

0.40%0.40%0.50%שנה*-0.1%-

30.70%0.78%0.73% שנים0.3%-0.1%-

101.55%1.52%1.52% שנים0.0%0.0%

0.0%0.1%OTC*

0.0%0.4%

0.3%1.6%

% שינוי שבועי0.0%0.2%
תשואה 

פנימית
מרווח

0.19%0.84%1.14%תל-בונד 20

0.05%0.76%1.12%תל-בונד 40

0.34%1.99%1.33%תל-בונד שקלי

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה מתחילת 

השבוע

תל-בונד צמודות 

יתר
0.11%0.93%1.27%

0.3%-1.4%ת"א 35
תל-בונד צמודות 

0.04%0.28%0.65%בנקים

0.08%1.57%1.92%תל-בונד תשואות3.8%0.7%ת"א 90

1.0%-0.9%מדד בנקים

0.5%-2.0%ת"א נדל"ן 

SME602.1%-0.3%

2.0%-0.0%ת"א תקשורת

0.4%-2.3%ת"א טכנולוגיה

2.2%0.55%1.04%2.22%-1.8%ת"א נפט וגז

0.90%1.48%2.77%

1.12%1.58%-

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה מתחילת 

השבוע

S&P5003.1%1.1%

3.9%1.3%נאסד"ק

STOXX6002.0%0.9%

2.1%0.1%גרמניה

לפני שבועהיוםלפני שבועהיוםטווח3.3%1.4%צרפת

0.61%-0.56%-0.8%0.7%21.97%1.95%בריטניה

0.21%-0.12%-3.6%1.2%52.33%2.27%סין

4.2%4.2%102.56%2.45%0.59%0.43%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

-1.3%-0.7%

-1.1% -1.0%

0-3

3-6

אג"ח ממשלתי בחו"ל

6-10

  

תשואה בשבוע האחרון

גוש האירוארה"ב

תשואה לפדיוןתשואה לפדיון


