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 סקירה שבועית שוק ההון

 2017 בספטמבר 19               

 01-07/0סקה שבועית,       

 חג שמח ושנה טובה!    
 

 עיקרי ההמלצות

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

 ל אפיקי ההשקעה בתיקים. עליה בסביבת הריבית עשויה להביא לאורך זמן לשינוי באופן התמחור של כל

  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 

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

 המחירים לצרכן  יה צמודת מדד. מדדבאפיק האג"חי, אנו ממליצים על תמהיל מאוזן בין חשיפה שקלית לחשיפ
, אך קצב זה צפוי לעלות לטריטוריה שליליתאת הקצב השנתי  וכלפי מטה, והחזיר ואמנם הפתיע ויולי יוני יםחודשל

ם הקרובים. הערכה זו נשענת על שיפור בקצב עליית השכר, סביבת הביקושים המקומית האיתנה, במתינות בחודשי
 ועלייה מתונה בסביבת האינפלציה בחו"ל. 

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

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

אג"ח חו"ל, בשל השתטחות העקומים, ובשל הערכתנו שתוואי העלייה של ריבית הפד בשנה הקרובה יהיה תלול 
 ר מאשר זה שמתומחר בשווקים.יות

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

רווחי הפירמות המקומיות ברווחיות בחצי השנה האחרונה. גם בישראל, המניות המרכזיים בחו"ל נהנים משיפור נאה 
צפויים להמשיך ולגדול לאור השיפור בקצב ובהרכב הצמיחה בישראל, שוק העבודה החזק, וההערכה שהעלאת 

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

  .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. 

ממליצים על חשיפה מט"חית בתיק ההשקעות באמצעות אחזקות באפיק המנייתי והקונצרני בחו"ל ללא גידור  אנו
 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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 נקודות עיקריות 

 המשיכו לטפס בימים האחרונים בהמשך לזינוק שנרשם  )ארה"ב, גרמניה( תשואת אגרות החוב בעקומים העיקריים
זאת, על רקע האפשרות כי במסגרת החלטת הריבית בארה"ב שתפורסם מחר יכריז הפד על בהן בשבוע שעבר. 

נתונים המצביעים על יתן רמזים לגבי הסיכויים להעלאת ריבית בחודש דצמבר. ימועד לתחילת צמצום המאזן ו
 תרמו לעליית התשואות. סביבת האינפלציה הגלובלית,שיפור ב

 ,במקביל, הפד צפוי לפרסם תחזיות  .תפורסם מחר בערב )שעון ישראל( החלטת הריבית כאמור לעיל בארה"ב
עדכניות לנתוני המאקרו העיקריים. על רקע השיפור שנרשם בימים האחרונים בסנטימנט המשקיעים בנוגע 

 5לטווחים של  1.85% -ו 1.70% -יפיות האינפלציה הגלומות והן עומדות כעת על כלריבית ולאינפלציה עלו גם צ
 שנים בהתאמה.  10 -ו

 והיין היפני 1.6%-הזהב ירד בכמחיר נכסים הנתפסים כנכסי "מקלט". מחירי על רקע האמור לעיל חלה ירידה ב ,
 מול הדולר.  0.8%-נחלש בכ

  ,חודשים אחרונים(, בהתאם  12) 1.5% -פס בחודש אוגוסט לפורסם השבוע כי קצב האינפלציה טיבאירופה
שנרשם בחודש שעבר. זאת, בדומה לשיפור המסוים  1.3%להערכות המוקדמות. זאת, לעומת קצב אינפלציה של 

    האינפלציה בכלכלות גדולות נוספות )ארה"ב, סין, בריטניה(. בסביבת לאחרונה שנרשם

  ,12 -, בדומה להערכות המוקדמות. האינפלציה ל0.3% -אוגוסט עלה במדד המחירים לצרכן לחודש בישראל 
קצב האינפלציה בישראל  ,(. גם לאחר עלייה זו-0.1%ועומדת כעת ברמה שלילית של ) ,החודשים האחרונים עלתה

ביחס לכלכלות המפותחות הגדולות, כך שהמדיניות המוניטארית בישראל צפויה להמשיך להיות  עדיין נמוך
 מאוד לתקופה ארוכה.מרחיבה 

  באפיק השקלי נסחר ביציבות יחסית בימים האחרונים במגמה מעורבתתשואות אגרות החוב הממשלתיות נסחרו .
 בציפיות האינפלציה הגלומות ירידהנרשמה בעוד באפיק הצמוד נרשמה עליית תשואות מתונה. כתוצאה מכך, 

 הן בשבוע שעבר. בדגש על הטווחים הבינוני והארוך לאחר עלייה שנרשמה ב

  ,פוליטית בין צפון -שווקים נהנים מרגיעה יחסית בזירה הגיאו. ההחיוביתנמשכה המגמה בשוק המניות העולמי
ושוך ההוריקנים שהיכו בדרום מזרח ארה"ב. בניגוד למגמה החיובית שנרשמה במרבית השווקים  ,קוריאה לארה"ב

איתות הבנק המרכזי במקביל לתיסוף בליש"ט, לאחר בעולם, בלט לשלילה שוק המניות הבריטי, שרשם חולשה 
מקוצר, רשמו בבריטניה על אפשרות להעלאת ריבית ראשונה זה עשור. בשוק המקומי, בסיכום שבוע המסחר ה

 המדדים עליות שערים. לחיוב בלט ענף הפיננסים, בעוד שמניות הפארמה הגדולות העיבו על המדדים המובילים. 

 

 שנה טובה!     

 
 אג"ח: שי ג'רבי

 מניות: שגיא שטרומצה
 מטבעות וסחורות: מורן מייק בכר

 
 חנוך פרנקוביץ'      

 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 

לולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן ע
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
 .עת עניין במידעל


