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 0202 באפריל 02                      סקירה שבועית שוק ההון

   

 01-02/24/0202, סקירה שבועית      

 
 עיקרי ההמלצות

 ועליה מסויימת , סימני השאלה לגבי תוצאות הסיבוב הראשון בבחירות בצרפת, הקדמת הבחירות בבריטניה
היו במרכז תשומת הלב של המשקיעים בתקופה , (צפון קוריאה, מזרח תיכון) בעולם פוליטיים-הגיאובסיכונים 
 .השפיע על המגמות בשווקים בטווח הקצרעשויות להמשיך ולמוקדי עניין אלו התפתחויות ב. האחרונה

 האינפלציהזאת במקביל לעלייה בסביבת , נתוני המאקרו בישראל מעידים על התרחבות הכלכלה המקומית ,
בשלב זה סביבה זו מאפשרת את הותרת הריבית . והמשך הלחצים לתיסוף בשער החליפין של השקל

תמוך בשוק ההון המקומי בתקופה המשיך ולעשויים ל, כל אלו. המוניטארית ברמה אפסית על ידי בנק ישראל
 . הקרובה

 ה איטית בסביבת האינפלציה בעולםתוך עלי, ני המאקרו מצביעים על המשך שיפורגם בכלכלה העולמית נתו .
. יתמכו במעבר הדרגתי לסביבה מוניטארית מרחיבה פחות בהשוואה לשנים האחרונות, ככל שימשכו, מגמות אלו

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

 קצב האינפלציה . ן בין חשיפה שקלית לחשיפה צמודת מדדאנו ממליצים על תמהיל מאוז, חי"באפיק האג
הערכה זו נשענת על סביבת . עלות במתינות בחודשים הקרובים מעל לציפיות השוקהמשיך ולבישראל צפוי ל

עשויים  -מתוכננות עוצמת השקל והפחתות מיסים , מנגד. ל"והתגברות האינפלציה בחו, הביקושים המקומית
 .דלמתן את קצב עליית המד

 על רקע ההערכה שסביבת הריביות העולמית והמקומית תוסיף , 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

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

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

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

לאור התמחור הגבוה , יחד עם זאת. ל"המניות הישראלי עדיף על שוקי המניות העיקריים בחותמחור שוק , בנוסף
הן בישראל , קיימת עדיפות לבחירת מניות באופן סלקטיבי ולא באמצעות רכישת המדדים הכלליים -בשווקים 

 . ל"והן בחו

 התרחבות זו . 7112מהלך שנת ב ושל ישראל צפוי להמשיך ולהתרחב ב"הפער בין הריביות המוניטאריות של ארה
אנו . ולמתן את הלחצים הבסיסיים לתיסוף השקל, לעלייה בתנודתיות שער החליפיןבהמשך השנה עשויה להביא 

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

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

 התפתחויות בשווקים 

המשך אי וודאות בנוגע , המסחר בשוקי ההון הגלובליים הושפע השבוע בעיקר מהקדמת הבחירות בבריטניה
  7112חות לרבעון הראשון של "ופרסום תוצאות כספיות במסגרת עונת הדו ,ב"למדיניות הפיסקאלית בארה

תמונת המאקרו הכללית של הכלכלה הגלובלית הוסיפה להיות חיובית אם כי חלק מהנתונים , בתוך כך. ב"בארה
 . היו נמוכים מהתחזיות, ב"בעיקר בארה, שפורסמו

צפויות הבחירות . הקדמת הבחירות הכלליות הודיעה השבוע במפתיע על, תרזה מיי, ראש ממשלת בריטניה
כאשר הנושא המרכזי שעל הפרק הינו היחסים העתידיים בין בריטניה ובין ( ביוני 6)להיערך בעוד כחודשיים 

ההתפתחויות הפוליטיות , לאור זאת. נושא שיש לו השפעה מהותית על הכלכלה הבריטית, האיחוד האירופי
ח "ותשואות האג, מדדי המניות בבריטניה, ט"לתנודתיות גבוהה בשער הלישבחודשיים הקרובים צפויות להביא 

ההערכות הרווחות הן כי אף אחד . יתקיים ביום ראשון הקרובהסיבוב הראשון בבחירות הכלליות , בצרפת. שם
 . מהלך חודש מאיכך ששני מועמדים יתמודדו בסיבוב נוסף ב, הקולותיזכה ברוב מהמועמדים לא 

נרשמה צמיחה גבוהה מהצפוי , בסין. פורסמו השבוע נתוני סחר חיוביים ביפן לחודש מרץ, בגזרת המאקרו
ונתוני מכירות ( אם כי מרבית ההערכות הן להתמתנות הצמיחה שם בהמשך השנה) 7112ברבעון הראשון של 

. תחת לצפיב עמדו המכירות הקמעונאיות בחודש מרץ מ"בארה, לעומתן. קמעונאיות ותפוקה תעשייתית חיוביים
 7.2%לעומת קצב שנתי של  7.2%החודשים האחרונים התמתנה מעט והיא עומדת על  17 -האינפלציה ל, בנוסף

 . שנרשם בחודש שעבר

, ההודעה המפתיעה על הקדמת הבחירות בבריטניה כאמור לעיל תרמה לעלייה בתנודתיות השווקים השבוע
אגרות החוב של ממשלת . 7116סחר הגרוע מאז חודש יוני בלונדון שרשם את יום המ 111בדגש על מדד הפוטסי 

ברמות גבוהות ביחס לחודשים המשיכו להיסחר , המייצגים נכסי מקלט, שנים ומחיר הזהב 11 -ב ל"ארה
 .דבר העשוי להעיד גם הוא על ירידה מסוימת בתיאבון לסיכון של המשקיעים, האחרונים

, זאת. סח בו נרשמו עליות שערים במדדי המניות המוביליםהתקיים שבוע מסחר מקוצר בשל חג הפ, בישראל
הושפע בעיקר מפרסום מדד המחירים לצרכן לחודש , ח"שוק האג. בניגוד למגמת המסחר בעולם כאמור לעיל

 (.     הרחבה בהמשך)שהיה גבוה מההערכות המוקדמות , מרץ בסוף השבוע שעבר

 

    החוב אגרות שוק
  השבוע בנטייה לירידת תשואות על רקע העלייה  בתחילתאגרות החוב הממשלתיות בשווקים המרכזיים נסחרו

 . ותיאולם בהמשך השבוע התהפכה המגמה והתשואות נטו לעל. כאמור ,בתנודתיות השווקים

 ציפיות . תשואות אגרות החוב הממשלתיות נותרו בסיכום השבוע כמעט ללא שינוי לכל אורך העקום, ב"בארה
 5% -בין היתר על רקע ירידה חדה של כ, שנים הוסיפו לרדת השבוע 11 -ו 5האינפלציה הגלומות לטווחים של 

 .     (בהתאמה 1.1%-ו 1.1%) והן עומדות קרוב לרמת שפל של כחצי שנה, שנרשמה במחיר הנפט

 מרווחה. בדגש על חלקו הקצר של העקום, .ב.נ 2-2 -תשואות אגרות החוב של ממשלת גרמניה עלו ב, באירופה 
 ,שנים אל מול מקבילותיהן בגרמניה הצטמצם השבוע במעט 11 -אגרות חוב של ממשלת צרפת ל בו נסחרות

 .לאחר עלייה חדה יחסית שנרשם בו במהלך השנה האחרונה

 החודש השני  זה והיה גבוה מההערכות המוקדמות, 1.0%-לצרכן עלה בחודש מרץ במדד המחירים , בישראל
, 1.1%והיא עומדת כעת על  ,החודשים האחרונים 17 על פניכתוצאה מכך נרשמה עלייה באינפלציה . ברציפות

לקראת סוף השבוע עדכנה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעט . מעט מתחת לרף התחתון של יעד האינפלציה
 .  בחישוב שנתי 6.0% -ל 7116י מטה את קצב הצמיחה שנרשם ברבעון הרביעי של שנת כלפ

 בעיקר על רקע ההפתעה במדד המחירים לצרכן , אגרות החוב הממשלתיות נסחרו השבוע במגמה מעורבת
האפיק הקונצרני הושפע גם . לעלייה בציפיות האינפלציה הגלומות בכל הטווחים השהביא, לחודש מרץ כאמור

תוך צמצום קל , זאת. וא מנתוני מדד המחירים ונרשמו עליות שערים נאות שבלטו במדדי התל בונד הצמודיםה
 .  במרווחי האשראי אל מול העקום הממשלתי
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 רה שבועית שוק ההוןסקי

 שוק המניות 

  שם הבחירותבעקבות ההודעה על הקדמת ( 0.2%)מדד המניות הבריטי רשם ירידות חדות בסיכום שבועי ,
רמת התנודתיות בשוק זה צפויה להמשיך להיות גבוהה במהלך . ט"במקביל לתיסוף חד בשער הליש

 . לאור אי הודאות הקשורה בהכרעות הפוליטיות שעל הפרק, החודשיים הקרובים

 הירידות באו במקביל לעליה מסויימת בסיכון . מדדי המניות המרכזיים בעולם רשמו השבוע ירידות שערים
הנמכת ציפיות לגבי עוצמת השינויים האפשריים במדיניות , (צפון קוריאה, מזרח תיכון, אירופה)טי פולי-הגיאו

 .ועל רקע רמת תמחור גבוהה יחסית באפיק ,ב"הפיסקאלית בארה

 מהדוחות שפורסמו עד כה מסתמנת עונה חיובית  .נפתחה עונת הדוחות לרבעון הראשון של השנה, ב"בארה
המדדים המרכזיים נסחרו , יחד עם זאת. בהשוואה לרבעון המקביל, יפור ברווחהכוללת עליה בהכנסות וש

 . בדומה למגמה העולמית, בירידות שערים

 חדות יחסית עליותרשמו מניות הבנקים . בניגוד למגמה העולמית, עליות שעריםהשבוע נרשמו  ,בישראל .
בהיקף מסויימת ירידה  למרות, העליותן למגורים היו אלה שהובילו את "חברות הנדל, ן"בסקטור הנדל

שכוללת הפחתת מיסוי על ייבוא מכשירים , התכנית הכלכלית שהציג השבוע שר האוצר .המכירות
, גם מניות חברות המזון הציגו איתנות יחסית. הביאה את מניות התקשורת לבלוט בעליות שערים, סלולאריים

, זאת. המשיך להציג חולשה ונסחר בירידות שערים סקטור הפארמה, מנגד .לאור השיפור ברווחיות הענף
ששיקפו המשך ירידה במחירי המכירה בתחום הגנרי גם , חות כספיים בענף מעבר לים"בעקבות פרסום דו

 . 7112ברבעון הראשון של 

 מטבעות וסחורות
  הקטינו  זאת על רקע פרסום נתוני מאקרו אשר. לעומת סל המטבעות 1.1%-של כ פיחותהדולר השבוע רשם

עדכנה את תחזיות העולמית קרן המטבע . ב בחודשים הקרובים"את ההסתברות להעלאת ריבית בארה
ב "תחזיות הצמיחה לארה. (בתחזית מינואר 0.2%לעומת , 0.5%) כלפי מעלה 7112לשנת  העולמיתהצמיחה 

 . 7.0%נותרו ללא שינוי ועמדו על 

 1.1%-האירו התחזק בכ. על רקע העליה בתנודתיות בשווקים 1.2%-ו 1.7%-היין והפרנק השוויצרי התחזקו בכ 
נותר שקל ה. כאמור, לאחר הודעתה של ראש ממשלת בריטניה על הקדמת הבחירות ליוני, 7.1%-ט בכ"והליש

 .מול הדולרכמעט ללא שינוי 

  בלטה . מתכותבמקביל לירידה במחירי ה, מול הדולר 1.1%-ו 1.0%-נחלשו בכ והדולר האוסטרלי הקנדיהדולר
זאת על רקע הערכות לעודף היצע וחשש (. בהתאמה 2.7%-ו 6.1%-כ)ירידה במחירי עופרות הברזל והניקל 

 . בהתאמה 1.2%-ו 1.2%-הזהב והכסף ירדו ב ימחיר. ב"להאטה בביקוש למתכות מסין וארה

  מחיר חבית נפט מסוגWTI אשר הצביע על עליה , ב"רקע פרסום דוח המלאים בארהעל  2.5%-בכ ירד
 . 7115ועליה בתפוקת הנפט לרמה הגבוהה ביותר מאז אוגוסט , (לעומת צפי לירידה)במלאי הדלק 

 

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

 'חנוך פרנקוביץ    
 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 . ו עסקאות כלשהןאו פעולות א/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 

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

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

תשואה 

לפדיון 

ממוצעת

היום
לפני 

שבוע
לפני חודש

0.10%0.00%0.00%שנה*-0.4%

30.84%0.70%0.69% שנים0.2%-0.5%

101.54%1.47%1.48% שנים0.5%0.3%

0.0%0.2%OTC*

-0.1%0.7%

-0.6%2.1%

% שינוי שבועי0.0%0.2%
תשואה 

פנימית
מרווח

0.65%1.37%1.41%תל-בונד 20

0.58%0.91%1.11%תל-בונד 40

0.11%2.58%1.66%-תל-בונד שקלי

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה מתחילת 

השבוע

תל-בונד צמודות 

יתר
0.58%1.24%1.40%

5.5%0.8%-ת"א 35
תל-בונד צמודות 

0.58%0.48%0.70%בנקים

0.60%1.88%2.04%תל-בונד תשואות11.8%1.0%ת"א 90

2.5%2.8%מדד בנקים

16.1%1.2%ת"א נדל"ן 

SME600.9%-1.1%

7.6%0.4%-ת"א תקשורת

3.2%0.0%ת"א טכנולוגיה

1.4%0.6%0.58%1.06%1.96%-ת"א נפט וגז

1.20%1.74%2.95%

1.35%2.45%-

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה מתחילת 

השבוע

S&P5004.8%0.1%

9.4%0.9%נאסד"ק

STOXX6004.7%-0.7%

0.8%-4.9%גרמניה

לפני שבועהיוםלפני שבועהיוםטווח0.3%-4.7%צרפת

0.86%-0.80%-3.3%21.20%1.21%-0.3%-בריטניה

0.52%-0.45%-3.2%51.77%1.77%-2.2%סין

3.6%0.0%102.24%2.24%0.25%0.19%-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

-4.7%0.5%

1.3% -2.7%

0-3

3-6

אג"ח ממשלתי בחו"ל

6-10

  

תשואה בשבוע האחרון

גוש האירוארה"ב

תשואה לפדיוןתשואה לפדיון


