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 2017 ביוני 22                      סקירה שבועית שוק ההון

   

 15-22/06/2017סקירה שבועית,       

 
 עיקרי ההמלצות

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

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

  ,בסביבת האינפלציה, איטית  יהבמקביל לעליידים על התרחבות הכלכלה המקומית נתוני המאקרו מעגם בישראל
והמשך הלחצים לתיסוף בשער החליפין של השקל. בשלב זה סביבה זו מאפשרת את הותרת הריבית המוניטארית 

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

  חשיפה שקלית לחשיפה צמודת מדד. קצב האינפלציה בישראל באפיק האג"חי, אנו ממליצים על תמהיל מאוזן בין
שיפור בקצב עליית צפוי להמשיך ולעלות במתינות בחודשים הקרובים מעל לציפיות השוק. הערכה זו נשענת על 

 עשויההאינפלציה בחו"ל. מנגד, עוצמת השקל  עלייה מתונה בסביבת, והאיתנה סביבת הביקושים המקומיתהשכר, 
 עליית המדד.למתן את קצב 

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

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

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

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

קיימת עדיפות לבחירת מניות באופן סלקטיבי ולא באמצעות רכישת המדדים  -התמחור הגבוה בשווקים  בשל
 ן בישראל והן בחו"ל. הכלליים, ה

 במהלך השנה הקרובה באופן איטי הפער בין הריביות המוניטאריות של ארה"ב ושל ישראל צפוי להמשיך ולהתרחב .
. אנו לעלייה בתנודתיות שער החליפין להביא, והתרחבות זו עשויה למתן את הלחצים הבסיסיים לתיסוף השקל

ות אחזקות באפיק המנייתי והקונצרני בחו"ל ללא גידור ממליצים על חשיפה מט"חית בתיק ההשקעות באמצע
 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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 התפתחויות בשווקים 

. זאת, חודשים 10 -לרמת שפל של כבחודש האחרון,  20%של כמעט השלים צניחה ו ,ירד גם השבוע מחיר הנפט
. מדינות הגדילו את תפוקת הנפט שלהן שמספרעל רקע חששות המשקיעים מעלייה בהיצע הנפט הגלובלי, לאחר 

צואניות מטבעות של יב הביאה לפיחות, בעולם מניות ענף האנרגיהעל ירידה זו במחיר הנפט השפיעה לשלילה 
באירופה, מפלגת השלטון בשווקים. תרמה להמשך התמתנות ציפיות האינפלציה הגלומות  בנוסףו ,תמרכזיו נפט

שכן תוצאות אלו מאפשרות חדשות חיוביות מדובר בבצרפת זכתה השבוע ברוב בפרלמנט. מבחינת המשקיעים, 
נוספת לירידה  מותה, ויתר על כן הן תורבכלכלנדרשות חופש פעולה רחב יותר לנשיא הנבחר לביצוע רפורמות 

 הכולל במסגרת האיחוד האירופי. בסיכון הפוליטי 

נרשמה נטייה לעליות שערים במרבית מדדי המניות התנהל השבוע המסחר במגמה מעורבת. בארה"ב, בשוק, 
מענף הטכנולוגיה לאחר ירידות חדות יחסית שנרשמו בהן בשבוע שעבר. באירופה, מניות העיקריים. בלטו לחיוב 

עליות שערים בצרפת ומנגד, ירידות שערים מתונות בגרמניה ובבריטניה. העקומים המרכזיים נסחרו השבוע נרשמו 
 שנים.  30של  הארוך מאוד, נטייה לירידת תשואות שבלטה בעיקר בטווחב

התפוקה התעשייתית התרחבה בחודש  .מניות העיקרייםהנרשמה השבוע מגמת מסחר חיובית במדדי  בישראל,
קצב גבוה ביחס לחודש שעבר. עוד פורסם כי קצב  ,חודשים אחרונים( 12)בחישוב שנתי  3.5%אפריל בקצב של 

בנטרול השפעת הירידה שנרשמה בייבוא כלי רכב, הצמיחה  ,1.2% -ן הראשון עודכן כלפי מטה להצמיחה ברבעו
    ת שנרשמה בשנים האחרונות., קצב דומה לצמיחה הממוצע3.1%עמדה על 

מתעוררים השווקים הלמדד  " יצורפוAמניות סיניות מסוג " 222הודיעה השבוע כי  MSCIחברת המדדים העולמית 
. המהלך צפוי להתבצע בשתי פעימות בחודשים מאי ואוגוסט בשנה הבאה. צירוף המניות הסיניות שלה העולמי

פתיחת השווקים שם למשקיעים זרים. מהלך זה צפוי במסגרת למדד התאפשר על רקע רפורמות שבוצעו בסין 
נסחרה ביציבות  . הבורסה בסיןעל פני זמן להגדלת החשיפה של משקיעים זרים למניות סיניות מקומיותלהביא 

 לאחר ההודעה.     

 

    החוב אגרות שוק
 תשואות אגרות החוב בעקומים המרכזיים נטו לירידות השבוע, ככל הנראה על רקע המשך הירידה במחיר הנפט ,

    .ירידה בציפיות האינפלציה הגלומותל שתרמה

  שנה  30בטווח של  .בשינויים קליםשנים נסחרו  10בטווחים של עד בארה"ב, תשואות אגרות החוב הממשלתיות
, וזו שנים 10-30של העקום בטווחים של  ירידה חדה בתלילותנ.ב., דבר שהביא ל 6 -נרשמה ירידת תשואות של כ

 . עומדת קרוב לרמת שפל של השנים האחרונות

 עוד בארה"ב, אגרות החוב הקונצרניות בדירוגי השקעה נסחרו בשינויים קלים. לעומת זאת, בפלח ה- High Yield 
נרשמה עליית תשואות תוך התרחבות מתונה במרווחי האשראי. זאת, בעיקר כתוצאה מעליית תשואות חדה יחסית 

    באגרות חוב של חברות מענף האנרגיה, הסובלות מהירידה החדה שנרשמה לאחרונה במחירי הנפט.  

 ,שנים ירדו במתינות. בדומה לארה"ב, נרשמה ירידת  10 -תשואות אגרות החוב של ממשלת גרמניה ל באירופה
על  ן בחודש מאי ועומדקצב האינפלציה בגוש האירו התמתשנים.  30נ.ב. בטווח של  8 -תשואות חדה יחסית של כ

הליבה )בנטרול מחירי אנרגיה חודשים אחרונים(, בהתאם להערכות המוקדמות. יחד עם זאת, אינפלציית  12) 1.4%
 המשך שיפור בפעילות הכלכלית שם.     ל מחזק את ההערכות, דבר ההצפימעל  עמדה מעטומזון( 

  לעומת זאת, תשואות . בלבד שנים בשינויים קלים 10נסחר העקום הממשלתי השקלי בטווח של עד  בישראל,גם
וצאה מכך, נרשמה ירידה בציפיות האינפלציה אגרות החוב הצמודות עלו, בדגש על הטווחים הארוכים. כת

 הגלומות, בדגש על הטווחים הבינוני והארוך. 

  הבורסה לני"ע . מתונה תוך נטייה לצמצום קל במרווחי האשראיבאפיק הקונצרני נרשמה מגמת מסחר שלילית
אג"ח של חברות זרות הנסחרות בבורסה  18"תל בונד גלובל", שיכלול  –הכריזה השבוע על מדד אג"ח חדש 

 .2017ביולי  16 -המקומית, בעיקר מענף הנדל"ן. המדד צפוי להיות מושק ב



 

 | 3|           מערך ייעוץ בהשקעות | ענף מחקר שוק ההון  |  

 

 סקירה שבועית שוק ההון

 שוק המניות 

  אשר ית, כשבוע המסחר בעולם נפתח דווקא באווירה חיובירד מדד המניות העולמי בשיעור קל. בסיכום השבוע
ברוב זכיית מפלגתו של נשיא צרפת הטרי זאת, על רקע . ידה ברמת חוסר הוודאותהעליות באו במקביל ליר

יה לאחר הבחירות כוחם של השמרנים בבריטנהיחלשות הערכה שוכאמור, מוחץ בבחירות לפרלמנט הצרפתי, 
 .במשא ומתן עם האיחוד האירופיעמדה גמישה יותר של ממשלת בריטניה להביא ל ההאחרונות, עשוי

  יחסית בגישה מקלה  עשוי לנקוטבארה"ב, בלט לחיוב סקטור הבריאות על רקע ציפיות בשוק שממשל טראמפ
מסויים לירידות  התרופות. גם מניות הטכנולוגיה עלו בתחילת השבוע ובכך חל תיקון בענףבנושא הרגולציה 

 בענף בשבוע שעבר.

 אנו ממשיכים להמליץ על אחזקת מחיר הנפט. ענף האנרגיה ממשיך לבלוט במגמה שלילית, על רקע הירידה ב
חסר בענף האנרגיה בחו"ל מתוך הערכה שהתמחור בענף גבוה בהנתן הסביבה הנוכחית של מחירי הנפט, 

 ושההסתברות להתייקרות ארוכת טווח במחירי הנפט הינה נמוכה.

  הנדל"ן המניב, מניות במגמה חיובית. את העליות הובילו מניות שבוע המסחר בבורסת תל אביב הסתיים
הדשנים, מניות האנרגיה וחלק ממניות הפארמה. בלט לשלילה סקטור התקשורת על רקע התפתחויות בענף. 

לנושא הגלובליות, ניתן לייחס ענף האנרגיה מניות מגמה השלילית בבניגוד ל עליה במניות האנרגיה,את ה
בסקטור הנדל"ן ניתן השבוע להבחין בין מניות הנדל"ן המניב שהציגו עליות, ובין מאגר תמר. בהנפקת זכויות 

מניות חברות הייזום למגורים אשר ירדו על רקע הירידה בקצב המכירות של דירות חדשות. מניות הטכנולוגיה 
 רשמו השבוע עליות שערים בדומה למגמה העולמית ועל אף ההיחלשות בשער הדולר. 

 

 תמטבעות וסחורו

  מרבית המטבעות העיקריים נסחרו השבוע ביציבות. בקבוצה זו בולטת הליש"ט, שרושמת חולשה מחודשת מאז
הבחירות בבריטניה לפני שבועיים, שהגדילו את אי הוודאות הפוליטית והכלכלית שם. השקל רשם השבוע 

 פיחות קל, ונסחר כעת סמוך לרמתו מתחילת החודש. 

 ( במחיר 5%-רשמו פיחות מול הדולר, בעקבות ירידה נוספת )כ וגז טבעי,ט מטבעות המדינות המייצאות נפ
 (.2%(, וברזיל )4%(, איסלנד )4%המטבעות המקומיים של רוסיה )בפיחות הנפט. בלטו 

  מחיר הנפט המשיך לצנוח גם השבוע, כאמור. ניכרת עליה בתפוקה העולמית, למרות הארכת ההסכם לגבי
 הקפאת הגידול בתפוקה על ידי מדינות אופ"ק. בין היתר, ניכר גידול בקצב הפקת הנפט בארה"ב, ניגריה ולוב. 

 
 אג"ח: שי ג'רבי
 טרומזהמניות: שגיא ש

 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 קעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. הנתונים נלקחו ממערכות לרכישה ו/או ביצוע הש -א רהמיוחדים של כל קו
במידע עלולות הנתונים.  תומילא בוצעו בדיקות לאומגמה, גרפיט, בלומברג ועוד, למעט מקרים שבהם נכתב אחרת כגון 

ותיות בין ההערכות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמע
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
 .לעת עניין במידע
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% שינוי שבועי

תשואה 

לפדיון 

ממוצעת

היום
לפני 

שבוע
לפני חודש

0.30%0.30%0.40%שנה*-0.0%

30.56%0.78%0.89% שנים0.1%-0.2%-

101.41%1.50%1.63% שנים0.2%0.3%-

0.0%0.2%OTC*

0.0%0.6%

0.0%1.9%

% שינוי שבועי0.0%0.2%
תשואה 

פנימית
מרווח

0.00%1.43%1.37%תל-בונד 20

0.05%1.15%1.18%-תל-בונד 40

0.07%2.65%1.76%תל-בונד שקלי

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה מתחילת 

השבוע

תל-בונד צמודות 

יתר
0.04%1.40%1.42%

2.1%1.1%-ת"א 35
תל-בונד צמודות 

0.11%0.68%0.73%-בנקים

0.13%1.93%1.95%תל-בונד תשואות14.3%0.8%ת"א 90

9.7%0.7%מדד בנקים

15.1%0.7%ת"א נדל"ן 

SME602.9%0.8%

9.3%0.3%-ת"א תקשורת

9.3%1.1%ת"א טכנולוגיה

0.2%1.3%0.60%1.10%2.35%-ת"א נפט וגז

1.10%1.81%2.91%

1.28%1.64%-

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה מתחילת 

השבוע

S&P5008.8%0.1%

15.7%1.0%נאסד"ק

STOXX6007.2%0.4%

11.2%0.5%גרמניה

לפני שבועהיוםלפני שבועהיוםטווח8.2%0.9%צרפת

0.65%-0.63%-4.0%0.1%21.34%1.35%בריטניה

0.39%-0.39%-1.4%0.5%51.76%1.76%סין

5.2%1.4%102.15%2.16%0.25%0.28%יפן

*במונחי מטבע מקומי ונכון לסגירת המסחר בישראל

דולר-שקל

אירו-שקל

-7.9%0.6%

0.6% -2.2%

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


