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 2017 מרץב 23                      סקירה שבועית שוק ההון

   

 16-23/03/2017סקירה שבועית,       

 
 עיקרי ההמלצות

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

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

  גם בכלכלה העולמית נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור. במקביל, חלה עליה ברורה בסביבת האינפלציה
, ולא מן הנמנע שהמגמות החיוביות ימשכו בתקופה מעליות מחיריםשוקי ההון ממשיכים ליהנות במשקים מרכזיים. 

שימשכו, יתמכו במעבר הדרגתי לסביבה מוניטארית מרחיבה פחות  מגמות אלו, ככליחד עם זאת, הנראית לעין. 
בהשוואה לשנים האחרונות. עליה בסביבת הריבית עשויה להביא לאורך זמן לשינוי באופן התמחור של כלל אפיקי 

אנו ממליצים להמנע מהגדלת רמות הסיכון בתיקי ההשקעות. זאת, גם מכיוון שרמות המחירים ההשקעה בתיקים. 
 יקרות בהשוואה היסטורית., הן בחו"ל והן בישראל, המנייתי ובאפיק הקונצרני באפיק

  באפיק האג"חי, אנו ממליצים על תמהיל מאוזן בין חשיפה שקלית לחשיפה צמודת מדד. קצב האינפלציה בישראל
ומית, צפוי לעלות במתינות בחודשים הקרובים מעל לציפיות השוק. הערכה זו נשענת על סביבת הביקושים המק

 עשויים למתן את קצב עליית המדד. -והתגברות האינפלציה בחו"ל. מנגד, עוצמת השקל והפחתות מיסים אפשריות 

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

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

  במבט כולל, אנו ממליצים על חשיפה מנייתית ממוצעת. רמת הסיכון בהשקעה באפיק ממשיכה לעלות במקביל
שלב זה, לאור רמת התמחור הגבוהה גם בשאר אפיקי ההשקעה, לעליות החדות במדדי המניות העיקריים בעולם. ב

האפיק המנייתי נותר אפיק מרכזי בתיק ההשקעות המומלץ. אנו ממליצים על אחזקה מהותית במניות ישראל. רווחי 
הפירמות המקומיות צפויים לגדול לאור השיפור בקצב ובהרכב הצמיחה בישראל, שוק העבודה החזק, וההערכה 

ית בישראל לא צפויה בחודשים הקרובים. בנוסף, תמחור שוק המניות הישראלי עדיף על שוקי המניות שהעלאת ריב
קיימת עדיפות לבחירת מניות באופן סלקטיבי ולא  -העיקריים בחו"ל. יחד עם זאת, לאור התמחור הגבוה בשווקים 

 באמצעות רכישת המדדים הכלליים, הן בישראל והן בחו"ל. 

 התרחבות זו 2017המוניטאריות של ארה"ב ושל ישראל צפוי להמשיך ולהתרחב במהלך שנת  הפער בין הריביות .
אנו ממליצים על  את הלחצים הבסיסיים לתיסוף השקל. עשויה להביא לעלייה בתנודתיות שער החליפין, ולמתן

חשיפה חשיפה מט"חית בתיק ההשקעות באמצעות אחזקות באפיק המנייתי והקונצרני בחו"ל ללא גידור ה
 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
 שמירה על רמת סיכון סבירה בתיק.   והאג"ח הממשלתי המהווים "כרית ביטחון" בתיק ההשקעות, לצורך
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 התפתחויות בשווקים 

מסוימת במומנטום החיובי של השווקים מהחודשים האחרונים ונרשמה עלייה בתנודתיות.  עצירההורגשה  השבוע
לריפיון מיוחדת  סיבהלא נצפתה יומן המאקרו היה דל יחסית והמשיך ככלל לשקף שיפור בכלכלה הגלובלית. 

ונראה שמדובר בחלק מהתנודתיות האופיינית בשווקים, במיוחד על רקע עליות המחירים החדות ורמות בשווקים 
חלק ממרכיבי המדיניות הפיסקאלית  של מימושאופן האי וודאות לגבי התמחור הנוכחיות בשוקי המניות, כמו גם 

הובילו את עליות השערים בחודשים לאחר שאלו במסחר בלטו לשלילה מניות מענף הפיננסים,  בארה"ב.
לתיים רידת תשואות בעקומים הממשנרשמה יבמקביל לירידות השערים שנרשמו בשוקי המניות האחרונים. 

, בין היתר בציפיות האינפלציהשנרשמה התמתנות מסוימת על ידי נתמכה גם ים. בארה"ב, ירידת התשואות העיקרי
  .במחיר הנפט על רקע ירידה

שמו במרבית ימי השבוע ירידות שערים במדדי המניות העיקריים, אך אלו היו בעוצמה מתונה יותר גם בישראל נר
על רקע ירידת התשואות שנרשמה במסחר הגלובלי כאמור  ירדו ביחס לעולם. תשואות אגרות החוב הממשלתיות

שבוצעו על ידי  חמט"נחלש מעט השבוע אל מול המטבעות העיקריים, בין היתר על רקע רכישות השקל  לעיל.
    בנק ישראל.

 

    החוב אגרות שוק
 על רקע עלייה מסוימת שנרשמה בתנודתיות בשווקים  ,תשואות אגרות החוב הממשלתיות בעולם ירדו השבוע

 וסימני שאלה בנוגע לתזמון והיקף חלק מצעדי המדיניות הפיסקאלית בארה"ב.  ,כאמור לעיל

  דבר שהביא לירידה בתלילותובדגש על חלקו הארוך של העקוםנ.ב.  4-7 -תשואות של כ ירידתבארה"ב, נרשמה ,. 
, הנמוכה ביותר 1.75% -הוסיפו להתמתן והן עומדות כעת על כשנים  5ציפיות האינפלציה הגלומות לטווח של 

אפיק הממשלתי באפיק הקונצרני, נהנו אגרות החוב בדירוגי השקעה מירידת תשואות שנרשמה ב .מתחילת השנה

ליית תשואות תוך התרחבות במרווחים נרשמה ע High Yield -בפלח הלעומת זאת, יציבות במרווחי האשראי. מו
   ., וירידת מחירי הנפט כאמורעל רקע עלייה קלה שנרשמה בפרמיות הסיכון

  ,נ.ב. על רקע מגמת המסחר בארה"ב.  3 -תשואות אגרות החוב הארוכות של ממשלת גרמניה ירדו בכבאירופה
זאת על  .בשבועות האחרונים שם בהמשך למגמה ,נ.ב. 2 -גד, תשואות אגרות החוב הקצרות המשיכו לטפס בכמנ

עשויה להיות מרחיבה פחות בשנים הבאות. השבוע, הושלם חלקו האחרון של  ECB -רקע, הערכות כי מדיניות ה

בחודש מרץ.  מיליארד אירו 233 -ככאשר בנקים לוו סכום עתק של ECB (TLTRO ) -תכנית מימון הבנקים של ה
מצד הבנקים עשויים לרמוז על הערכותיהם שעלות המימון צפויה לעלות בשנים הקרובות,  הביקושים הגבוהים

   . ECB -מדיניות המוניטארית המרחיבה מאוד של הבמקביל לשינוי איטי ב

 זאת, במקביל לעדכון כלפי מעלה של 0.3% -מדד המשולב של בנק ישראל לחודש פברואר עלה בבישראל, ה .
ממשיכים לתמוך בהערכות להאצה  ם אלו. נתוני2017עד ינואר  2016המדד המשולב לחודשים נובמבר נתוני 

 בפעילות הכלכלית המקומית בחודשים האחרונים.  

  באפיק השקלי, בדגש על אלו הארוכות ,ממשלת ישראל ירדו השבועתשואות אגרות החוב השקליות והצמודות של .
ציפיות האינפלציה הגלומות . ירידת התשואות נתמכה על ידי מגמת המסחר החיובית שנרשמה בעולם כאמור לעיל

  הן התאוששו מעט. בטווח הבינוניהוסיפו להיות נמוכות ביחס לשנה האחרונה ורשמו ירידה קלה בטווח הארוך בעוד 

 ם באפיק הקונצרני נרשמו השבוע עליות שערים מתונות במרבית מדדי התל בונד תוך התרחבות קלה במרווחי ג
האשראי. נציין כי רמת המרווחים הנוכחית נמוכה ביחס לממוצע בשנים האחרונות, בפרט באגרות חוב בעלות 

 דירוגים נמוכים. 
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 שוק המניות 

  הובילו  , בשל ירידת שערים יומית חדה ונקודתית שנרשמה ביום שלישי. 1%-כירד השבוע במדד המניות העולמי
. מנגד, מדדי המניות באירופה בלטו 1%-2%את הירידות מדדי המניות העיקריים בארה"ב שירדו בסיכום שבועי 

 בעליות שערים במקביל לירידה מסויימת במפלס החששות הפוליטיים שם. 

  ירידות השערים, לאחר תקופה של עליות שערים חדות. להערכתנו תמחור ענף הפיננסים בארה"ב הוביל את
ב, ואת המגמות הצפויות במדיניות הענף משקף באופן סביר את ההתפתחויות החיוביות בכלכלת ארה"

הפיסקאלית והמוניטארית, אשר צפויות לתמוך ברווחיות הבנקים. מנגד, מניות ענפי שירותי התשתיות והנדל"ן 
 על רקע ירידת התשואות על פני העקום הממשלתי. רשמו עליות,

  עולם. מניות הפיננסים הובילו את ירידות בדומה לנסחר בשבוע החולף במגמה שלילית,  בישראלשוק המניות
ירידה שנרשמה בתשואות אגרות החוב הממשלתיות. חברות הביטוח שפרסמו השבוע את במקביל להשערים, 

כולל ברבעון הרביעי, בעיקר הודות לירידה בשווי המשוערך של ההתחייבויות, תוצאותיהן, הציגו צמיחה ברווח ה
חשש מהמשך המשיך להציג ביצועי חסר, על רקע סקטור הפארמה יפור בתחום ביטוח הבריאות. כמו גם ש

שחיקת מחירים בתחום הגנרי. מניות הסלולר בלטו בירידות שערים חדות, בעקבות הערכות עוצמת התחרות 
 בטווח הקרוב. לא תקטן 

  .מנגד, סקטור הנדל"ן המניב המקומי בלט השבוע בעליות שערים, בתמיכת הירידה בתשואות אגרות החוב
מניות הקניונים הובילו את העליות בסקטור, לאחר שדו"חות כספיים שפורסמו בענף הצביעו על עלייה 

קמעונאיות המזון המשיכו ליהנות בהכנסות מדמי שכירות, שנתמכת בצמיחה בהיקף הפדיונות בקניונים. גם 
  מסנטימנט חיובי, על רקע פרסום תוצאות כספיות טובות בענף, עם שיפור בשיעורי הרווחיות. 

 מטבעות וסחורות 

 (. 1.2%ליש"ט  ,0.7%אירו , 2%-כיין שבוע מול מרבית המטבעות העיקריים )הדולר המשיך להיחלש גם ה
, 0.7%-בלחודש פברואר, אשר עלה בבריטניה פרסום מדד המחירים לצרכן התחזקות הליש"ט באה לאחר 

 .0.5%לעומת צפי לעליה של 

 זאת על רקע המשך התערבותו של בנק ישראל במסחר . ₪ 3.643מול הדולר לרמה של  0.4%-השקל נחלש בכ
במט"ח. נגידת ב"י ציינה בוועדת הכספים של הכנסת כי המדיניות המוניטארית תישאר מרחיבה לתקופה 

 ובכלל זה נראה כי בנק ישראל עשוי להמשיך ולהתערב בשוק המט"ח כראות עיניו.ארוכה, 

 מחירי . ולםהיקרות, במקביל להיחלשות הדולר בע מבין הסחורות, עליות שערים נרשמו במחירי המתכות
לרמה הגבוהה מזה שנתיים.  4%-בהתאמה. מחיר הפלדיום עלה בכ 1.9%-ו 1.8%-אונקיית זהב וכסף עלו בכ

חבית מחיר על רקע עליה במכירות כלי רכב בארה"ב ובסין.  17.5%-מתחילת השנה עלה מחיר הפלדיום בכ
 ם.לשלילה מפרסום דוח המלאים בארה"ב, שהצביע על עליה במלאי והושפע 1.0%-ירד בכ WTI נפט מסוג

 .11%-לת החודש ירד מחיר החבית בכמתחי

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

 חנוך פרנקוביץ'    
 ההון שוק מחקר ענף

 

שיקול הפעלת או תחליף להמלצה במסמך 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 לאובלומברג ועוד, למעט מקרים שבהם נכתב אחרת מגמה, גרפיט, כגון 

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

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

0.00%0.30%0.30%שנה*-0.0%

30.69%0.67%0.74% שנים0.1%0.0%

101.48%1.53%1.68% שנים0.1%0.4%

0.0%0.2%OTC*

0.1%0.7%

0.5%2.1%

% שינוי שבועי0.0%0.2%
תשואה 

פנימית
מרווח

0.01%1.52%1.43%תל-בונד 20

0.02%1.12%1.17%-תל-בונד 40

0.02%2.59%1.68%-תל-בונד שקלי

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה מתחילת 

השבוע

תל-בונד צמודות 

יתר
0.18%1.42%1.44%

0.1%-2.2%-ת"א 35
תל-בונד צמודות 

0.12%0.67%0.75%-בנקים

0.13%2.04%2.06%תל-בונד תשואות9.1%0.1%ת"א 90

6.6%1.7%מדד בנקים

10.7%0.3%ת"א נדל"ן 

SME602.6%0.8%

0.8%-5.5%-ת"א תקשורת

3.2%0.0%ת"א טכנולוגיה

0.3%0.3%0.57%1.16%2.22%-ת"א נפט וגז

1.13%1.83%2.64%

1.53%1.88%-

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה מתחילת 

השבוע

S&P5005.3%-1.0%

1.1%-8.4%נאסד"ק

STOXX6004.3%-0.2%

0.5%-4.7%גרמניה

לפני שבועהיוםלפני שבועהיוםטווח3.5%0.3%צרפת

0.79%-0.75%-1.0%21.26%1.33%-2.8%בריטניה

0.32%-0.32%-0.6%51.95%2.05%-4.7%סין

2.5%102.42%2.54%0.42%0.45%-0.2%-יפן

*במונחי מטבע מקומי ונכון לסגירת המסחר בישראל

דולר-שקל

אירו-שקל

-5.2%0.4%

1.0% -2.8%

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


