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 עיקרי ההמלצות
כלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על מחזור עסקים חיובי, תוך עליה מתונה בסביבת ב •

האינפלציה הגלובלית. ככל שהמגמות החיוביות בכלכלה העולמית תמשכנה, ניתן לצפות לסביבה 
לשנים האחרונות. עליה בסביבת הריבית, בדגש על ריבית הבנק מוניטארית מרחיבה פחות בהשוואה 

המרכזי של ארה"ב שכבר נמצאת מזה תקופה בעיצומו של התהליך, עשויה להביא לאורך זמן 
שינוי באופן התמחור של כלל אפיקי ההשקעה בתיקים. היחלשות מחזור העסקים החיובי בעולם, ולל

תוך נטיה לירידות בשוקי  ,קומי התשואה בעולם עלוע בחודש האחרון שבמהלכודוגמא לכך ראינו 
 המניות. 

בישראל, נתוני המאקרו מעידים על התרחבות הכלכלה המקומית במקביל לעלייה איטית בקצב  •
האינפלציה, וסביבת שער חליפין שעודנו חזק. בשלב זה סביבה זו מאפשרת לבנק ישראל להותיר את 

הריבית המוניטארית ברמה נמוכה. במבט קדימה, שיפור בקצב עליית השכר, סביבת הביקושים 
עשויים לתמוך בקצב האינפלציה בישראל.  –תנה, ועלייה בסביבת האינפלציה בחו"ל המקומית האי

עלייה הדרגתית בסביבת האינפלציה בישראל, והמשך עליה בסביבת הריביות בחו"ל, עשויים להביא 
 להעלאת ריבית על ידי בנק ישראל במהלך החודשים הקרובים.

בחצי יבת הריביות העולמית עשויה להוסיף ולעלות קצר, כיוון שסב-המח"מ המומלץ בתיקים הוא בינוני •
. בשוק האג"ח הקונצרני, הן בחו"ל והן בישראל, אנו מעדיפים להתמקד באג"ח איכותיות השנה הקרובה

(אג"ח מתחת לדירוגי  High Yield-בדירוגים גבוהים. בתוך כך, אנו ממליצים להימנע מהשקעה בפלח ה
, גם לאחר השקעה), בדגש על שווקים מפותחים, עקב מרווחי הסיכון הנמוכים ששוררים באפיק זה

 .  ההתרחבות שנרשמה במרווחים בשבועיים האחרונים

המגזר העסקי הלא  לשאיכות החוב בהדרגתית  הרעהנתונים המצביעים על לאחרונה עלו לכותרות  •
החשיפות האג"חיות כלל צים לנצל את התקופה הנוכחית לבחינה וטיוב של . אנו ממליפיננסי בארה"ב

הריביות על יכולת ההחזר של  עליה בסביבתהבתיקי ההשקעות, תוך מתן תשומת לב להשפעות 
 הלווים.

אנו ממליצים על מתן העדפה קלה לאגרות חוב שקליות על פני הצמודות. זאת, על רקע עלייה חדה  •
האינפלציה הגלומות בשנה האחרונה, במקביל לסימני שאלה בנוגע להישארות יחסית בציפיות 

 האינפלציה בתחום היעד לאורך זמן. בתוך כך, אנו ממליצים על השקעה באגרות חוב שקליות במח"מ
 מעט קצר יותר ביחס לאלו הצמודות, והשקעה באג"ח ממשלתיות במח"מ מעט ארוך ביחס לקונצרניות.

ית בסביבת הריביות ורמות התמחור בשוק המניות העולמי, קיימת עדיפות לאור העלייה ההדרגת •
לבחירת מניות באופן סלקטיבי ולא באמצעות רכישת המדדים הכלליים, הן בישראל והן בחו"ל. בכלל 

זאת, יש להערכתנו יתרון לענפים (ולחשיפות גיאוגרפיות) שעשויים ליהנות מהמשך הצמיחה הכלכלית, 
 עליה בסביבת הריביות.אך רגישים פחות ל

, מה שמקטין גבוה מאוד בהשוואה היסטוריתהפער בין הריביות המוניטאריות של ארה"ב ושל ישראל  •
במידה מסויימת את הלחצים הבסיסיים לתיסוף השקל. אנו ממליצים על חשיפה מט"חית משמעותית 

עיקר בשל אופיה הממתן בתיק ההשקעות, באמצעות אחזקות באפיק המנייתי והקונצרני בחו"ל. זאת, ב
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 ,בחודש האחרוןדוגמא לכך ראינו של חשיפה מטבעית על התנודתיות הכוללת בתיקי ההשקעות. 
ירידות שערים בשוקי המניות בעולם ובישראל לוו בפיחות בשער החליפין של השקל ביחס  שבמהלכו

 לדולר.

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

 סיכון סבירה בתיק.
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 התפתחויות בשווקים
בשוקי ההון מסביב לעולם, לאחר עצבנות רבה בשלושת השבועות  השבוע נרשמה רגיעה מסויימת
המשקיעים  .3%-מדד המניות העולמי בכ, עלה בסיכום השבוע הראשונים של חודש אוקטובר.

, ואפשרות לרבעון השלישי של השנההתעודדו מפרסום נתוני מאקרו חיוביים, המשך עונת הדוחות 
 בנושא הסחר.להתקדמות בשיחות בין ארה"ב וסין 

אלף  250של  , שכלל תוספתבארה"ב נציין את דוח התעסוקהמבין נתוני המאקרו החיוביים שפורסמו 
במהלך השנה האחרונה. נתונים אלו מלמדים על  3.1%-השכר ל תעלי, והמשך גידול בקצב משרות

דו"ח בבריטניה, עוצמת שוק העבודה, ועשויים להביא לעליה נוספת בלחצים האינפלציוניים. 
מגעים הנתונים חיוביים משוק העבודה, ובנוסף פורסם כי אף הוא האינפלציה של הבנק המרכזי כלל 

לאחר ההיפרדות מהאיחוד,  בין בריטניה ובין האיחוד האירופי בנוגע לאופן פעילות הסקטור הפיננסי
ותים בסין, נתונים מענפי התעשייה והשיר בשבועות הקרובים.לכדי הסכמות עשויים להבשיל 

 מצביעים על המשך התמתנות הדרגתית בקצב הצמיחה שם. 

עונת הדוחות לרבעון השלישי של השנה בעיצומה. הנתונים מלמדים על שיפור ניכר בהכנסות 
ת, עם רופה, עונת הדוחות מסתמנת כחיוביוברווחיות של הפירמות בארה"ב, בכל הסקטורים. גם באי

חששות המשקיעים הגיע ב לרגיעהברווח. גורם נוסף שתרם  15%-בהכנסות ו 7%שיפור מצרפי של 
לנושא הסחר, כבר במהלך עם סין בנוגע  תמכיוון נשיא ארה"ב, שציין שהוא ינסה להגיע להסכמו

 שתתקיים בהמשך החודש. G-20-פגישת ה

ל הסקטורים במדד המניות העולמי, יתה משותפת לכיהלהתפתחויות האמורות, התגובה החיובית 
בתקופה האחרונה. לדוגמה, מדד מניות הטכנולוגיה ניכרה במיוחד בנישות שספגו ירידות חדות אולם 
רגיעה בשוקי המניות, במקביל ל. 12%-מתחילת השנה, עלה השבוע בכ 30%-יותר מ שאיבדבסין, 

 נרגעו גם הלחצים להתחזקות הדולר בעולם.

 שוק אגרות החוב
נתוני המאקרו החיוביים בארה"ב, במקביל להתפוגגות מסויימת בחששות המשקיעים, הביאו לעליית  •

רמה נקודות בסיס, ל 13-תה בשנים על 10-ל תשואות לאורך העקום הממשלתי בארה"ב. התשואה
-השבוע (בפגישת הכבר על פי התמחור בשווקים, ההסתברות להעלאת ריבית נוספת . 3.22%של 
FED 75%מתומחרת כבר בהסתברות של  ביום חמישי) הינה זניחה, אך העלאה בדצמבר . 

, במקביל לפרסומים על התגברות הפחד בשווקים במהלך שלושת השבועות הראשונים של אוקטובר •
שנובעת ממינוף גבוה, ותשלומי ריבית הלא פיננסי בארה"ב (הדרגתית באיכות החוב העסקי  הרעה

 High-ו לפתיחה קלה במרווחי הסיכון בשוק האג"ח, שבלטה בעיקר בשוק השהולכים וגדלים), תרמ

Yield . מרווחים נשמרה גם לאורך השבוע האחרון, בו חלה התאוששות במדדי הנציין כי פתיחת
 המניות.

עליית תשואות חדה נרשמה באגרות החוב באוסטרליה, בעקבות נתוני מאקרו חיוביים שכללו עלייה  •
משמעותית בעודף במאזן הסחר בחודש ספטמבר. גם העקום הממשלתי בבריטניה הגיב לנתונים 

 9-שנים עלתה ב 10-חיוביים משוק העבודה ולהתפתחויות בנוגע להסכם הברקזיט, והתשואה ל
 הגיבומרבית השווקים המפותחים מלבד שווקים אלו, העקומים הממשלתיים ב נקודות בסיס.

 לעליית התשואות בארה"ב.  באדישות יחסית
. מצב הכלכלה בלבד הייתה מתונההשקלי עליית התשואות לאורך העקום הממשלתי  ,בישראל •

לאת ריבית החיובי והפיחות שחל לאחרונה בשער החליפין של השקל מול הדולר, עשויים לתמוך בהע
קרובה. יחד עם זאת, עקום המק"מ מלמד על כך שהמשקיעים בשוק נותנים הסתברות נמוכה 
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. , ככל הנראה בשל סביבת האינפלציה המתונהלהעלאת ריבית משמעותית במהלך השנה הקרובה
כניסתו של הנגיד החדש לתפקיד עשויה לשפוך אור על מידת הנכונות של בנק ישראל למהלך של 

 יבית. העלאות ר
, כך שהאינפלציה דומה לזו שעל פני העקום הממשלתיעקום הממשלתי הצמוד חלה עליית תשואות ב •

מדדי התל בונד העיקריים . כמעט שלא השתנתההצפויה כפי שהיא נגזרת משוק האג"ח הממשלתי 
 רשמו השבוע יציבות יחסית, לאחר מהלך ירידות מתון לאורך מרבית חודש אוקטובר. 

 המניותשוק 
התמונה הכללית שבוע מסחר חיובי, לראשונה מאז סוף ספטמבר. כאמור מדד המניות העולמי רשם  •

אכן חיובית, אך במקרים בהם התוצאות אכזבו את בעלי  עד כה הכספיים שפורסמו הדו"חותשעולה מ
ג'נרל דוגמאות: תגובה שלילית חדה ( ניכרה -המניות או שהצפי שהפירמה סיפקה לעתיד היה מאכזב 

 רליינס, ווסטרן דיגיטל, אפל). יאלקטריק, אמזון, סאוטווסט אי
סקטורים מחזוריים דוגמת סקטור הצריכה המחזורית וסקטור לחיוב השבוע בראייה ענפית, בלטו  •

הממשלתיות בארה"ב. עוד בלטו מניות  שאף קיבל רוח גבית מעליית תשואות האג"ח, הפיננסים
מנגד, הענפים ה"דפנסיביים", דוגמת  ינקו בהשפעת עליית מחירי הסחורות.הכרייה וחומרי הגלם שז

רשמו אף הן ביצועי חסר,  בארה"ב מניות האנרגיהתשתיות ונדל"ן, רשמו עליות מתונות בלבד. 
 בעקבות המשך החולשה במחיר הנפט. 

ות המקומי התאפיין בעליות שערים, על רקע האופטימיות מעבר לים. עונת שבוע המסחר בשוק המני •
פרסום הדו"חות לרבעון השלישי עמדה במוקד תשומת לב המשקיעים. כך, מניית טבע זינקה בשיעור 

ת להמשך השנה. ותחזיאת הכלפי מעלה חד, לאחר שדיווחה על תוצאות טובות מהצפוי ועדכנה 
בעקבות מהלכי התייעלות בהם נקטה, שהביאו לשיפור ברווח  התוצאות הטובות הושגו בעיקר

בעליות שערים חדות, אף הוא התקשורת בלט  סקטורלמרות החולשה בשורת ההכנסות.  ,התפעולי
צפויה , שהביאה להערכה בשוק שהתחרות העזה בענף בענף הסלולר תעריפים עלייתבעקבות 

 תמתן. לה

 מטבעות וסחורות
. הדולר התחזק מול הסל המטבעותמול סל ללא שינוי  בסיכום שבועי כמעטנותר  שער הדולר •

 .בשווקיםהכללית אופטימיות ה, בעיקר על רקע ביום חמישינחלש באופן חד במרבית ימי המסחר, אך 
, על רקע דיווח על הסכם 1.1%-התחזקה בכ הליש"טהשקל נסחר במקביל למגמה העולמית. 

עקרונות בין בריטניה והאיחוד האירופי, שיאפשר לבנקים הבריטיים להמשיך לפעול בשווקים של 
האיחוד האירופי גם לאחר הברקזיט. שר הברקזיט של בריטניה מצפה שהסכם היציאה מהאיחוד 

, אך נגיד 0.75%על כנה ברמה של  . הבנק המרכזי בבריטניה הותיר את הריבית21/11-יגובש עד ה
הבנק רמז כי ייתכן וקצב העלאת הריבית יהיה מהיר יותר, במידה והליך היציאה מהאיחוד יעבור 

 0.6%-ו 1.2%-חלק. היין היפני והפרנק השוויצרי, הנתפסים כ"מטבעות מקלט" נחלשו בכבאופן 
  .בהתאמה. האירו נותר כמעט ללא שינוי מול הדולר

, על רקע הערכות שהיצע הנפט 7%-מחיר הנפט נחלש בכ אולם ,רשמו התייקרויות ותהסחור מרבית •
. בייחוד מדובר על כך שההערכה בשוק הייתה שהסנקציות על בניגוד לציפיות קודמות , וזאתלא יקטן

מדינות אופ"ק אולם הגדלת תפוקה של מדינות אחרות ( יביאו לקיטון בהיצע הנפט העולמי. איראן
שמות ב לכך שמספר מדינות ימשיכו ליבא נפט מאיראן (בראשות ערב הסעודית), והסכמת ארה"

, שינתה הערכה טורקיה, איטליה, הודו, יפן ודרום קוריאה)המדינות לא פורסמו אך נראה שמדובר ב
 זו.
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 : שגיא שטרומצהניותמ
 מטבעות וסחורות: מורן בכר

 חנוך פרנקוביץ'
 ההון שוק מחקר ענף

 

המלצה או במסמך זה בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. אין לראות  מסמך זה בוצע
בין   - שיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץהפעלת תחליף ל

לרכישה ו/או ביצוע השקעות  -א רבאופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קו
מגמה, גרפיט, בלומברג ממוכנות כגון ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. הנתונים נלקחו ממערכות 

במידע עלולות ליפול הנתונים.  תומילא בוצעו בדיקות לאוועוד, למעט מקרים שבהם נכתב אחרת 
לולות להתגלות סטיות משמעותיות בין טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן ע

ההערכות המובאות כאן לתוצאות בפועל. הבנק אינו מתחייב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על 
שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. לבנק ו/או לחברות בנות שלו ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או 

 .עת עניין במידעעשוי להיות מעת ל ,לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם
 



 

 
 

 ● וןההענף מחקר שוק  ●מערך ייעוץ בהשקעות 
 

 

% שינוי שבועי
תשואה 
לפדיון 

ממוצעת
לפני היום

לפני חודששבוע

1.10%1.10%1.20%שנה*-0.0%
31.34%1.35%1.43% שנים0.3%-0.1%-
101.69%1.69%1.73% שנים0.3%0.4%-
0.0%0.2%OTC*
-0.1%1.0%
-0.3%2.3%

תשואה % שינוי שבועי0.0%0.3%
מרווחפנימית

0.10%1.08%1.26%תל-בונד 20
!0.15%0.93%1.27%תל-בונד 40

0.30%3.37%2.19%תל-בונד שקלי

תשואה מתחילת מדד 
השנה

תשואה בשבוע 
האחרון

תל-בונד צמודות 
 0.21%1.08%1.33%יתר

6.7%2.8%ת"א 35
תל-בונד צמודות 

0.16%0.19%0.73%בנקים

0.45%2.45%2.73%תל-בונד תשואות5.2%3.1%ת"א 90
9.0%2.0%מדד בנקים
4.2%2.0%-ת"א נדל"ן 
SME60-11.6%1.3%

4.5%5.6%-ת"א תקשורת
9.7%2.8%ת"א טכנולוגיה
16.8%3.1%0.66%1.41%2.87%ת"א נפט וגז

1.18%2.18%5.02%
1.68%2.30%-

תשואה מתחילת מדד
השנה

תשואה בשבוע 
האחרון

S&P5001.8%2.4%
6.6%2.6%נאסד"ק

STOXX600-6.4%2.4%
10.8%2.8%-גרמניה
לפני שבועהיוםלפני שבועהיוםטווח4.0%2.7%-צרפת

0.63%-0.62%-7.7%2.2%22.90%2.81%-בריטניה
0.22%-0.17%-19.1%3.0%53.03%2.91%-סין

2.3%5.0%103.21%3.08%0.43%0.35%-יפן

*במונחי מטבע מקומי ונכון לסגירת המסחר בישראל

דולר-שקל
-שקל אירו

6.5%-0.3%
0.3% 1.7%

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 עד -BBB
+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
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