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סקירה שבועית שוק ההון עיקרי ההמלצות 
 התנודתיות בשוקי ההון בעולם ירדה השבוע, לאחר מספר שבועות סוערים. התפתחויות חיוביות בנושא הסחר, 

והערכות שקצב העלאת הריבית בארה"ב יתמתן, תרמו לרגיעה. 

 בשלב זה, נתוני המאקרו מלמדים על האטה מסויימת בקצב הצמיחה העולמי בחודשים האחרונים, במגוון מדינות 
בדגש על סין ואירופה. בנוסף, על פי הערכות הקונצנזוס קצב הצמיחה צפוי להמשיך ולהאט במידה נוספת גם 
במהלך 2019 במרבית המדינות המרכזיות, כולל ארה"ב. יש לציין שהאטה כלשהיא בקצב הצמיחה העולמי הינה 

סבירה בהחלט, לאחר שנים של קצב צמיחה מהיר. 

 המח"מ המומלץ בתיקים הוא בינוני-קצר, כיוון שסביבת הריביות העולמית עשויה להוסיף ולעלות בחצי השנה 
הקרובה, במידה וקצב האינפלציה העולמי ימשיך לעלות. בשוק האג"ח הקונצרני, הן בחו"ל והן בישראל, אנו 
High -מעדיפים להתמקד באג"ח איכותיות בדירוגים גבוהים. בתוך כך, אנו ממליצים להימנע מהשקעה בפלח ה

Yield )אג"ח מתחת לדירוגי השקעה(, בדגש על שווקים מפותחים, עקב הערכתנו שמרווחי הסיכון ששוררים 
באפיק זה אינם מפצים על הסיכון, גם לאחר ההתרחבות שנרשמה במרווחים בחודשיים האחרונים.  

 לאחרונה עלו לכותרות נתונים המצביעים על הרעה הדרגתית באיכות החוב של המגזר העסקי הלא פיננסי 
בארה"ב. אנו ממליצים לנצל את התקופה הנוכחית לבחינה וטיוב של כלל החשיפות האג"חיות בתיקי ההשקעות, 

תוך מתן תשומת לב להשפעות העליה בסביבת הריביות על יכולת ההחזר של הלווים. 

 אנו ממליצים על מתן העדפה קלה לאגרות חוב שקליות על פני הצמודות. זאת, על רקע עלייה שנרשמה בציפיות 
האינפלציה הגלומות בשנה האחרונה. 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. 

 בגלל העלייה ההדרגתית בסביבת הריביות, קיימת עדיפות 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 צמיחה כלכלית בחו"ל, אך רגישים פחות לעליה בסביבת הריביות. 

 הפער בין הריביות המוניטאריות של ארה"ב ושל ישראל גבוה בהשוואה היסטורית, מה שמקטין במידה מסויימת 
את הלחצים הבסיסיים לתיסוף השקל. אנו ממליצים על חשיפה מט"חית משמעותית בתיק ההשקעות, באמצעות 
אחזקות באפיק המנייתי והקונצרני בחו"ל. זאת, בעיקר בשל אופיה הממתן של חשיפה מטבעית על התנודתיות 
הכוללת בתיקי ההשקעות. דוגמא לכך ראינו בשנה האחרונה, שבמהלכה ירידות שערים בשוקי המניות בעולם 

ובישראל, לוו בפיחות בשער החליפין של השקל ביחס לדולר. 

 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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שוק ההון העולמי רשם השבוע רגיעה יחסית, בהשוואה לשבועות הסוערים שאפיינו את השוק בשלושת 
החודשים האחרונים. אפיקי המניות והאג"ח הקונצרני נטו לעליות שערים, והדולר נחלש מול מרבית המטבעות 
העיקריים. בין היתר, השוק שאב עידוד מהדיונים הנמשכים בין ארה"ב וסין למציאת פתרון בנושא הסחר, תוך 
שבשלב זה הן נמנעות מהטלת מכסי מגן נוספים. בנוסף, גברו ההערכות שריבית הפד לא תועלה במשך שנת 
2019, והתאוששות נרשמה במחיר הנפט. מנגד, נתוני המאקרו בסין ובאירופה המשיכו להצביע על התמתנות 

בקצב הצמיחה, והשבתת הממשל בארה"ב נמשכת.  

גם בישראל נרשמה יציבות יחסית בשוק ההון, תוך נטיה לעליות. החלטת הריבית של בנק ישראל בתחילת 
השבוע שעבר, שבמסגרתה הריבית נותרה ללא שינוי, תרמה לעליות בשווקים. השחקנים בשוק שאבו עידוד גם 
מהודעת הריבית, שהייתה הראשונה במסגרת כהונתו של הנגיד החדש. זאת, כיוון שהודעה זו הדגישה את 
החשיבות של העלאת ריבית מדודה והדרגתית, ובכך סימנה לשווקים שהנגיד החדש אינו מעוניין במהלך מהיר 
של העלאות ריבית רצופות. מנגד, השוק נתן משקל נמוך לעדכון כלפי מטה בתחזית הצמיחה של בנק ישראל 

ל-2019, מ-3.4% ל-3.1%. 

בטווח הקצר, השווקים צפויים להיות מושפעים מעונת הדוחות לרבעון הרביעי )ולשנה כולה( שתכנס השבוע 
להילוך גבוה בארה"ב, עם פרסום דוחות של ענקיות בענף הפיננסים. בייחוד, השחקנים יחפשו רמזים בתחזיות 

הפירמות לגבי השפעות ההאטה בסין, וסביבת הריבית בארה"ב, על ההכנסות והרווח במהלך שנת 2019.  

 

שוק אגרות החוב 

 במקביל לרגיעה בשווקים, עקום התשואות הממשלתי בארה"ב רשם עליית תשואות קלה )כ-3 נ.ב. בממוצע(, 

בטווחים הארוכים משנה. זאת, לאחר ירידת תשואות חדה בחודשים האחרונים. העקום הנוכחי שטוח כמעט 
לחלוטין בטווחים שעד 5 שנים, מה שמבטא הערכה שרצף העלאות הריבית הנוכחי הסתיים. הערכה זו עולה 
גם מהחוזים על הריבית, שמתמחרים כעת סיכוי של 16% בלבד להעלאת ריבית נוספת במהלך 2019. במידה 
ונתוני המאקרו בארה"ב ימשיכו להיות חיוביים, ובכלל זה נתוני הצמיחה, שוק העבודה, והאינפלציה, יש להניח 

שהשוק יחזור לתמחר העלאות ריבית בשנה הקרובה.  

 ירידת תשואות נרשמה באגרות החוב הממשלתיות הארוכות של מדינות הפריפריה באירופה. זאת, במקביל 
להתמתנות החששות מכך שהפסקת ההקלה הכמותית )רכישת אג"ח( על ידי הבנק המרכזי באירופה תגרום 

לזעזוע באגרות אלו.  

 בשוק הקונצרני בארה"ב נמשכו גם השבוע עליות השערים תוך צמצום מרווחי הסיכון. בכך, רשם השוק 

התאוששות מהירה תוך שלושה שבועות, הן באגרות בדירוגי השקעה והן באגרות המסוכנות יותר. יחד עם זאת, 
התאוששות זו לא מחקה את כל מהלך הירידות שהתרחש מתחילת אוקטובר. הדיון לגבי הבעייתיות באיכות 

החוב בשוק הקונצרני ממשיך להיות בכותרות, במיוחד לגבי אגרות בדירוג BBB, ומתחת לדירוג זה.  

 בישראל, הותרת הריבית על כנה, וההודעה היונית שנלוותה אליה, הביאו לירידת תשואות על פני העקומים 

הממשלתיים, הן השקלי והן הצמוד. האינפלציה הצפויה כפי שהיא נגזרת מעקומים אלו, נותרה כמעט ללא 
שינוי, לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר )ולשנת 2018 כולה(, מחרתיים.  

 בשוק הקונצרני המקומי, נרשמה עליית מחירים במדדים המרכזיים, תוך ירידת תשואות, כתוצאה מירידת 

התשואות על פני העקומים הממשלתיים, כאמור. בניגוד למגמה, מדד תל-בונד גלובל המשיך לצנוח, כאשר 
החששות מפני מצבן הפיננסי של חלק מהחברות במדד זה ממשיכות להעיב עליו.  

 
 

 

 

 



 

סקירה שבועית שוק ההון 

 

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

שוק המניות 

מערך ייעוץ בהשקעות ● ענף מחקר שוק ההון ● 
 

 מדד המניות העולמי רשם שבוע שני ברציפות של עליות שערים, תוך ירידה בתנודתיות שאפיינה את השווקים 

בחודשים האחרונים. בסיכום שבועי עלה מדד המנית העולמי בשיעור של כ-2.9%, בהובלת ענפי הצמיחה 
והתחומים המחזוריים, דוגמת ענפי הטכנולוגיה, הצריכה המחזורית והתעשייה. מנגד, ענפים "דפנסיביים" 

דוגמת צריכה בסיסית ושירותי תשתית רשמו עליות מתונות בלבד.  

 השבוע תחל כאמור עונת הדו"חות לרבעון הרביעי בארה"ב, הצפויה לרכז את עיקר תשומת לב המשקיעים 

Wells ( בתקופה הקרובה. בין החברות המרכזיות שיפרסמו את תוצאותיהן השבוע, ענקיות ממגזר הבנקאות
 .Netflix וענקית הסטרימינג ,Continental-ו Delta Air Lines חברות התעופה ,)JPMorgan-ו Bank of America ,Fargo

 סקטור הבריאות העולמי ריכז השבוע עניין רב. במוקד, עומד גל של מיזוגים ורכישות בענף, במסגרתו חברות 

פארמה מסורתיות פונות לאסטרטגיה של רכישות במטרה לרענן את פורטפוליו התרופות בפיתוח על מנת 
לייצר מנועי צמיחה ולהתמודד עם פטנטים העומדים בפני פקיעה. השבוע השלימה ענקית הפארמה 
היפנית Takeda את רכישת חברת הביוטכנולוגיה הבריטית Shire לפי שווי של 62 מיליארד דולר. במקביל, פורסם 

שחברת הפארמה Eli Lilly הגישה הצעת רכש לחברת Loxo Oncology לפי שווי של 8 מיליארד דולר במזומן. כל 
זאת, ימים אחדים לאחר הפרסום כי Bristol-Myers הגישה הצעת רכש לחברת Celgene המשקפת לה שווי של 

89 מיליארד דולרים. 

 שוק המניות המקומי התאפיין גם הוא בעליות שערים, על רקע האופטימיות בשוקי המניות בעולם. עליות 

השערים הובלו ע"י מניות הפארמה והביומד, בהובלת מניית אופקו שזינקה מתחילת השנה בחדות בהמשך 
להסדר שהושג בסוף דצמבר בין בעלי השליטה לרשות ני"ע האמריקנית. סקטור תעשיות הבניה, שספג ירידות 
שערים חדות בשנה החולפת, המשיך לתקן השבוע כלפי מעלה, בין היתר לאור האפשרות שבחודשים הקרובים 
תחול התעוררות מסויימת בענף הבניה למגורים, לאור הציפייה להותרת סביבת הריבית נמוכה בשנה הקרובה. 
סקטור האנרגיה המקומי בלט גם הוא בעליות שערים בעקבות העליה במחיר הנפט. מנגד, סקטור התקשורת 
בלט בירידות בהשפעת דיווח על פוטנציאל לשערוך כלפי מטה של חברות בנות בענף ואי הוודאות בנוגע לקצב 

הפריסה בפרוייקט הסיבים האופטיים.  
 

מטבעות וסחורות 

 בסיכום שבועי נחלש הדולר בכ-0.5% מול סל המטבעות. עיקר ההיחלשות באה לאחר פרסום פרוטוקול ישיבת 
הריבית של הפד, ממנו עלה שחלק מחברי הוועדה התנגדו להעלאת הריבית האחרונה וטענו שהפד צריך 
להמתין עם העלאות ריבית נוספות. בנוסף פורסמו התבטאויותיהם של נשיא הפד באטלנטה שטען כי מדיניות 
הפד עשויה לשנות כיוון ושל נציג הפד בשיקאגו שטען שהפד יכול להיות סבלני עם העלאות ריבית נוספות 
בשל התמתנות האינפלציה. המשך השבתת הממשל בארה"ב )שבוע רביעי( אף הוא מעיב על המטבע. בסיכום 

השבוע התחזק האירו מול הדולר בכ-0.6%. השקל התחזק בכ-0.8% מול הדולר.  

 מחיר חבית נפט מסוג WTI עלה השבוע ב-7.6%, ומחיר חבית מסוג Brent ב-6%, על רקע פיחות בדולר 
ואופטימיות בעקבות שיחות הסחר בין ארה"ב וסין.  

 
מניות: שגיא שטרומצה 

מטבעות וסחורות: מורן מייק בכר 
      חנוך פרנקוביץ' 

ענף מחקר שוק ההון 
 

מסמך זה בוצע בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. אין לראות במסמך זה המלצה או תחליף להפעלת שיקול 
דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ -  בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים 
המיוחדים של כל קורא - לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. הנתונים נלקחו ממערכות 
ממוכנות כגון מגמה, גרפיט, בלומברג ועוד, למעט מקרים שבהם נכתב אחרת ולא בוצעו בדיקות לאימות הנתונים. 
במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות 
בין 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 לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי 

מהם, עשוי להיות מעת לעת עניין במידע. 
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% שינוי שבועי

תשואה 

לפדיון 

ממוצעת

היום
לפני 

שבוע
לפני חודש

1.04%1.09%1.00%שנה*0.5%-0.0%

31.43%1.36%1.28% שנים0.3%-0.3%

101.58%1.54%1.57% שנים0.7%0.3%

0.1%0.4%OTC*

0.3%1.0%

0.3%2.2%

% שינוי שבועי0.1%0.4%-
תשואה 

פנימית
מרווח

0.35%1.52%1.70%תל-בונד 20

!0.31%1.20%1.55%#DIV/0תל-בונד 40

0.54%4.57%3.48%-תל-בונד שקלי

 
מדד

תשואה מתחילת 

השנה

תשואה בשבוע 

האחרון

תל-בונד צמודות 

יתר
0.40%1.51%1.80%

2.4%3.3%ת"א 35
תל-בונד צמודות 

0.22%0.40%0.89%בנקים

0.38%3.91%4.25%-תל-בונד תשואות1.4%2.5%ת"א 90

2.2%2.4%מדד בנקים

1.4%2.9%ת"א נדל"ן 

SME604.8%3.1%

0.0%1.8%ת"א תקשורת

2.4%3.7%ת"א טכנולוגיה

5.1%4.7%0.83%1.78%4.54%ת"א נפט וגז

1.34%2.51%6.76%

1.77%2.69%-

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה בשבוע 

האחרון

S&P5003.6%2.5%

5.1%3.5%נאסד"ק

STOXX6003.4%1.7%

3.1%1.1%גרמניה

לפני שבועהיוםלפני שבועהיוםטווח1.1%0.9%צרפת

0.60%-0.59%-2.8%1.2%22.54%2.49%בריטניה

0.35%-0.35%-2.4%1.5%52.53%2.50%סין

1.7%4.1%102.70%2.67%0.24%0.21%יפן

*במונחי מטבע מקומי ונכון לסגירת המסחר בישראל

דולר-שקל

אירו-שקל

-2.0%-1.3%

-0.2% -1.4%

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

נתונים מהשווקים
ציפיות אינפלציה גלומות בשוק ההון מדדי אג"ח ממשלתי ע"פ הצמדה ומח"מ

תשואה 
לפני 

לפני חודש היום לפדיון  % שינוי שבועי
שבוע

ממוצעת

1.00% 1.09% 1.04% שנה* -0.5% 0.0% ממשלתי צמוד 0-2

1.28% 1.36% 1.43% 3 שנים -0.3% 0.3% ממשלתי צמוד 2-5

1.57% 1.54% 1.58% 10 שנים 0.3% 0.7% ממשלתי צמוד 5-10

OTC* 0.4% 0.1% ממשלתי שקלי קבוע 0-2

1.0% 0.3% ממשלתי שקלי קבוע  2-5

מדדי אג"ח קונצרני מרכזיים 2.2% 0.3% ממשלתי שקלי קבוע 5+

תשואה 
מרווח % שינוי שבועי 0.4% -0.1% ממשלתי שקלי בריבית משתנה

פנימית

1.70% 1.52% 0.35% תל-בונד 20

#DIV/0! 1.55% 1.20% 0.31% תל-בונד 40 מדדי מניות עיקריים

3.48% 4.57% -0.54% תל-בונד שקלי ישראל

תל-בונד צמודות  תשואה בשבוע  תשואה מתחילת 
1.80% 1.51% 0.40% מדד

יתר האחרון השנה  
תל-בונד צמודות 

0.89% 0.40% 0.22% 3.3% 2.4% בנקיםת"א 35

4.25% 3.91% -0.38% תל-בונד תשואות 2.5% 1.4% ת"א 90

2.4% 2.2% מדד בנקים

2.9% 1.4% ת"א נדל"ן 

מרוווחים מאג"ח ממשלתיות צמודות לפי דירוגים 3.1% 4.8% SME60

BBB- עד  AA- עד  1.8% 0.0% ת"א תקשורת
+A עד -A מח"מ בשנים

+BBB AAA 3.7% 2.4% ת"א טכנולוגיה

4.54% 1.78% 0.83% 0-3 4.7% 5.1% ת"א נפט וגז

6.76% 2.51% 1.34% 3-6

- 2.69% 1.77% 6-10 חו"ל*

תשואה בשבוע  תשואה מתחילת 
מדד

האחרון   השנה

2.5% 3.6% S&P500

אג"ח ממשלתי בחו"ל 3.5% 5.1% נאסד"ק

גוש האירו ארה"ב 1.7% 3.4% STOXX600

תשואה לפדיון תשואה לפדיון 1.1% 3.1% גרמניה

לפני שבוע היום לפני שבוע היום טווח 0.9% 1.1% צרפת

-0.60% -0.59% 2.49% 2.54% 2 1.2% 2.8% בריטניה

-0.35% -0.35% 2.50% 2.53% 5 1.5% 2.4% סין

0.21% 0.24% 2.67% 2.70% 10 4.1% 1.7% יפן

*במונחי מטבע מקומי ונכון לסגירת המסחר בישראל

מט"ח

תשואה בשבוע האחרון תשואה מתחילת השנה

-1.3% -2.0% דולר-שקל

-0.2% -1.4% אירו-שקל


