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 התפתחויות בשווקים
פרסום פרוטוקול הריבית של שבוע רגוע עבר על השווקים, כאשר האפיקים המרכזיים נסחרו ביציבות יחסית. 

תרד שם ועדותו של יו"ר הפד ג'רום פאוול בקונגרס, הגבירו את ההערכות כי הריבית  הבנק המרכזי בארה"ב,
נתוני המאקרו שפורסמו בארה"ב היו חיוביים. מדד המחירים לצרכן לחודש יוני זאת, למרות ש. סוף החודשב

 2.1%-עלתה ביית הליבה )ללא מזון ואנרגיה( אינפלצו , לעומת צפי שישאר ללא שינוי,0.1%הצביע על עליה של 
ם הוא השכר השעתי הממוצע הריאלי . נתון חיובי נוסף שפורס2%-, לעומת צפי להחודשים האחרונים 12-ב

 .1.5%החודשים האחרונים בשיעור נאה של  12-גדל בש ,יוניבחודש 

ם בחודש מאי, ומוסיף להצביע על פעילות ממותנת בענפי 0.5%באירופה, מדד הייצור התעשייתי רשם ירידה של 
החודשים האחרונים( נמצא בטריטוריה שלילית  12-אלו. גם ביפן, מדד הייצור התעשייתי )בחישוב שיעור השינוי ב

מתחילת השנה. ככלל, נתונים אלו מצביעים על חולשת ענפי התעשייה, שנובעת בין היתר גם מההתפתחויות 
פלציה מוסיף להיות גבוה בהשוואה השליליות בנושא הסחר הגלובלי לאורך השנה האחרונה. בסין, קצב האינ

(. נתוני היבוא והיצוא ממשיכים להציג חולשה, כאשר ההיקפים ירדו מעט במהלך השנה 2.7%לשנים האחרונות )
 האחרונה. 

 

 שוק אגרות החוב

  ,משקל 0.50%השוק חזר לתת משקל חיובי מסוים לאפשרות של הורדת ריבית בשיעור "כפול" של בארה"ב ,
. במילים אחרות, 80%"בלבד" מתומחרת כעת במשקל של  0.25%,  כאשר  הורדת ריבית של 20%שעומד כעת על 

התמחור בשוק מייצג ביטחון גמור שהפד אכן יוריד את הריבית בהחלטה הקרובה שתתקיים בעוד כשבועיים 
טווחים (. בעקבות כך התשואות בחלק הקצר מאוד )עד חצי שנה( של העקום הממשלתי ירדו. מנגד, ב31/07)

שנים, חלה עליית תשואות, ככל הנראה על רקע נתוני האינפלציה שהפתיעו מעט כלפי מעלה,  5-הארוכים מ
 כאמור.

  במקביל לעליית התשואות בחלק הארוך של העקום הממשלתי בארה"ב, עלו התשואות הארוכות גם במרבית
מדינות האיחוד האירופי: פורטוגל, שנים( אגרות החוב של חלק מ 10-המדינות המפותחות. בלטו )בתשואות ל

 גרמניה, בלגיה, צרפת, וספרד. 

  בשווקים המתפתחים, באגרות החוב הממשלתיות הנקובות במטבע מקומי, בלטו בעליית תשואות חדה האגרות
 נ.ב.(. בין היתר, עליית תשואות זו הושפעה הן מהורדת הדירוג של תורכיה ע"י 25נ.ב.(, וקפריסין ) 42של תורכיה )

לפני  Moody'sמינוס, וזאת לאחר הורדת דירוג דומה מסוכנות הדירוג  BBלדירוג  BB, מדירוג Fitchסוכנות 
 כחודש. התפתחויות גיאופוליטיות באיזור תרמו אף הן לעליית התשואות.

  השוק הקונצרני בארה"ב הושפע מעליית התשואות בחלק הארוך של האג"ח הממשלתי, ורשם שבוע שני רצוף
ידות מחירים, לאחר חצי שנה בה נרשמה עלייה חדה. דווקא בדירוגים הנמוכים מדירוגי השקעה, נרשמו של יר

ירידות מתונות יותר, וזאת בגלל שהמח"מ הממוצע באגרות בדירוגים אלו קצר משמעותית מאשר בדירוגי 
 ההשקעה. 

  ,וי. האינפלציה הצפויה, כפי שהיא עקומי האג"ח הממשלתי, הן השקלי והן הצמוד, נותרו כמעט ללא שינבישראל
 שנים.  4נגזרת משוק ההון, עלתה מעט בטווחים שעד 

  תוך יציבות 0.1%גם בשוק הקונצרני המקומי שררה רגיעה. המדדים המרכזיים רשמו עליות מזעריות של עד ,
 במרווחי הסיכון ובתשואות הכוללות. 
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 שוק המניות

  תוך שהוא נהנה מהתגברות ההערכות להורדת ריבית ע"י 0.2%-עלה בשבוע החולף בהמניות העולמי מדד ,
, S&P 500-הובלו ע"י שוק המניות האמריקני, שם סיימו מדדי ה הפד בהחלטת הריבית הקרובה, כאמור. העליות

כל הזמנים. את העליות הובילו מניות הצמיחה והענפים של את שבוע המסחר ברמות שיא Nasdaq -וה Dow-ה
 הגם סקטור האנרגיה בלט לחיוב, בהשפעת העליי .הצריכה המחזוריתו הטכנולוגיההמחזוריים, כגון ענפי 

בהשפעת הנחיה של הממשל האמריקני שנרשמה השבוע במחיר הנפט. מנגד, סקטור הבריאות הציג חולשה 
 .הביטוח הפדרלילהכין תכנית לפיקוח על מחירי תרופות שנרכשות במסגרת 

 תאוצה עם פרסום  השבוע בארה"ב החלה, והיא צפויה לצבור 2019 של עונת פרסום הדו"חות לרבעון השני
ככלל, בתקופה . , המהווים באופן מסורתי "ברומטר" למצב הכלכלהמהבנקים המובילים חלקתוצאותיהם של 

 להאטהממידת הרגישות אותה יציגו להיות מושפע מהתוצאות אותן יציגו הפירמות, והמסחר  הקרובה צפוי
 הסחר.  בעקבות מלחמתולאי הוודאות  העולמית בכלכלה

  רשם ירידה בעוד שבמניות  35במגמה מעורבת, כאשר מדד ת"א התאפיין שבוע המסחר בשוק המניות המקומי
בלטו לשלילה מניות הפארמה, שהושפעו מההתפתחויות  35ניכרה מגמה חיובית. במדד ת"א  ההשורה השניי

בענף בארה"ב, כאמור. גם בסקטור האנרגיה נמשכה החולשה, וזאת בעקבות העסקות האחרונות בענף 
אספקת הגז הטבעי לייצוא. מנגד, ברוב מניות הנדל"ן המניב נמשכה שצפויות להעצים את התחרות על 

, עליות השערים הובלו ההאופטימיות, בהשפעת הציפייה לירידה בסביבת הריבית בעולם. במניות השורה השניי
ה. גם מניות הסלולר בלטו לחיוב, תוך שהן מתקנות חלק יע"י מניות ייזום הנדל"ן למגורים ותעשיות הבני

ת החדות שרשמו בשנה האחרונה. מנגד, במניות חברות הטכנולוגיה ושירותי המידע ניכרה חולשה, על מהירידו
 רקע החלשות הדולר מול השקל. 

  ביום חמישי האחרון חל היום הקובע לעדכון הרכבי מדדי המניות החצי שנתי בבורסת ת"א. בעדכון הנוכחי צפויה
 תפוס מניית שיכון ובינוי. תה ואת מקומ 35 ממדד ת"א עמניית ישראמקו להיגר

  

 מטבעות וסחורות

  פרוטוקול הריבית התרחש לאחר פרסום  הפיחותבדולר ביחס לסל המטבעות. עיקר  0.5%של  פיחותהשבוע חל
 תיסוף. בשקל חל מול הדולר 0.4%-בכ והליש"ט התחזקוהאירו וואי הריבית הצפוי, כאמור. והשינוי בת של הפד

 מול הדולר. 0.7%של 

  מחיר הנפט מסוגBrent ומחיר חבית מסוג  3.9%-בכ עלהWTI התייקרויות אלו באו במקביל . 4.7%-בכ עלה
סגירה של אסדות נפט במפרץ מקסיקו בעקבות הנפט הגולמי בארה"ב, ול מיליון חביות במלאי 9.5רידה של לי

 שים בתפוקת הנפט. שיבויראן שמגבירים את החשש מסיבה נוספת היא מתחים גיאופוליטים עם אסופה. 

 

 
 מניות: שגיא שטרומצה

 מטבעות וסחורות: מורן מייק בכר
 
 

 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   - לקבלת הצעות, או ייעוץדעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה 

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

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, 

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

תשואה 

לפדיון 

ממוצעת

היום
לפני 

שבוע
לפני חודש

1.20%1.20%1.30%שנה0.0%0.1%

31.39%1.39%1.61% שנים0.8%-0.1%

101.63%1.71%1.76% שנים0.4%-0.2%

0.0%0.4%

-0.1%0.7%

0.1%1.7%

% שינוי שבועי0.0%0.4%
תשואה 

פנימית
מרווח

0.15%0.57%1.21%תל-בונד 20*נכון לסוף יום חמישי בשבוע שעבר

0.14%0.33%1.02%תל-בונד 40

0.06%2.79%2.09%-תל-בונד שקלי

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה בשבוע 

האחרון

תל-בונד צמודות 

יתר
0.05%0.59%1.32%

0.5%-9.1%ת"א 35
תל-בונד צמודות 

0.16%0.62%-0.06%בנקים

0.02%1.55%2.32%תל-בונד תשואות19.5%1.0%ת"א 90

20.7%0.4%מדד בנקים

33.2%0.9%ת"א נדל"ן 

SME604.8%-0.5%

4.6%1.7%ת"א תקשורת

29.0%1.0%ת"א טכנולוגיה

0.3%0.42%1.24%2.75%-5.1%ת"א נפט וגז

0.96%2.01%6.17%

1.18%1.81%-

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה בשבוע 

האחרון

S&P50020.2%0.8%

24.2%1.0%נאסד"ק

STOXX60014.6%-0.8%

2.0%-16.7%גרמניה

לפני שבועהיוםלפני שבועהיוםטווח0.4%-17.8%צרפת

0.75%-0.72%-0.6%21.85%1.86%-11.6%בריטניה

0.64%-0.57%-2.7%51.87%1.83%-17.5%סין

0.36%-0.21%-0.3%102.12%2.03%-8.3%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

-5.3%-0.3%

-0.3% -6.8%

0-3

3-6

אג"ח ממשלתי בחו"ל

6-10

  

תשואה בשבוע האחרון

גוש האירוארה"ב

תשואה לפדיוןתשואה לפדיון


