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 עיקרי ההמלצות

 בסביבת האינפלציה  מתונה, תוך עליה מחזור עסקים חיוביכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על ב
הגלובלית. ככל שהמגמות החיוביות בכלכלה העולמית תמשכנה, ניתן לצפות למעבר הדרגתי לסביבה 

, בדגש על ריבית הבנק עליה בסביבת הריבית מוניטארית מרחיבה פחות בהשוואה לשנים האחרונות.
עשויה להביא לאורך זמן לשינוי  המרכזי של ארה"ב שכבר נמצאת מזה תקופה בעיצומו של התהליך,

 באופן התמחור של כלל אפיקי ההשקעה בתיקים. 

 ,עלייה איטית בקצב נתוני המאקרו מעידים על התרחבות הכלכלה המקומית במקביל ל בישראל
בשלב זה סביבה השוואה לממוצע בשנתיים האחרונות. חזק ב שעודנו אינפלציה, וסביבת שער חליפיןה

. במבט קדימה, שיפור בקצב נמוכההריבית המוניטארית ברמה לבנק ישראל להותיר את זו מאפשרת 
עשויים לתמוך  –עליית השכר, סביבת הביקושים המקומית האיתנה, ועלייה בסביבת האינפלציה בחו"ל 

בחודשים הקרובים. עלייה הדרגתית בסביבת האינפלציה בישראל, והמשך  גם בקצב האינפלציה בישראל
 ת ריבית על ידי בנק ישראל במהלך השנה הקרובה.ולהביא להעלאעשויים עליה בסביבת הריביות בחו"ל, 

 להוסיף ולעלות בשנים  עשויהקצר, כיוון שסביבת הריביות העולמית -המח"מ המומלץ בתיקים הוא בינוני
באג"ח איכותיות  ק האג"ח הקונצרני, הן בחו"ל והן בישראל, אנו מעדיפים להתמקדבשו. הקרובות

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

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

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

  הדרגתית בסביבת הריביות ורמות התמחור בשוק המניות העולמי, קיימת עדיפות לבחירת העלייה הלאור
מניות באופן סלקטיבי ולא באמצעות רכישת המדדים הכלליים, הן בישראל והן בחו"ל. בכלל זאת, יש 

ערכתנו יתרון לענפים )ולחשיפות גיאוגרפיות( שעשויים ליהנות מהמשך הצמיחה הכלכלית, אך לה
 רגישים פחות לעליה בסביבת הריביות.

  שמקטין, מה להשאר גבוה בתקופה הקרובההפער בין הריביות המוניטאריות של ארה"ב ושל ישראל צפוי 
מליצים על חשיפה מט"חית משמעותית במידה מסויימת את הלחצים הבסיסיים לתיסוף השקל. אנו מ

בתיק ההשקעות, באמצעות אחזקות באפיק המנייתי והקונצרני בחו"ל. זאת, בעיקר בשל אופיה הממתן 
 של חשיפה מטבעית על התנודתיות הכוללת בתיקי ההשקעות. 

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

 סבירה בתיק.
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 התפתחויות בשווקים

לאחר ירידות שנרשמו בהן שבוע קודם  ,נסחרו השבוע בעליות שערים נאותדדי המניות העיקריים מ

ב ובהתאוששות פרסום נתוני מאקרו חיוביים בארה"ין היתר בב ךנתמ השיפור בסנטימנט בשווקים לכן.

אגרות החוב הממשלתיות בעקומים העיקריים נסחרו  .המתעורריםמסוימת בחלק ממטבעות השווקים 

מיליון  6.9מספר המשרות הפתוחות זינק בחודש יולי לרמת שיא של  בארה"ב, תוך עליית תשואות.

שוק העבודה שם. זאת, בהמשך לנתוני התעסוקה החיוביים לחודש ב ףנוס שיפורעל  והעיד גם הוא

 . מהצפויייה בשכר הממוצע בקצב גבוה עלתוספת משרות נאה ו כללואוגוסט ש

בגזרת הסחר, התגברו לאחרונה ההערכות כי נשיא ארה"ב יכריז בימים הקרובים על העלאת מכסים 

מיליארד דולר בשנה.  200נוספת על סחורות מיובאות בסין בשורה ארוכה של ענפים ובהיקף כולל של 

 25%נמוך ביחס למס של , 10%עמוד על יחד עם זאת, ההערכות הן כי שיעור המס שיוטל עליהן י

השבוע, דבר העשוי  צפויות להתחדשהשיחות בין ארה"ב וסין בנוסף לכך, נציין כי שהוערך תחילה. 

 . ולהפחתת המתיחות בטווח הבינוני בין המעצמותבנושא הסחר  הסכמותלפתוח פתח ל

, הותיר הבנק המרכזי את הריבית המוניטארית ללא שינוי, כצפוי. בתוך כך, הבנק הפחית באירופה

בהתאמה. זאת על רקע חולשה  2019 -ו 2018בשנים  1.8% -ו 2.0% -מעט את תחזיות הצמיחה לכ

שווקים. למרות האמור , ועלייה בתנודתיות בהסחרבנושא מתיחות המסוימת בביקושים הגלובליים, 

, ללא שינוי ביחס לתכנית 2018ציין כי תכנית ההרחבה הכמותית צפויה להסתיים בסוף נשיא הבנק 

  עוד נזכיר כי היקף הרכישות צפוי להצטמצם בכמחצית החל מחודש אוקטובר.המקורית. 

נרשמה נטייה לעליות ראש השנה. בשוק המניות בעקבות התקיים השבוע מסחר חלקי , בישראל

שוק האג"ח  בעוד , לאחר ירידות שנרשמו בהם שבוע קודם לכן,במרבית המדדים העיקריים שערים

 1.8% -נסחר ביציבות יחסית. בגזרת המאקרו, נתון התוצר לרבעון השני עודכן מעט כלפי מטה ל

יחד עם זאת, ההערכות הן כי הצמיחה ברבעון השני סבלה מנסיגה "טכנית" בעיקרה בחישוב שנתי. 

שינוי לרעה בתוואי הצמיחה הרב שנתי על רידה בסעיף ייבוא כלי רכב(, ועל כן אינה מבשרת )על רקע י

 השקל התחזק מעט מול הדולר, בהמשך למגמה בשבועות האחרונים.של המשק. 

 

 שוק אגרות החוב

 גרות החוב הממשלתיות בעקומים העיקריים )ארה"ב, גרמניה( נסחרו השבוע תוך עליית תשואותא 

נוסף . זאת, על רקע נתונים המצביעים על שיפור בהמשך למגמה שנרשמה בהן בשבועות האחרונים

במועד  ההרחבה הכמותית תוכניתאת  םיהבנק המרכזי באירופה לסיכוונותיו של ו ,בכלכלת ארה"ב

התמתנות מסוימת בקצב האינפלציה  למרות. נציין כי עליית התשואות נרשמה המתוכנן, כאמור

 בארה"ב והנמכת תחזיות הצמיחה באירופה. 

  ,מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט היה נמוך מעט מההערכות המוקדמות. כתוצאה מכך, בארה"ב

נרשמה קלה . התמתנות 2.7%מתן מעט ועומד כעת על תהחודשים האחרונים ה 12-ה בקצב האינפלצי

נ.ב., לכל  5-8ללא אנרגיה ומזון(. בסיכום השבוע, נרשמה עליית תשואות של גם באינפלציית הליבה )

 עוד, העלאות ריבית נוספות 2 -ל כך שמתגברות ההערכותאורך העקום. עליית התשואות מצביעה על 

 )בספטמבר ובדצמבר(.  2018במהלך שנת 

  ברכישות אג"ח , נרשמה עליית תשואות בכל העקומים העיקריים על רקע ההפחתה באירופהגם

שנים התמתנו מעט  10 -המבוצעות על ידי הבנק המרכזי. תשואות אגרות החוב של ממשלת איטליה ל

טיפסו בחדות לרמות ו. זאת לאחר שעמדו במוקד בחודשים האחרונים 2.8% -ועומדות ברמה של כ

תשואות , נרשמה נטייה במרבית המדינות לירידת בשווקים המתעורריםשיא של השנים האחרונות. 
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. בניגוד למגמה הכללית, תשואות אגרות מול הדולרהמקומיים במקביל להתחזקות במטבעות  מתונה

 ו לטפס. פהחוב של ממשלת ברזיל הוסי

 מעט מתחת לצפי. 0.1% -עלה ב שפורסם בסוף השבוע מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, ישראלב ,

 .1.2%עומדת כעת על החודשים האחרונים ש 12-מכך נרשמה התמתנות גם באינפלציה בכתוצאה 

תשואות ההמשך עליית ומ, מחד אפיק האג"ח המקומי צפוי להיות מושפע השבוע מהתמתנות המדד

 , מאידך.בעולם

 שוק המניות 
 שנרשמה בשוק  זאת, על רקע רגיעה מסויימת. דד המניות העולמי נסחר השבוע בעליות שעריםמ

קיבלו רוח העולמי, בפרט בחלק ניכר ממטבעות השווקים המתעוררים, כאמור. השווקים אף  המט"ח

. עליותרשמו חיוביים בארה"ב. מדדי ארה"ב, אירופה ומרבית מדדי אסיה המאקרו הנתוני גבית מ

לשלילה, בלטו מדדי המניות בסין, שמוסיפים להסחר תחת עננת מחלוקות הסחר. עוד בלט לשלילה 

 ת בברזיל, המושפע מאי ודאות בנוגע לתוצאות הבחירות הקרובות שם. שוק המניו

  ,האנרגיה, שעלו בעקבות עליית מחיר הנפט. ענפי התעשייה, הטכנולוגיה מניות בלטו לחיוב בארה"ב

 -S&P500במדד ה ם בארה"ב בלט בחולשתו והיה היחידוהטלקום עלו אף הם. מנגד, סקטור הפיננסי

בעקבות התבטאויות של הנהלות בבנקים מובילים, הנוגעות לצפי להאטה  שרשם השבוע ירידה. זאת,

 המסחרי. במגזר הצרכני ו במגזרבקצב צמיחת תיק ההלוואות ברבעון השלישי, בפרט 

  בשוק המניות המקומי, התאפיין שבוע המסחר המקוצר בעליות בחלק ניכר מהסקטורים. אולם, צניחה

 35בות דיווחים על חקירות בארה"ב, הביאה את מדד ת"א חדה בערכה של מניית אופקו, שבאה בעק

ענף האנרגיה המקומי בלט כאשר . העליות בת"א הובלו ע"י מניות הבנקים, 0.5%-לסיים בירידה של כ

נרשמה על רקע במניות הענף אף הוא בעליות שערים לאחר תקופה ארוכה של דשדוש. האופטימיות 

מנגד, בסקטור הטכנולוגיה נרשמו מימושים בהובלת חברות השבבים  .הסנטימנט החיובי במחיר הנפט

הדולר והחשש מירידה בביקושים ברבעון השלישי. שבוע המסחר  התחזקות השקל מולוזאת בהשפעת 

, נפתח באופטימיות, בהובלת סקטור הפארמה. זאת, יום כיפורהנוכחי, שיהיה אף הוא מקוצר בשל 

ולאור  גרנהילתרופת מקור המיועדת לטיפול במ FDAקיבלה אישור לאחר שבסוף השבוע דיווחה טבע ש

 . תיקון שנרשם במניית אופקו

 

 מטבעות וסחורות

 במהלך השבוע נסחר הדולר  המטבעות.מול סל  0.5%-נחלש בסיכום שבועי בכ אינדקס הדולריה

בשל  ,במגמה שלילית ונחלש מול מרבית המטבעות. ביום שישי השתנתה המגמה וחל תיסוף בדולר

מול הדולר.  1.1%חל תיסוף של  בליש"טהחשש להסלמה במתחים בנושא הסחר בין ארה"ב וסין. 

השבוע הותיר נגיד הבנק המרכזי בבריטניה את הריבית על כנה, תוך שהוא מציין כי הצריכה והצמיחה 

בשכר ברבעון השלישי של השנה עשויים להיות חזקים מהצפי. אמירה זו עולה בקנה אחד עם 

התחזקה  הלירה הטורקיתמול הדולר.  0.3%-התחזק בהשקל  ריבית.ההערכות להמשך העלאת ה

, 24%-נק' בסיס ל 625-לאחר שהבנק המרכזי בטורקיה העלה את הריבית ב 3.6%-מול הדולר בכ

 הרבה מעל הצפי. 

  פרסום דוח של סוכנות האנרגיה אשר הצביע על לאחר בשוק הסחורות, מחיר הנפט נסחר בעליות

. בסיכום 2015ירידה במלאי הנפט בארה"ב, שבוע רביעי ברציפות, לרמה הנמוכה מאז פברואר 

 .1.8%-בכ WTIשבועי עלה מחיר חבית נפט מסוג 

  רבי'ג שי: ח"אג
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 : שגיא שטרומצהניותמ

 מורן בכר: מטבעות וסחורות

 חנוך פרנקוביץ'  

 ההון שוק מחקר נףע
 

הפעלת המלצה או תחליף לבמסמך זה בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. אין לראות  מסמך זה בוצע
בין באופן כללי ובין בהתחשב   - שיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ

לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. הנתונים  -א רבנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קו
לא בוצעו ומגמה, גרפיט, בלומברג ועוד, למעט מקרים שבהם נכתב אחרת ממוכנות כגון נלקחו ממערכות 

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן הנתונים.  תומיבדיקות לא
לולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות כאן לתוצאות בפועל. הבנק אינו מתחייב להודיע ע

לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. לבנק ו/או לחברות בנות שלו ו/או לחברות 
 .עת עניין במידעעשוי להיות מעת ל ,הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם



 

 ● וןההענף מחקר שוק  ●מערך ייעוץ בהשקעות 

 | 5| מערך ייעוץ בהשקעות | ענף מחקר שוק ההון  |

 

 

% שינוי שבועי

תשואה 

לפדיון 

ממוצעת

היום
לפני 

שבוע
לפני חודש

1.20%1.20%1.20%שנה*-0.0%

31.31%1.41%1.61% שנים0.5%-0.1%-

101.66%1.79%1.80% שנים0.1%0.1%-

0.0%0.2%OTC*

0.0%0.9%

0.1%2.2%

% שינוי שבועי0.0%0.2%
תשואה 

פנימית
מרווח

0.03%0.89%1.10%תל-בונד 20

0.02%0.71%1.09%תל-בונד 40

0.05%3.16%2.08%-תל-בונד שקלי

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה בשבוע 

האחרון

תל-בונד צמודות 

יתר
-0.05%0.88%1.17%

0.4%-7.8%ת"א 35
תל-בונד צמודות 

0.04%0.57%-0.03%-בנקים

0.05%2.22%2.54%-תל-בונד תשואות4.1%0.2%ת"א 90

11.8%0.9%מדד בנקים

0.1%-2.5%-ת"א נדל"ן 

SME60-10.6%0.0%

9.6%0.8%-ת"א תקשורת

0.2%-10.9%ת"א טכנולוגיה

8.1%2.8%0.51%1.35%2.93%ת"א נפט וגז

1.09%1.94%4.78%

1.30%2.19%-

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה בשבוע 

האחרון

S&P5008.7%1.2%

16.0%1.4%נאסד"ק

STOXX600-2.9%1.1%

6.1%1.4%-גרמניה

לפני שבועהיוםלפני שבועהיוםטווח0.8%1.9%צרפת

0.55%-0.54%-5.0%0.4%22.78%2.70%-בריטניה

0.18%-0.13%-0.8%52.90%2.82%-18.9%-סין

1.4%3.5%103.00%2.94%0.45%0.39%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

2.8%-0.5%

0.1% 0.4%

0-3

3-6

אג"ח ממשלתי בחו"ל

6-10

  

תשואה בשבוע האחרון

גוש האירוארה"ב

תשואה לפדיוןתשואה לפדיון


