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 עיקרי ההמלצות

  בסביבת האינפלציה איטית עליה  על המשך שיפור, תוך מצביעיםבכלכלה העולמית, נתוני המאקרו
ניתן לצפות למעבר הדרגתי לסביבה . ככל שהמגמות החיוביות בכלכלה העולמית תמשכנה, הגלובלית

מוניטארית מרחיבה פחות בהשוואה לשנים האחרונות. עליה בסביבת הריבית עשויה להביא לאורך זמן 
 לשינוי באופן התמחור של כלל אפיקי ההשקעה בתיקים.

  בישראל, נתוני המאקרו מעידים על התרחבות הכלכלה המקומית במקביל לאינפלציה נמוכה, וסביבת
ליפין חזק בהשוואה לממוצע בשנתיים האחרונות. בשלב זה סביבה זו מאפשרת את הותרת שער ח

, אי הוודאות בשוק המקומי עלתה יחד עם זאתהריבית המוניטארית ברמה אפסית על ידי בנק ישראל. 
בשבועות האחרונים, ובנוסף נתונים משוק הנדל"ן מצביעים על האטה מסויימת בפעילות בהשוואה 

 אחרונות. לשנתיים ה

  ההערכות הן שסביבת האינפלציה בישראל תעלה באופן מתון יותר בהשוואה לעולם. זאת, בשל פעולות
נוספות של הממשלה להפחתת יוקר המחיה, התמתנות בקצב העליה בסעיף הדיור במדד המחירים 
לצרכן בישראל ושערו הגבוה של השקל. מאידך, שיפור בקצב עליית השכר, סביבת הביקושים המקומית 

 עשויים למתן השפעות אלו. –יתנה, ועלייה בסביבת האינפלציה בחו"ל הא

 קצר, כיוון שסביבת הריביות העולמית צפויה להוסיף ולעלות בשנים -המח"מ המומלץ בתיקים הוא בינוני
הקרובות. בתוך כך, אנו ממליצים על החזקת מח"מ מעט ארוך יותר באפיק הממשלתי השקלי המקומי 

חו"ל. זאת, לאור הערכה כי הריבית בישראל צפויה להישאר ללא שינוי לתקופה ביחס לרכיב אג"ח 
ממושכת, לעומת אפשרות למדיניות מוניטארית מרחיבה פחות בחלק מהכלכלות הגדולות בחודשים 

 הקרובים.

  בשוק האג"ח הקונצרני, הן בחו"ל והן בישראל, אנו מעדיפים להתמקד באג"ח איכותיות בדירוגים גבוהים
  הדירוגים הנמוכים, עקב מרווחי הסיכון הנמוכים ששוררים באפיק זה.חלף 

  ,על הסטה קלה ממניות ישראל למניות חו"ל. הקטנת החשיפה למניות  המלצנו לאחרונהבאפיק המנייתי
ישראל באה על רקע אי הוודאות הגוברת בשוק המקומי, וזאת בנוסף לאפשרות של האטה מסויימת 

לשמור על החשיפה הכוללת למניות  כדי מתבצעת החשיפה למניות חו"ל דלתהג. בישראל בענף הנדל"ן
על חשיפה מנייתית ממוצעת בתיקי ההשקעות,  ממשיכים להמליץו ללא שינוי, בשלב זה. כלומר, אנ

בהשוואה היסטורית,  גבוה אמנםהמנייתי באפיק התמחור  .כאפיק העיקרי לצורך נטילת סיכון בתיקים
 שאר אפיקי ההשקעה מתומחרים גם כן באופן יקר. מקבילבאך 

  קיימת עדיפות לבחירת מניות באופן סלקטיבי ולא באמצעות רכישת המדדים הכלליים, הן בישראל והן
ליהנות מהמשך שעשויים  )ולחשיפות גיאוגרפיות( בכלל זאת, יש להערכתנו יתרון לענפים בחו"ל.

 ביבת הריביות.הצמיחה הכלכלית, אך רגישים פחות לעליה בס

  2018בהמשך שנת הפער בין הריביות המוניטאריות של ארה"ב ושל ישראל צפוי להמשיך ולהתרחב גם ,
אנו ממליצים על חשיפה מט"חית מה שממתן במידה מסויימת את הלחצים הבסיסיים לתיסוף השקל. 

בשל  בעיקרבאמצעות אחזקות באפיק המנייתי והקונצרני בחו"ל. זאת,  ,בתיק ההשקעותמשמעותית 
יש לבחון בכל תיק השקעות אופיה הממתן של חשיפה מטבעית על התנודתיות הכוללת בתיקי ההשקעות. 

שיפה מח שלא לחרוגמהי החשיפה המטבעית הרצויה, ולהשתמש בגידורי מטבע על פי הצורך, על מנת 
 זו.



 

 | 2מערך ייעוץ בהשקעות | ענף מחקר שוק ההון  || 

 
 ● ענף מחקר שוק ההון ●מערך ייעוץ בהשקעות 

 

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

רמת סיכון סבירה בתיק.  
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 התפתחויות בשווקים

השווקים הגלובליים נסחרו השבוע תוך עליות שערים חדות במרבית מדדי המניות העיקריים, במקביל 

לעליית תשואות באגרות החוב הממשלתיות )בדגש על ארה"ב(. זאת, על רקע פרסום נתוני מאקרו 

הממשיכים להצביע על שיפור בכלכלות הגדולות. תרומה נוספת לסנטימנט החיובי בשווקים נבעה 

פוליטית בין ארה"ב וצפון קוריאה, לנוכח סיכום עקרוני על -צאה מירידה מפתיעה במתיחות הגיאוכתו

חששות המשקיעים מפגיעה אפשרית מאידך, מפגש היסטורי בין המנהיגים במהלך החודשים הקרובים. 

ליה כתוצאה מההחלטה על העלאת מכסי הייבוא של פלדה ואלומיניום לארה"ב, עגברו, בסחר הגלובלי 

  .חתם בסוף השבוע הנשיא טראמפ

אלף משרות,  313תעסוקה לחודש פברואר היה חיובי מאוד והצביע על תוספת של הדו"ח  בארה"ב,

חודש ינואר עודכנו  נתוני, במקבילאלף משרות.  205הרבה מעל ההערכות המוקדמות לתוספת של 

, במקביל לעלייה 4.1%רמה נמוכה של אלף משרות. שיעור האבטלה נותר ב 40 -כלפי מעלה בכ

. למרות הביקוש הגבוה לעובדים, השכר הממוצע עלה בחודש בשוק העבודה בשיעור ההשתתפות

קצב העלייה השנתי של השכר הממוצע התמתן כתוצאה מכך, , מתחת לצפי. בלבד 0.1% -פברואר בכ

חששות המשקיעים נות בשתרם להתמת מהבחודש הקודם(,  2.9%)לעומת  2.6%על  כעת מעט ועומד

עוד פורסם בשבוע שעבר מדד מנהלי הרכש הכולל, שהצביע על  מהתגברות הלחצים האינפלציוניים.

, מדדי בגוש האירובפעילות הכלכלית בחודש פברואר )בדגש על סקטור השירותים(. גם נוספת האצה 

אחרונות. נושא נוסף פעילות כלכלית לחודש פברואר הוסיפו להיות גבוהים ביחס לממוצע בשנים ה

שהעסיק את המשקיעים הוא הבחירות שהתקיימו באיטליה בתחילת השבוע שעבר, במסגרתן נרשמה 

  התחזקות בקרב המפלגות הבדלניות )אם כי ללא רוב מובהק לאחד הגושים(.

לם נרשמו בשבוע שעבר ירידות שערים במדדי המניות המובילים, בניגוד למגמת המסחר בעו בישראל,

תשואות אגרות החוב הממשלתיות רשמו . וימת באי הוודאותכאמור.  ייתכן וזאת על רקע עלייה מס

. לעומתן, מרבית מדדי התל בונד נסחרו תוך ירידות שערים, דבר שהביא בלבד שינויים קלים

 להתרחבות במרווחי האשראי.

 

  החוב אגרות שוק
  תשואות בעקומים העיקריים, בדגש על ארה"ב. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו השבוע תוך עליית

כאמור  ,זאת, על רקע המשך שיפור בתמונת המאקרו הגלובלית ונתוני תעסוקה חיוביים מאוד בארה"ב

לעיל. בתוך כך, בארה"ב נרשמה התמתנות מסוימת בציפיות האינפלציה הגלומות על רקע עלייה מתונה 

ות אגרות החוב בעולם צפוי להי, המסחר בבבלבד בשכר הממוצע בחודש פברואר. בשבוע הקרו

 כלכלות הגדולות.  לחודש פברואר, שיתפרסמו ב אינפלציההנתוני מ , בין היתר,מושפע

 נ.ב. לכל אורך העקום, תוך טיפוס של  3-4 -ארה"ב, נרשמה השבוע עליית תשואות מתונה של כב

לרמת שיא של כעשור. החוזים על  (שנתייםטווח של להקצרות )תשואות אגרות החוב הממשלתיות 

במרץ. נזכיר,  21 -ממשיכים לגלם וודאות מלאה להעלאת ריבית בהחלטה הקרובה הצפויה בהריבית 

כי הבנק המרכזי צפוי במקביל לפרסם גם תחזיות מאקרו עדכניות. נתוני התעסוקה החיוביים של חודש 

י הריבית החזוי על ידי הפד )העומד כעת פברואר כאמור לעיל עשויים לתמוך בהעלאה מסוימת של תווא

 (, דבר העלול להגביר את הלחץ לעליית תשואות בשווקים.  2018העלאות ריבית במהלך שנת  3על 

  ,ההודעה יחד עם זאת, הבנק המרכזי פירסם את החלטת הריבית שנותרה ללא שינוי, כצפוי. באירופה

שהופיעה במסגרת ההחלטות האחרונות, השמטת פסקה על רקע  ,לעיתונות היתה מעט ניצית

. במקרה הצורך המועד הסופי לרכישתן הארכתללאפשרות להגדלת רכישות האג"ח ו/או  המתייחסת

. במדיניות הבנק המרכזיקרוב המשקיעים עדיין לא מצפים לשינוי משמעותי לעת עתה נראה כי  אולם
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 ,גרות החוב של ממשלת גרמניהבשוק ירידה קלה בתשואות אלאחר פרסום החלטת הריבית נרשמה 

 במקביל להיחלשות של האירו מול הדולר. 

  בישראל, אגרות החוב הממשלתיות, הצמודות והשקליות, נסחרו בשינויים קלים. זאת, תוך יציבות

יחסית בציפיות האינפלציה הגלומות. באפיק הקונצרני, נרשמה התרחבות מתונה במרווחי האשראי 

 בשוק המקומי כאמור לעיל.על רקע הסנטימנט השלילי 

 

 שוק המניות
  הצהרותיו של . המשך מסחר תנודתישערים חדות, תוך  עליותשוק המניות העולמי רשם שבוע של

היוו גורם מרכזי נשיא ארה"ב טראמפ בנוגע להעלאת מכסים על ייבוא פלדה ואלומיניום לארה"ב, 

העלו, כאמור, את החשש מפני התפתחות  אלוהתבטאויות  .לעצבנות בשווקים בתחילת השבוע החולף

החששות גברו עם הידיעה המפתיעה על התפטרותו של יועצו בנוגע למדיניות הסחר העולמי. מתיחות 

. בהמשך של הנשיא הכלכלי הבכיר של טראמפ, גארי כהן, על רקע חילוקי דעות בנוגע למדיניות זו

מסויימת מצד טראמפ, הכוללת החרגת ידיעות על גמישות השבוע השתפר הסנטימנט, זאת לנוכח 

אווירה בהמשך השבוע, התחזקה הקנדה, מקסיקו ואולי אף מדינות נוספות מהצו להטלת המכסים. 

, לקראת סוף שבוע המסחרצפון קוריאה. בנוגע לההתפתחויות המפתיעות לאור החיובית בשווקים, 

 כאמור. זינקו השווקים בחדות, זאת בעקבות נתוני תעסוקה חיוביים, 

  ממשלה אופטימיות נרשמה לנוכח הקמתניכרות. שערים  בעליותבאירופה התנהל שבוע המסחר גם 

. עוד הושפעו השווקים בראשות הקנצלרית מרקל, זאת לאחר מו"מ קואליציוני ממושך, בגרמניה

המרחיבה.  שינוי במדיניות המוניטאריתאי על  , כאמור,מהודעת הבנק המרכזי האירופי, שהצביעה

עליה לאשר הביאו באיטליה, שהתקיימו לאחרונה נוכח תוצאות הבחירות השווקים הציגו עמידות 

שוק המניות היפני הציג השבוע . אשר ליציבות הפוליטית בגוש האירומסויימת במפלס אי הוודאות ב

 אניותיצוהאפשרית על השלילית תיסוף שנרשם ביין היפני והשפעתו כאשר ברקע ה, חולשה המשך

 מובילות. יפניות 

  ,שירדו על רקע הפחתת  ,רשמו המדדים המובילים ירידות שערים, בהובלת מניות התקשורתבישראל

מניב, על רקע החשש מפגיעה אפשרית בתחום דיבידנד צפויה. עוד השפיע לשלילה סקטור הנדל"ן ה

לאחרונה בשקל. מנגד,  קניונים. גם סקטור הטכנולוגיה רשם ירידות שערים, בהשפעת התיסוף שחלה

, שכללו 2017 של שנת חות טובים לרבעון הרביעי"מניות הבנקים המשיכו להציג איתנות, לאחר דו

עליה בהכנסות הריבית, ירידה בהוצאות והפרשות נמוכות בגין הפסדי אשראי. גם סקטור האנרגיה 

הסכם משמעותי המשיך להיסחר בסנטימנט חיובי, על רקע פרסומים בנוגע לאפשרות לחתימת 

 לייצוא גז מלויתן.

 

 מטבעות וסחורות
  ,בסיכום השבוע, הדולר רשם התחזקות קלה מול כלל המטבעות העיקריים. הפרנק השוויצרי והין היפני

( 1.0%) -( ו1.5%) -שהתחזקו לאחרונה על רקע היותם נתפשים "מטבעות מקלט", רשמו פיחות של כ

 ימנט בשוקי המניות כאמור. לעומת זאת, הדולר האוסטרלי,בהתאמה מול הדולר על רקע השיפור בסנט

התחזקו מול הדולר, על רקע החרגתן של מדינות אלה מהמכס שהושת  - והפזו המקסיקני ,הדולר הקנדי

 ו עומד כעת, שערנסחר ביציבות יחסית מול הדולרהשקל  לאחרונה בארה"ב על ייבוא פלדה ואלומיניום.

 שקלים לדולר.  3.44ל ע

 במקביל לעלייה מתונה מהצפוי במלאי הנפט 1.3%-בשוק הסחורות, מחיר הנפט עלה בשיעור של כ ,

השבועי בארה"ב. מחירי הסחורות החקלאיות נסחרו במגמה מעורבת. עליות בולטות נרשמו במחירי 
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(. לעומת זאת, נרשמו ירידות במחירי הסוכר 1.4%( והתירס )3.0%(, הכותנה )6.8%הקקאו )

 (.2.1%( והחיטה )3.0%הסויה )(, 4.3%)

 

 |אג"ח: שי ג'רבי

 מניות: שגיא שטרומצה

 חנוך פרנקוביץ'

 ההון שוק מחקר ענף

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

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 ם. הנתוני תומיבדיקות לא
עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות כאן לתוצאות בפועל. הבנק אינו מתחייב להודיע 

לחברות  לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. לבנק ו/או לחברות בנות שלו ו/או
  .עשוי להיות מעת לעת עניין במידע ,הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם
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% שינוי שבועי

תשואה 

לפדיון 

ממוצעת

היום
לפני 

שבוע
לפני חודש

0.60%0.60%0.50%שנה*-0.1%-

31.09%1.14%0.93% שנים0.6%-0.0%

101.57%1.57%1.64% שנים0.0%0.0%

0.0%0.2%OTC*

0.1%0.6%

0.2%1.7%

% שינוי שבועי0.0%0.2%
תשואה 

פנימית
מרווח

0.36%0.97%1.33%-תל-בונד 20

0.39%0.81%1.36%-תל-בונד 40

0.01%2.56%1.81%תל-בונד שקלי

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה בשבוע 

האחרון

תל-בונד צמודות 

יתר
-0.20%0.95%1.41%

1.3%-1.9%-ת"א 35
תל-בונד צמודות 

0.14%0.14%0.82%-בנקים

0.95%1.96%2.46%-תל-בונד תשואות1.9%-1.5%-ת"א 90

0.0%0.6%מדד בנקים

2.3%-5.2%-ת"א נדל"ן 

SME60-2.3%-2.2%

4.0%-9.4%-ת"א תקשורת

2.1%-1.8%-ת"א טכנולוגיה

6.2%0.3%0.77%1.62%2.47%ת"א נפט וגז

1.11%1.78%3.34%

1.30%1.96%-

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה בשבוע 

האחרון

S&P5004.2%3.5%

9.5%4.2%נאסד"ק

STOXX600-2.8%3.1%

4.4%3.6%-גרמניה

לפני שבועהיוםלפני שבועהיוםטווח0.7%2.7%-צרפת

0.55%-0.56%-6.0%2.2%22.26%2.24%-בריטניה

0.0%1.6%52.65%2.63%0.03%0.02%סין

5.7%1.4%102.89%2.86%0.65%0.65%-יפן

*במונחי מטבע מקומי ונכון לסגירת המסחר בישראל

דולר-שקל

אירו-שקל

-0.4%-0.9%

-1.0% 2.4%

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


