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 עיקרי ההמלצות

 כלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. ככל ב

ניתן לצפות למעבר הדרגתי לסביבה מוניטארית מרחיבה פחות שהמגמות החיוביות בכלכלה העולמית תמשכנה, 

בהשוואה לשנים האחרונות. עליה בסביבת הריבית עשויה להביא לאורך זמן לשינוי באופן התמחור של כלל אפיקי 

 ההשקעה בתיקים. 

  חליפיןבישראל, נתוני המאקרו מעידים על התרחבות הכלכלה המקומית במקביל לאינפלציה נמוכה, וסביבת שער 

הריבית לבנק ישראל להותיר את חזק בהשוואה לממוצע בשנתיים האחרונות. בשלב זה סביבה זו מאפשרת  שעודנו

, בנוסף . זאתבשוק המקומי עלתה בשבועות האחרוניםהכוללת המוניטארית ברמה אפסית. יחד עם זאת, אי הוודאות 

 בהשוואה לשנתיים האחרונות. בשוק הנדל"ן בפעילות להתמתנות מסוימת 

  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 ושער השקל. 

עשויים  –יה בסביבת האינפלציה בחו"ל מאידך, שיפור בקצב עליית השכר, סביבת הביקושים המקומית האיתנה, ועלי

 למתן השפעות אלו.

 קצר, כיוון שסביבת הריביות העולמית צפויה להוסיף ולעלות בשנים הקרובות. -המח"מ המומלץ בתיקים הוא בינוני

בתוך כך, אנו ממליצים על החזקת מח"מ מעט ארוך יותר באפיק הממשלתי השקלי המקומי ביחס לרכיב אג"ח חו"ל. 

אור הערכה כי הריבית בישראל צפויה להישאר ללא שינוי לתקופה ממושכת, לעומת אפשרות למדיניות זאת, ל

 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 חלף

 וכים, עקב מרווחי הסיכון הנמוכים ששוררים באפיק זה. הדירוגים הנמ

  ,לאור התגברות אי הוודאות בשווקים, עלייה הדרגתית בסביבת הריביות ורמות התמחור בשוק המניות העולמי

על הקטנה מסויימת של החשיפה המנייתית בחו"ל. נציין שקיימת עדיפות לבחירת מניות באופן  המלצנו בחודש שעבר

א באמצעות רכישת המדדים הכלליים, הן בישראל והן בחו"ל. בכלל זאת, יש להערכתנו יתרון לענפים סלקטיבי ול

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

 מה 2018המשך שנת הפער בין הריביות המוניטאריות של ארה"ב ושל ישראל צפוי להמשיך ולהתרחב גם ב ,

במידה מסויימת את הלחצים הבסיסיים לתיסוף השקל. אנו ממליצים על חשיפה מט"חית משמעותית בתיק  שמקטין

ההשקעות, באמצעות אחזקות באפיק המנייתי והקונצרני בחו"ל. זאת, בעיקר בשל אופיה הממתן של חשיפה מטבעית 

כל תיק השקעות מהי החשיפה המטבעית הרצויה, ולהשתמש על התנודתיות הכוללת בתיקי ההשקעות. יש לבחון ב

 בגידורי מטבע על פי הצורך, על מנת שלא לחרוג מחשיפה זו.

  קיימת חשיבות גבוהה למתן דגש על איזונים נכונים בין נכסי סיכון )מניות, אג"ח קונצרני, סחורות( לבין רכיבי

 השקעות, לצורך שמירה על רמת סיכון סבירה בתיק.הנזילות והאג"ח הממשלתי המהווים "כרית ביטחון" בתיק ה
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 התפתחויות בשווקים
ת עליות שערים באירופה לעומ ,מעורבת )ירידות קלות בארה"במדדי המניות העיקריים נסחרו השבוע במגמה 

נתוני מאקרו שוטפים ומפרסומי דו"חות כספיים של חברות טכנולוגיה מובילות פרסום וביפן( והושפעו בעיקר מ

נשיאי צפון ודרום של מפגש  בדמות ,פוליטי-בארה"ב. לקראת סוף השבוע חלה התפתחות חיובית במישור הגיאו

היחסים בין המדינות. נזכיר, כי המתיחות בין  לשיפורשנים, העשוי להוביל  65 -תקיים לראשונה מזה כקוריאה, שה

תשואות אגרות  במהלך השנה האחרונה. העיקרייםפוליטיים -הסיכונים הגיאוהייתה אחד צפון קוריאה לארה"ב 

יקריים מול מרבית המטבעות הע . הדולר התחזקיתעקומים העיקריים נעלו את השבוע ביציבות יחסההחוב על פני 

  .הקל ואילו מחיר הנפט רשם ירידה

, נתוני המאקרו שפורסמו השבוע היו חיוביים ברובם. קצב הצמיחה של המשק האמריקאי ברבעון הראשון בארה"ב

הערכות המוקדמות. יחד עם זאת, קצב ההתרחבות שנרשם ברכיב הצריכה מה גבוה)בחישוב שנתי(,  2.3%עמד על 

ניכר  בנוסף,הפרטית היה נמוך, ייתכן וזאת על רקע התרחבות גבוהה יחסית שנרשמה ברבעון הקודם ברכיב זה. 

שכר על רקע השיפור המתמשך בשוק העבודה. עוד פורסמו השבוע אומדנים ראשונים הבלחצים לעליית גידול 

מנהלי הרכש )ייצור ושירותים( לחודש אפריל, שהיו גבוהים מהתחזיות. גם נתוני שוק הדיור המשיכו למדדי 

, נמשכה ההתרחבות בפעילות הכלכלית בחודשים האחרונים, בגוש האירולהצביע על רמת פעילות כלכלית גבוהה. 

יפו לשקף אופטימיות יחסית אולם בקצב מעט נמוך ביחס לרמתו בתחילת השנה. סקרי סנטימנט לחודש אפריל הוס

 בקרב המגזר העסקי.

, נרשמו השבוע ירידות שערים במדדי המניות העיקריים. אגרות החוב הממשלתיות, הצמודות והשקליות, בישראל 

נסחרו תוך עליית תשואות מתונה, בדגש על אגרות החוב הארוכות. תמונת המאקרו המקומית מוסיפה להיות חיובית 

הוסיפו לאחרונה אינדיקטורים שהתפרסמו . עם זאת, התרחבות הפעילות בכלכלה הגלובליתבר ונתמכת בין הית

 התחזקות של הדולר בעולם. יף להיחלש מול הדולר על רקע להצביע על התמתנות בשוק הדיור. השקל הוס

 

  החוב אגרות שוק
  הלחצים לעליית תשואות באגרות החוב של ממשלת ארה"ב נמשכו גם השבוע. זאת, לנוכח רמת פעילות כלכלית

גבוהה בארה"ב, המשך עלייה בציפיות האינפלציה הגלומות שם והאצה מסוימת בצמצום מאזן הפד )בהתאם לתוואי 

שנים  10 -של ממשלת ארה"ב לשנקבע בחודש יוני אשתקד(. על רקע האמור חצו השבוע תשואות אגרות החוב 

נסוגו מעט. מגמת מסחר דומה נרשמה גם  לאחר מכןשנים, אולם  5 -כלפי מעלה, לראשונה מזה כ 3%את רמת 

 ביתר העקומים העיקריים. 

  ,נותרו יציבות והן עומדות כעת על שנים  10 -תשואות אגרות החוב הממשלתיות לבסיכום השבוע בארה"ב

לעומת זאת, התשואות בחלקו הקצר של העקום הוסיפו לטפס. כתוצאה מכך, נמשכה מגמת ההשתטחות . 2.95%

 שנים ושנתיים( עומדת כיום קרוב לרמת שפל של למעלה מעשור.   10של העקום ותלילותו )פער התשואות בין 

  ,בגוש האירו( הותיר השבוע הבנק המרכזיECBאת הריבית המוניטארית ללא שינוי, כצפ )תיוי. החלטת הריב 

בין היתר מאחר ונשיא הבנק המרכזי, מריו דראגי, לא סיפק רמזים חדשים נתפסה על ידי המשקיעים כ"יונית", 

לאחר הודעת הריבית נרשמה ירידת  תית הצפויה להסתיים בחודש ספטמבר.בנוגע לעתיד תכנית ההרחבה הכמו

 תשואות חדה יחסית לכל אורך העקום של ממשלת גרמניה.  

  הנמוך מזה הקצב חודשים אחרונים(,  12בלבד ) 1.2%בבריטניה, פורסם כי קצב הצמיחה ברבעון הראשון עמד על

שנים. על רקע האמור, פחתו הסיכויים להעלאת ריבית בהחלטה הצפויה השבוע, כפי העולה מההסתברות  5

 המגולמת בחוזים על הריבית. 

  ,עלייה מתונה תוך יציבות בציפיות האינפלציה הגלומות. מגמה הממשלתיות רשמו אגרות החוב תשואות בישראל

 ,שלילית מתונה נרשמה גם באפיק הקונצרני, בדגש על מדדי התל בונד השקליים. מרווחי האשראי הצטמצמו מעט

 בממוצע. 
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 שוק המניות
 אופין במגמה תחילת השבוע המסחר בבארה"ב, . בנטייה קלה לירידות בסיכום שבועי נסחרהמניות העולמי  מדד

בתשואות אגרות שנרשם משך צמצום מאזן הפד והזינוק ציפיות להפלציה, הניה בציפיות האייהעלל רקע עשלילית, 

בהשפעת  נרשמו. אלו לעליותהתחלפה המגמה והשווקים עברו  ,בהמשך השבוע. כאמורהחוב הממשלתיות, 

-מישור הגיאוההתפתחויות בעל רקע חברות מובילות וכן טובים ע"י דוחות פרסום , האג"ח תשואותת התמתנו

מדדי אירופה ויפן רשמו עליות שערים, בין היתר על רקע התחזקות הדולר אל מול מרבית . (קוריאהפוליטי )

 . , וצפי להמשך מדיניות מוניטארית מרחיבההמטבעות העיקריים

  ,השבוע סקטור התעשייה. בפרט נחלשו מניות התעשייה הבטחונית, בעקבות הערכות  בירידות בלטבראייה ענפית

 עליות נרשמומנגד, . , כאמורפוליטי העולמי-ירידה בסיכון הגיאוהבביקושים, לנוכח אפשרית בשווקים לירידה 

 טובים בענפים אלו.  רבעוניים דוחות פרסום בעקבותיאות והצריכה המחזורית, ענפי הברב

  .חברות מתוך מדד ה 266עונת הדוחות נמצאת בעיצומה, ועד כה היא אינה מאכזבת- S&P500  פרסמו כבר את

ממוצע הן גידול עד כה נרשם בלי יוצא מן הכלל,  ,בכל הענפים .2018תוצאותיהן הכספיות לרבעון הראשון 

לבלוט לחיוב גם בעונת הדוחות  סקטור הטכנולוגיה ממשיך. , בהשוואה לרבעון הקודםבשורת הרווח והןבמכירות 

 ענפים נוספים שבולטים עד כה לחיוב הם. בשורה העליונה והן בשורה התחתונההנוכחית, ומציג צמיחה חדה הן 

 ענפי הפיננסים, הצריכה והתעשייה. 

 1.2%בשיעור של  ירד 35. מדד ת"א המניות העולמי שוקביחס לירידות שערים חדות הציג  ,שוק המניות המקומי 

נרשמה בענף שחולשה כמו גם העיבו על המדדים מניות מענף המזון  ,בין היתר. 0.8%-כ איבד 90ומדד ת"א 

במניות הסקטור מעבר לים. מניות שנרשמו לאחרונה השבבים, על רקע חששות מפני חולשה בביקושים וירידות 

ה על המדדים המקומיים. מנגד, שפיעו לשלילהאף הן השבוע ומענפי המכשור הרפואי וכן מניות הפארמה ירדו 

  .של השיפור הצפוי במרווח הפיננסיבזאת השפיעה לחיוב על מניות הבנקים, עליית תשואות האג"ח 

 מטבעות וסחורות
 ריבית באירופה והתגברות העל רקע פרסום הודעת  ,. זאתמול סל המטבעות 1.4%-האינדקס הדולרי התחזק בכ

מול  1.3%-ו 1.6%-בכ והיין נחלשו. הליש"ט הריבית בבריטניה, כאמורעלאה אפשרית של הספקות בנוגע לה

 .2017לרמה הגבוהה מאז אוגוסט  1.7% -. מול השקל, התחזק הדולר בהדולר בהתאמה

 שוק הסחורות, ירד מחיר הנפט מסוג בWTI לחבית. השבוע פורסם כי חלה עליה  68$ונסחר קצת מעל  0.4% -בכ

עליית המשך , על רקע 0.9%-נוספת במלאי הנפט בארה"ב ובמספר אסדות הקידוח הפעילות. מחיר הזהב ירד ב

( והפלדיום 6.4%(, הניקל )10%בארה"ב. ירידות שערים חדות נרשמו במחירי האלומיניום ) הקצרות התשואות

בהנתן תנאים מסויימים היא בעקבות הודעתה של ארה"ב כי  ,רקע התפוגגות החשש לפגיעה בהיצע( על 5.6%)

 ענקית האלומיניום הרוסית.תשקול את ביטול הסנקציות על רוסאל, 

 

  רבי'ג שי: ח"אג

 שטרומצה שגיא: מניות

 בכר מייק מורן: וסחורות מטבעות

 ץ'פרנקובי חנוך

 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   - שיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ

/או פעולות או עסקאות כלשהן. לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו -א רבנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קו

לא בוצעו ומגמה, גרפיט, בלומברג ועוד, למעט מקרים שבהם נכתב אחרת ממוכנות כגון הנתונים נלקחו ממערכות 
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במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן הנתונים.  תומיבדיקות לא

בין ההערכות המובאות כאן לתוצאות בפועל. הבנק אינו מתחייב להודיע עלולות להתגלות סטיות משמעותיות 

לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. לבנק ו/או לחברות בנות שלו ו/או לחברות 

 .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%0.60%שנה*-0.1%

31.33%1.31%1.16% שנים0.7%-0.1%-

101.65%1.65%1.54% שנים0.1%-0.2%-

0.0%0.2%OTC*

-0.2%0.8%

-0.5%2.0%

% שינוי שבועי0.0%0.2%
תשואה 

פנימית
מרווח

0.32%0.86%1.25%-תל-בונד 20

0.01%0.59%1.25%תל-בונד 40

0.54%2.74%1.90%-תל-בונד שקלי

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה בשבוע 

האחרון

תל-בונד צמודות 

יתר
-0.14%0.73%1.28%

1.2%-2.8%-ת"א 35
תל-בונד צמודות 

0.06%0.75%-0.01%-בנקים

0.14%1.87%2.44%-תל-בונד תשואות0.8%-2.1%-ת"א 90

2.3%1.2%מדד בנקים

1.9%-5.4%-ת"א נדל"ן 

SME60-8.1%-1.4%

0.1%-12.5%-ת"א תקשורת

0.9%-1.6%-ת"א טכנולוגיה

4.7%0.0%0.74%1.49%2.66%ת"א נפט וגז

1.10%1.90%3.53%

1.26%1.85%-

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה בשבוע 

האחרון

S&P500-0.1%0.0%

0.4%-3.1%נאסד"ק

STOXX600-1.2%0.7%

2.6%0.3%-גרמניה

לפני שבועהיוםלפני שבועהיוםטווח3.2%1.3%צרפת

0.56%-0.58%-2.4%1.8%22.48%2.46%-בריטניה

0.03%-0.05%-6.8%0.3%52.80%2.80%-סין

1.3%1.4%102.96%2.96%0.57%0.59%-יפן

*במונחי מטבע מקומי ונכון לסגירת המסחר בישראל

דולר-שקל

אירו-שקל

3.7%2.1%

-0.2% 4.6%

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


