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סקירה שבועית שוק ההון עיקרי ההמלצות 
 שבוע רביעי ברציפות של עליות שערים במדדי המניות בעולם, על רקע העלייה בהסתברות להסכם סחר בין 

ארה"ב וסין, ותחילת עונת הדוחות בארה"ב.  

 במבט רחב יותר, 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.  

 בחודשים האחרונים 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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המסחר בשבוע החולף התאפיין באופטימיות גבוהה, זה השבוע הרביעי ברציפות. עיקר תשומת הלב הופנתה 
להתפתחויות בסין, שם הכריזה הממשלה על תמריצים כלכליים בהיקף של 193 מיליארד דולר, כדי לעודד את 
הצמיחה המקומית. השוק הושפע לחיוב גם מפרסומים לגבי התפתחויות חיוביות נוספות, במסגרת השיחות 

בנושא הסחר בין ארה"ב וסין.  

בארה"ב החלה עונת הדוחות לרבעון האחרון של שנת 2018. בשלב זה, הדוחות מלמדים על המשך שיפור מהיר 
ברווחיות וגם במכירות. יחד עם זאת, קצב השיפור נמוך בהשוואה לשנה האחרונה )שהייתה חריגה לטובה(. 

מנגד, השבתת הממשל נמשכת, אך נראה שנושא זה לא מטריד את המשקיעים.  

בבריטניה, הצביע הפרלמנט ברוב גדול נגד ההסכם שגובש, לגבי אופן ביצוע הברקזיט. מאידך, הצבעת אי 
אימון בראשת הממשלתה נדחתה בפרלמנט. תרזה מיי הודיעה שהיא לא שוקלת לקיים מחדש משאל עם, 
לגבי עזיבת גוש האירו. תגובת השווקים מלמדת על כך שכעת, למרות דחיית ההסכם, נחלשה במידה מסויימת 

 .)Hard Brexit( ההערכה שבריטניה תעזוב את האיחוד ללא הסכם

בישראל, מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר ירד בשיעור של 0.3%, בחלק הנמוך של ההערכות המוקדמות. 
האינפלציה בשנת 2018 הסתכמה ב-0.8%, מעט מתחת לגבול התחתון של יעד האינפלציה. שוק ההון המקומי 
הושפע בעיקר ממגמות המסחר בארה"ב, ונטה לעליות שערים חדות, הן באפיק המנייתי והן באפיק הקונצרני. 

השקל נסחר ביציבות יחסית- פיחות שבועי קל נרשם בשער החליפין המקומי מול הדולר.  

 

שוק אגרות החוב 

 במקביל לאופטימיות בשווקים, עקום התשואות הממשלתי בארה"ב רשם עליית תשואות נוספת השבוע )כ-7 
נ.ב. בממוצע(, בטווחים הארוכים משנתיים. עלייה זו משקפת את העובדה שהשוק חזר לתמחר אפשרות של 
העלאת ריבית נוספת על ידי הפד, במהלך שנת 2019. ההסתברות לכך, על פי התמחור בשוק, עדיין נמוכה )כ-

30% בלבד(, ועשויה לעלות עוד כתלות בנתוני המאקרו בארה"ב.  

 עליית התשואות בארה"ב הביאה לעליית תשואות במרבית המדינות המפותחות. אגרות החוב הארוכות של 
איטליה, ספרד ויוון, נסחרו בניגוד למגמה הכללית, ורשמו גם השבוע ירידת תשואות, במקביל להמשך הירידה 
בחששות מהרעה במצב הפיננסי באירופה. ירידה זו באה לידי ביטוי גם בשיפור במדד התנאים הפיננסים 
באירופה, שמחושב על ידי בלומברג. מדד זה עלה בחדות בחודש האחרון, כך שהוא חזר אל קרוב לרמתו 

הממוצעת לאורך שנת 2018.  

 האוירה החיובית בשווקים השפיעה גם על אגרות החוב הממשלתיות הדולריות של מרבית המדינות 
המתפתחות, בהן נרשמה ירידת תשואות. זאת, בדגש על אוקראינה, תורכיה, ארגנטינה ורוסיה, שמאופיינות 

ברמת סיכון גבוהה.  

 השוק הקונצרני בארה"ב התנהג השבוע בדיוק כמו בשבוע שעבר: עליות שערים נאות וירידה במרווחי הסיכון. 
המלצתנו היא להמשיך ולהתמקד באגרות חוב איכותיות במח"מ קצר-בינוני, מתוך הערכה שבהמשך השנה 
נחזור לראות פתיחת מרווחים באגרות בדירוגים נמוכים, או שתתרחש עליית תשואות על פני העקומים. זאת, 
כתלות בתוואי הכלכלה בארה"ב: הרעה במצב הכלכלי תביא לפתיחת מרווחים, ואילו שיפור יביא להעלאות 

ריבית נוספות על ידי הפד. 

 בישראל, פרסום מדד המחירים לצרכן תרם לירידת תשואות לאורך העקומים הממשלתיים, הן השקלי והן 
הצמוד, בדגש על הטווח הקצר והבינוני.  

 גם השוק הקונצרני המקומי ממשיך ליהנות מהעליות בשווקים. מדדי התל-בונד המרכזיים רשמו עליות שערים 
תוך צמצום מרווחי הסיכון. בפרט בלטו העליות במדדים הנחשבים ברמת סיכון גבוהה:  תל-בונד גלובל ותל-

בונד תשואות שקלי. מדדים אלו מושפעים הן מהתפתחויות נקודתיות ברמת הפירמות שנכללות בהם, והן 
ממגמות המסחר הכלליות בשוקי האג"ח הקונצרני בארה"ב ובישראל.  
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 שוק המניות העולמי רשם שבוע רביעי ברציפות של עליות שערים. בסיכום שבועי עלה מדד המניות העולמי 

בשיעור של כ-2.2%, בהובלת סקטור הפיננסים, שזינק על רקע דו"חות הבנקים המובילים בארה"ב. ענפים 
מחזוריים נוספים, דוגמת ענפי הטכנולוגיה והתעשייה, בלטו אף הם בעליות. מנגד, הסקטורים ה"דפנסיביים", 

ובפרט שירותי התשתיות, רשמו ביצועי חסר. 

 עונת הדו"חות לרבעון הרביעי ולשנה כולה נפתחה השבוע בארה"ב, כאמור, כאשר את עיקר תשומת הלב ריכזו 

דו"חות הבנקים הגדולים. ככלל, הציגו הבנקים מגמת התייעלות, שבאה לידי ביטוי בירידה במספר הסניפים 
ובמעבר למנויים במובייל. אלו הומחשו היטב בשיפור ביחס היעילות התפעולית. בכל הבנקים נרשמה ירידה 
חדה בשורת ההכנסות ממסחר, ובפרט ממסחר באג"ח. זאת, בהשפעת הירידה במחזורי המסחר שבאה על 
רקע הירידות החדות בשווקים ברבעון האחרון של השנה. חלק מהבנקים הצליחו לפצות על החולשה באמצעות 
גידול בשורת ההכנסות מבוססות עמלות והכנסות מריבית. מגזר הבנקאות הגיב כאמור לתוצאות בעליות 

שערים חדות.  

 בשוק המניות המקומי, נמשך הסנטימנט החיובי גם בשבוע החולף, עם עליות שערים במדדים המובילים. מדד 

ת"א SME60 בלט בעליות שערים חדות, לאחר שב-2018 רשם ביצועי חסר לעומת מדדי השורה הראשונה. 
עיקר העלייה במדד נרשמה בעקבות הזינוק במניית אירונאוטיקס, על רקע מו"מ לרכישתה בפרמיה 
משמעותית. ביום חמישי חל היום הקובע לעדכון החצי שנתי של הרכבי מדדי המניות בבורסת ת"א. למדד ת"א 

35, שכולל כיום 33 מניות, תצטרפנה אנרג'יאן ושפיר הנדסה.  
 

מטבעות וסחורות 

 הירידה במפלס החששות בשווקים השפיעה גם על שוק המטבעות. בסיכום שבועי התחזק הדולר בכ-0.7% מול 
סל המטבעות העיקריים. הפרנק השוויצרי והיין היפני הנחשבים כמטבעות "מקלט" נחלשו בכ-1.2% מול הדולר. 

האירו נחלש ב-0.9% והשקל ב-0.4% מול הדולר.  

 הליש"ט נסחרה בתנודתיות על רקע ההתפתחויות הפוליטיות בבריטניה. מיד לאחר ההצבעה בפרלמנט נרשם 
פיחות בשער הליש"ט כנגד הדולר, בשיעור של כ-1.3%, אולם זמן קצר לאחר מכן חזרה הליש"ט לרמה בה 

נסחרה לפני כן.  

 מחיר חבית נפט עלה השבוע בכ-4%, על הערכות כי סעודיה ורוסיה ימשיכו לצמצם את התפוקה. בנוסף, משרד 
האנרגיה בארה"ב צופה שבשנת 2019 צריכת הנפט העולמית תגדל ב-1.4 מיליון חביות ליום, גידול של 1.4% 

בלבד לעומת 2018.  
 

 

 
מניות: שגיא שטרומצה 

מטבעות וסחורות: מורן מייק בכר 
      חנוך פרנקוביץ' 
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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

1.08%1.04%1.20%שנה*0.7%-0.1%-

31.44%1.36%1.51% שנים0.5%-0.2%

101.65%1.54%1.69% שנים0.6%0.2%

0.1%0.3%OTC*

0.3%0.9%

0.7%2.2%

% שינוי שבועי0.0%0.3%
תשואה 

פנימית
מרווח

0.43%1.28%1.56%תל-בונד 20

0.26%0.99%1.45%תל-בונד 40

0.77%4.04%3.00%תל-בונד שקלי

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה בשבוע 

האחרון

תל-בונד צמודות 

יתר
0.25%1.31%1.70%

3.2%0.8%ת"א 35
תל-בונד צמודות 

0.20%0.17%0.79%בנקים

0.04%3.54%3.98%-תל-בונד תשואות0.2%-1.2%ת"א 90

2.7%0.5%מדד בנקים

2.0%0.6%ת"א נדל"ן 

SME608.0%3.1%

0.6%-0.7%-ת"א תקשורת

3.8%1.4%ת"א טכנולוגיה

7.2%2.0%0.77%1.67%3.87%ת"א נפט וגז

1.22%2.44%6.69%

1.66%2.66%-

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה בשבוע 

האחרון

S&P5006.5%2.9%

7.9%2.7%נאסד"ק

STOXX6005.7%2.2%

6.1%2.9%גרמניה

לפני שבועהיוםלפני שבועהיוםטווח3.1%2.0%צרפת

0.59%-0.58%-3.6%0.7%22.61%2.54%בריטניה

0.35%-0.33%-4.1%1.7%52.62%2.53%סין

3.3%2.5%102.78%2.70%0.26%0.24%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

-1.5%0.5%

-0.6% -2.0%

0-3

3-6

אג"ח ממשלתי בחו"ל

6-10

  

תשואה בשבוע האחרון

גוש האירוארה"ב

תשואה לפדיוןתשואה לפדיון

ננתתווננייםם  ממההששווווקקייםם
צצייפפייוותת  אאייננפפללצצייהה  גגללווממוותת  בבששווקק  ההההווןן ממדדדדיי  אאגג""חח  ממממששללתתיי  עע""פפ  ההצצממדדהה  ווממחח""ממ

תתששוואאהה  
ללפפנניי  

ללפפנניי  חחוודדשש ההייווםם ללפפדדייווןן   %%  ששייננוויי  ששבבוועעיי
ששבבוועע

ממממווצצעעתת

11..2200%% 11..0044%% 11..0088%% ששננהה** --00..77%% --00..11%% ממממששללתתיי  צצממוודד  22--00

11..5511%% 11..3366%% 11..4444%% 33  ששננייםם --00..55%% 00..22%% ממממששללתתיי  צצממוודד  55--22

11..6699%% 11..5544%% 11..6655%% 1100  ששננייםם 00..22%% 00..66%% ממממששללתתיי  צצממוודד  1100--55

OOTTCC** 00..33%% 00..11%% ממממששללתתיי  ששקקלליי  קקבבוועע  22--00

00..99%% 00..33%% ממממששללתתיי  ששקקלליי  קקבבוועע    55--22

ממדדדדיי  אאגג""חח  קקווננצצררנניי  ממררככזזייייםם 22..22%% 00..77%% ממממששללתתיי  ששקקלליי  קקבבוועע  55++

תתששוואאהה  
ממררווווחח %%  ששייננוויי  ששבבוועעיי 00..33%% 00..00%% ממממששללתתיי  ששקקלליי  בבררייבבייתת  ממששתתננהה

פפננייממייתת

11..5566%% 11..2288%% 00..4433%% תתלל--בבווננדד  2200

11..4455%% 00..9999%% 00..2266%% תתלל--בבווננדד  4400 ממדדדדיי  ממננייוותת  עעייקקררייייםם

33..0000%% 44..0044%% 00..7777%% תתלל--בבווננדד  ששקקלליי ייששרראאלל

תתלל--בבווננדד  צצממוודדוותת   תתששוואאהה  בבששבבוועע   תתששוואאהה  ממתתחחייללתת  
11..7700%% 11..3311%% 00..2255%% ממדדדד

ייתתרר ההאאחחררווןן ההששננהה
תתלל--בבווננדד  צצממוודדוותת  

00..7799%% 00..1177%% 00..2200%% 00..88%% 33..22%% בבננקקייםםתת""אא  3355

33..9988%% 33..5544%% --00..0044%% תתלל--בבווננדד  תתששוואאוותת --00..22%% 11..22%% תת""אא  9900

00..55%% 22..77%% ממדדדד  בבננקקייםם

00..66%% 22..00%% תת""אא  ננדדלל""ןן  

ממררווווווחחייםם  ממאאגג""חח  ממממששללתתייוותת  צצממוודדוותת  ללפפיי  דדייררווגגייםם 33..11%% 88..00%% SSMMEE6600

BBBBBB--  עעדד   AAAA--  עעדד   --00..66%% --00..77%% תת""אא  תתקקששווררתת
++AA  עעדד  --AA ממחח""ממ  בבששננייםם

++BBBBBB AAAAAA 11..44%% 33..88%% תת""אא  טטככננווללווגגייהה

33..8877%% 11..6677%% 00..7777%% 00--33 22..00%% 77..22%% תת""אא  ננפפטט  ווגגזז

66..6699%% 22..4444%% 11..2222%% 33--66

-- 22..6666%% 11..6666%% 66--1100 חחוו""לל**

תתששוואאהה  בבששבבוועע   תתששוואאהה  ממתתחחייללתת  
ממדדדד

ההאאחחררווןן     ההששננהה

22..99%% 66..55%% SS&&PP550000

אאגג""חח  ממממששללתתיי  בבחחוו""לל 22..77%% 77..99%% ננאאססדד""קק

גגוושש  ההאאייררוו אאררהה""בב 22..22%% 55..77%% SSTTOOXXXX660000

תתששוואאהה  ללפפדדייווןן תתששוואאהה  ללפפדדייווןן 22..99%% 66..11%% גגררממננייהה

ללפפנניי  ששבבוועע ההייווםם ללפפנניי  ששבבוועע ההייווםם טטווווחח 22..00%% 33..11%% צצררפפתת

--00..5599%% --00..5588%% 22..5544%% 22..6611%% 22 00..77%% 33..66%% בבררייטטננייהה

--00..3355%% --00..3333%% 22..5533%% 22..6622%% 55 11..77%% 44..11%% ססייןן

00..2244%% 00..2266%% 22..7700%% 22..7788%% 1100 22..55%% 33..33%% ייפפןן

**בבממווננחחיי  ממטטבבעע  ממקקווממיי  ווננככווןן  ללססגגייררתת  ההממססחחרר  בבייששרראאלל

ממטט""חח

תתששוואאהה  בבששבבוועע  ההאאחחררווןן תתששוואאהה  ממתתחחייללתת  ההששננהה

00..55%% --11..55%% דדווללרר--ששקקלל

--00..66%% --22..00%% אאייררוו--ששקקלל

Dummy TextDummy Text


