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 עיקרי ההמלצות

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

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

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

 ההשקעה בתיקים. 

  בישראל, נתוני המאקרו מעידים על התרחבות הכלכלה המקומית במקביל לאינפלציה נמוכה, וסביבת שער חליפין חזק

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

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

 בהשוואה לשנתיים האחרונות. בשוק הנדל"ן בפעילות 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 ושערו הגבוה 

יתנה, ועלייה בסביבת האינפלציה בחו"ל של השקל. מאידך, שיפור בקצב עליית השכר, סביבת הביקושים המקומית הא

 עשויים למתן השפעות אלו. –

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

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

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

 מוניטארית מרחיבה פחות בחלק מהכלכלות הגדולות בחודשים הקרובים.

  הדירוגים בשוק האג"ח הקונצרני, הן בחו"ל והן בישראל, אנו מעדיפים להתמקד באג"ח איכותיות בדירוגים גבוהים חלף

 הנמוכים, עקב מרווחי הסיכון הנמוכים ששוררים באפיק זה. 

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

ן סלקטיבי על הקטנה מסויימת של החשיפה המנייתית בחו"ל. נציין שקיימת עדיפות לבחירת מניות באופ בחודש שעבר

ולא באמצעות רכישת המדדים הכלליים, הן בישראל והן בחו"ל. בכלל זאת, יש להערכתנו יתרון לענפים )ולחשיפות 

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

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

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 

יש לבחון בכל תיק השקעות מהי החשיפה המטבעית הרצויה, ולהשתמש בגידורי מטבע על  הכוללת בתיקי ההשקעות.

 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 הנזילות

 חון" בתיק ההשקעות, לצורך שמירה על רמת סיכון סבירה בתיק.והאג"ח הממשלתי המהווים "כרית ביט
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 התפתחויות בשווקים
אולם, לקראת סופו התהפכה המגמה ומדדי  ,מרבית השבועלאורך השווקים הגלובליים נסחרו במגמה חיובית מתונה 

שנים.  3.5 -התייקרות הנפט לרמת שיא של כעל רקע בין היתר, המניות העיקריים בארה"ב ירדו בחדות יחסית. זאת, 

שואות אגרות החוב של ממשלת בתעליה שהתבטאה בהתייקרות זו הביאה לעליה בציפיות האינפלציה הגלומות 

 ארה"ב והשפיעה לשלילה על שוק המניות.

ביחס  עוצמת הפעילות הכלכלית הגלובלית התמתנה מעט ,תמונת המאקרו הגלובלית עודנה חיובית, אולםככלל, 

פה וביפן מורגשת בעוד בארה"ב מרבית הנתונים מוסיפים להצביע על רמת פעילות גבוהה, באירו לשנים האחרונות.

)אם כי זאת מרמות גבוהות ביחס לשנים  במהלך החודשים האחרונים בקצב ההתרחבות הכלכליתנסיגה מסוימת 

שפורסמה בשבוע שעבר. במסגרת תחזית זו  קרן המטבע הבינלאומיתעולה גם מתחזית  דומהתמונה האחרונות(. 

, בעיקר על רקע התגברות 2019 -ו 2018בלית לשנים מעט כלפי מעלה קצב הצמיחה החזוי לכלכלה הגלו כןעודאמנם 

קצב הצמיחה הנוכחי של , כלכלני הקרן מעריכים כי אולם ב,ויישום רפורמת המס בארה"המומנטום הכלכלי הגלובלי 

בין האיומים העיקריים  הכלכלות המפותחות הינו גבוה ביחס לפוטנציאל שלהן והוא צפוי להאט בטווח הבינוני.

לית מזכירים כלכלני הקרן את רמות התמחור הגבוהות בשווקים, הסיכון לעלייה באינפלציה )מעבר לכלכלה הגלוב

 .פוליטיים-גיאוהנים התגברות אפשרית של הסיכווכן ירידה מסוימת בנזילות אפשרות של ה ,לזו החזויה כיום(

 הצהירפוליטי, נרשמו לאחרונה מספר התפתחויות חיוביות. שר האוצר של ארה"ב, סטיבן מנוצ'ין, -במישור הגיאו

סחר. זאת, בהמשך להתבטאויות הכי ייתכן וייסע בזמן הקרוב לסין, על מנת לפתור את המחלוקות הקיימות בנושא 

ע הודיעה צפון קוריאה על , במהלך סוף השבובמקבילפייסניות מצד הממשל בסין במהלך השבועות האחרונים. 

 פוליטיים הגלובליים במהלך השנה האחרונה.  -השעיית תכנית הגרעין. נזכיר כי נושא זה עמד במוקד הסיכונים הגיאו

נמשכת. הלשכה המרכזית  דיורתמונת המאקרו הכוללת מוסיפה להיות חיובית, אולם ההתמתנות בשוק הבישראל, 

)בחישוב שנתי(,  3.9% -ל 2017יץ במהלך המחצית השנייה של שנת לסטטיסטיקה פרסמה כי קצב הצמיחה הא

במהלך המחצית הראשונה. האצה זו בצמיחה נתמכה בעיקר על ידי התרחבות שנרשמה  2.4%לעומת קצב של 

עוד פרסמה השבוע הלמ"ס כי קצב העלייה במחירי הדיור הוסיף להתמתן ועומד בצריכה הפרטית ובייצוא השירותים. 

 החודשים האחרונים.   12 -ב 0.8%על 

בלטו ש ,יות שערים במדדי המניות העיקרייםהתקיים בשבוע שעבר מסחר חלקי במסגרתו נרשמו על, הישראלי בשוק

אגרות החוב הממשלתיות נסחרו תוך עליית תשואות מתונה בדומה למסחר בעולם וגז והבנקים. -ענפי הנפטעיקר בב

מול  נחלש מעטבגזרת המטבעות, השקל מרץ. ירים לצרכן לחודש המחועל רקע הפתעה קלה כלפי מעלה במדד 

 . הדולר בעולם תחזקותלה במקביל, הדולר

 החוב אגרות שוק
  העקומים העיקריים עלו השבוע בחדות על רקע זינוק שנרשם בתשואות אגרות  שלהארוכות אגרות החוב תשואות

 עלייה בציפיות האינפלציההל רקע עכאמור, . זאת, שנים 5 -רמת שיא של כלשנים  10 -משלת ארה"ב להחוב מ

בחודש יוני רסם ומאזן הפד )בהתאם למתווה שפבצמצום ה קצבהתגברות לקיעים וכן על רקע ציפיות המש ,בארה"ב

 אשתקד(.

  פער . 2.95%והן עומדות כעת על נ.ב.  12 -זינקו בכבארה"ב, תשואות אגרות החוב הממשלתיות לעשר שנים

נ.ב. בלבד. ציפיות  19שנים ועומד על  10 -שנה ירד בחדות לרמת שפל של כ 30 -ו 10 -האג"ח ל ביןהתשואות 

 האינפלציה הגלומות טיפסו בכל הטווחים. 

  נ.ב. בעוד חלקו הקצר של העקום  9 -שנים עלו בכ 10 -לאגרות החוב של ממשלת גרמניה תשואות בגוש האירו, גם

צפויים לא לפרסם את החלטת הריבית. ההערכות הן כי  ECB -וף השבוע צפוי הנסחר תוך שינויים קלים. לקראת ס

 החלטה זו. מסגרת שינויים במדיניות המוניטארית באירופה ב
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  ,מעט מעל ממוצע ההערכות המוקדמות. על רקע האמור, 0.3% -מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ עלה בבישראל ,

  ציה הגלומות באפיק הממשלתי.נרשמה השבוע עלייה מסוימת בציפיות האינפל

  אגרות החוב הקונצרניות נסחרו תוך עליות שערים נאות בדגש על מדדי התל בונד הצמודים תוך צמצום מסוים

 במרווחי האשראי.

 שוק המניות
 על רקע הירידה השבוע,  בתחילתבעיקר  . העליות נרשמו0.5%עלה בסיכום שבועי בשיעור של המניות העולמי  מדד

, 2018 של לרבעון הראשון בהשפעת עונת הדוחותכן פוליטית, ו-החששות בשווקים מפני הסלמה בגזרה הגיאובמפלס 

על רקע העליה  נרשמואלו התחלפה המגמה והשווקים עברו לירידות.  ,בהמשך השבוע. שמסתמנת כעונה חיובית

בתשואות אגרות החוב הממשלתיות,  משך צמצום מאזן הפד והזינוק שנרשם, כאמור,ציפיות להפלציה, הנבציפיות האי

 אשר הגיעו לרמת השיא של השנים האחרונות. 

  ,הנפט. עוד בלט לחיוב סקטור  התייקרותבלטו בעליות השבוע מניות האנרגיה, בעקבות המשך בראייה ענפית

ת התעשייה, לאחר פרסום דוחות חזקים של חברות מובילות בענף. סקטור הפיננסים רשם עליות בהשפעת דוחו

, שעשויה להשפיע לחיוב על הרווחיות בענף. הממשלתיות תשואות האג"חב הטובים, ואף קיבל רוח גבית מהעליי

 ת המשקיעיםאכזב על רקעמנגד, חולשה נרשמה בסקטור הצריכה המחזורית, בהובלת יצרניות הטבק הגדולות, 

ענף ועל רקע התייקרות המשכנתאות  הרבעוניים. בסקטור הנדל"ן נרשמה חולשה יהןוחותבדמכירות מנתוני ה

 ירידות חדות בעקבות הורדת תחזיות של ענקיות בתחום. בלט בהשבבים 

  1.6%עלה בשיעור של  35בשוק המניות המקומי נרשמו עליות שערים, בדומה למגמת המסחר בעולם. מדד ת"א גם 

ת הסלולר רשמו עליות שערים מניוכאשר סקטור התקשורת ריכז עניין רב בפרט, . 0.9%-ב עלה 90ומדד ת"א 

חדות, על רקע הכוונה לפצל פעילותן של מתחרות בענף, באופן שעשוי לסייע להן להתמודד עם ההחרפה בתחרות. 

מניות הביטוח בלטו אף הן בעליות, על רקע עליית תשואות האג"ח והירידה הצפויה בהתחייבויות האקטואריות. 

 של השיפור הצפוי במרווח הפיננסי.ות הבנקים, בעליית התשואות השפיעה לחיוב גם על מני

 מטבעות וסחורות
 הדולר התחזק מול סל המטבעות 0.6%-בכהאינדקס הדולרי  , התחזקבמקביל לעליה בתשואות האג"ח הממשלתי .

בדולר הקנדי ובדולר האוסטרלי. הדולר הקנדי הושפע  1.2%פיחות של בתוך כך, נרשם מול מרבית המטבעות. 

לצידן, לשלילה גם מפרסום נתוני המכירות הקמעונאיות ומדד המחירים לצרכן בקנדה, שהיו נמוכים מהצפי. 

של נגיד הבנק המרכזי בבריטניה,  מהצהרתוהושפעה לשלילה ש , לאחרמול הדולר 1.3%-הליש"ט בכנחלשה 

-אינה ודאית. האירו והשקל נחלשו בכ -הקרובה  מסגרת החלטת הריביתבהמצופה את הריבית העלאמר כי ש

0.3% . 

  ,עלה מחיר הנפט מסוג בשוק הסחורותWTI הנטיה של מדינותבשל  ,, על רקע החשש לירידה בהיצע1.5% -בכ 

עליות שערים  .הנפט לצמצם את היצעוהשותפות בהסכם צמצום התפוקה, להמשיך  נוספות אופ"ק ויצואניות הנפט

( על רקע החשש לפגיעה בהיצע 4.2%( והפלדיום )6.4%(, הניקל )8.1%חדות נרשמו במחירי האלומיניום )

 מרוסיה.שונים גופים וחברות על  סנקציות שהטילה ארה"ברחבת הבעקבות ה

 

  רבי'ג שי: ח"אג

 שטרומצה שגיא: מניות

 בכר מייק מורן: וסחורות מטבעות

 ההון שוק מחקר ענף :ץ'פרנקובי חנוך
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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 בדיקות ומגמה, גרפיט, בלומברג ועוד, למעט מקרים שבהם נכתב אחרת ממוכנות כגון נלקחו ממערכות 

עלולות במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן הנתונים.  תומילא

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 

 .לעת עניין במידעעשוי להיות מעת  ,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%

31.31%1.28%1.14% שנים0.7%-0.2%

101.65%1.56%1.54% שנים0.1%-0.3%

0.0%0.2%OTC*

0.0%0.8%

-0.2%2.0%

% שינוי שבועי0.0%0.2%
תשואה 

פנימית
מרווח

0.61%0.85%1.27%תל-בונד 20

0.52%0.66%1.32%תל-בונד 40

0.18%2.63%1.80%תל-בונד שקלי

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה בשבוע 

האחרון

תל-בונד צמודות 

יתר
0.38%0.76%1.33%

1.7%1.6%-ת"א 35
תל-בונד צמודות 

0.36%0.01%0.82%בנקים

0.92%1.93%2.52%תל-בונד תשואות1.3%0.9%-ת"א 90

1.1%1.4%מדד בנקים

3.6%1.0%-ת"א נדל"ן 

SME60-6.8%0.1%

12.4%1.1%-ת"א תקשורת

0.7%1.0%-ת"א טכנולוגיה

4.7%1.8%0.77%1.45%2.71%ת"א נפט וגז

1.08%1.80%3.43%

1.20%1.76%-

מדד
תשואה מתחילת 

השנה

תשואה בשבוע 

האחרון

S&P500-0.1%0.5%

3.5%0.6%נאסד"ק

STOXX600-1.9%0.7%

2.9%0.8%-גרמניה

לפני שבועהיוםלפני שבועהיוםטווח1.9%1.8%צרפת

0.58%-0.56%-4.2%1.4%22.46%2.36%-בריטניה

0.09%-0.03%-2.8%52.80%2.67%-7.1%-סין

2.6%1.8%102.96%2.83%0.59%0.51%-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

1.6%0.5%

0.6% 4.8%

0-3

3-6

אג"ח ממשלתי בחו"ל

6-10

  

תשואה בשבוע האחרון

גוש האירוארה"ב

תשואה לפדיוןתשואה לפדיון


