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סט 11  גו  7112, או

 111...7102-מתאריך ה ל"ועדת השקעות חודיון  ח"דו

 1א לשנות את תיק הועדהלהועדה החליטה  – סיכום ומסקנות

 תמיכתב הכלכלה העולמית ממשיכה להתרחב 

רוה מנגדת סביבת . צמיחה מהירה בגוש האי

 .האינפלציה הגלובלית נותרת מתונה

 ות בולטת עליה למרות ודתי ע בתנ ן בשבו  מדדי, האחרו

ים מרק'הבנצ בלי י רשמו הגלו ו נ  .חסיתי קטן שי

ו ות, להערכתנ וקים תנודתי י עוד השו וח לעלות העשו  בטו

ות בהתאם, הקצר י ן המילולי לעימות בנוגע להתפתחו  בי

ן השקעת על  ממליצה הועדה .ב"לארה - קוריאה צפו

החשיפה  כאשר, מתיק הלקוח במניות %.301

אירופה  02%, ב"ארה 2%.: הגיאוגרפית המומלצת

  1מתעוררים 2%., ופסיפיק

 ב ירדו "ח ממשלת ארה"תשואות אג -ח ממשלתיות"אג

רידה בסביבת האינפלציה נים על רקע י רועים  בשבועות האחרו ליטית סביב האי והמתיחות הגיאופו

נים בצפון קוריאה  ח ממשלתיות"באג מתיק הלקוח %.0הועדה ממליצה על השקעה של  .האחרו

על צמצום החזקת  מליצהמהועדה 1 בצורה סינתטית שנים 0של  מ"מחוב בלבד בדירוגי השקעה

ולקוח  1  היתר בדולר ולהתאימה לפרופיל המטבעי של כל לקוח 

 ית בעקבות -חברותח "אג וקים המתח עלי וחי עלו בשו  אך, (IG)ח בדירוג השקעה "אגב התשואה מרו

זו אלה ז גי השקעה "בשוק האג. הממשלתית הבסיס תשואת בירידת קו נמוכים מדירו גים  רו  High)ח בדי

Yie ld) ,ותר י יתה משמעותית  הועדה  .1.0%-של כ ירידהנרשמה מאז תחילת החודש ו התגובה הי

 A, 10%בקבוצת דירוג  %.מתוכם , ח חברות"מתיק הלקוח באג %.001ממליצה על החזקה של 

תוך שמירה על , זאת(1 באמצעות נכסים מנוהלים) HY-בקבוצת ה %.71-ו BBBבקבוצת הדירוג 

 1 שנים .01מ בינוני של עד "מח

 ינת  והחזקת ,אולם .מזומן צריך להוות מרכיב קבוע מתיק ההשקעות -ופיקדונות מזומן פי מאו

ממליצה על החזקה הועדה  .ויש בהחזקת משקל גבוה ממנו לפגוע בתשואת התיקבתשואה נמוכה 

ומוצרים מובנים על מדדי בדגש על פיקדונות  ,זאת 1באפיק זה מתיק הלקוח %.01.של  פלוס 

   1מניות

 בנכסים  מתיק הלקוח %.71של ממליצה של השקעה הועדה  -וסחורות נכסים אלטרנטיביים

ים וסחורות  1 אלטרנטיבי
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 סקירת מאקרו

 י ,ב"ארהב , %.21-ואינפלציית הליבה עלתה ב, מדד המחירים לצרכן לחודש יולי נותר ללא שינו

              החודשים האחרונים קצב האינפלציה 0.במהלך 1 שניהם מתחת לתחזיות האנליסטים

(headline וליבה ) ולי ניתן לראות 17%1.עמד על י , כי החולשה באינפלציה אינה זמנית, ממדד 

הפעם החולשה . מלבד שירותי תקשורת ושירותי רפואה, ואנו מזהים חולשה בסעיפים נוספים

נבעה מהאטה בקצב עליית שכר הדירה והאטה נוספת במחירי ( YoY 7.2%)במחירי השירותים 

מתחילת השנה לא מחלחל למחירי המוצרים  הפיחות בערכו של הדולר, במקביל. חבילות הסלולר

ולי 1.1%-ואלו ירדו ב, והסחורות    .-1.1%והקצב השנתי נותר שלילי ברמה של , בי

 ד . ברבעון השני 7.2%בקצב מרשים עם צמיחה של כלכלת הגוש ממשיכה להתרחב  ,בגוש האירו גו בני

ני הצמיחה כולל כן  7.2%את מרבית חברות הגוש עם צמיחה של  יםלעבר השיפור בנתו בגרמניה ו

  .בהתאמה, 7.2%-ו 6.1%, 7%עם צמיחה של ספרד ואוסטריה , צרפתבצמיחה מהירה 

 בעקבות הירידה , בהתאם לציפיות, %.510-ל %.-הבנק המרכזי של ברזיל הפחית את הריבית ב

בנתוני הכלכלה ובהמשך ביצוע בתלות , הריבית צפויה להמשיך לרדת. בסביבת האינפלציה

שאינה , על אף אי הודאות הפוליטית, כלכלת ברזיל ממשיכה להתאושש בקצב איטי. רפורמות

 .משפיעה על הכלכלה בשלב זה
 

 מניות

 2%. –ב "ארה

 ירידות רשמו המובילים המניות מדדי, הגלובלית המתיחות אף על

ודאות אי בסביבת העליה – מוגבלות ות הו וקים ותנודתי  רקע על, השו

ן המתיחות ן ב"ארה בי , המשקיעים את להדאיג כנראה החלה, קוריאה לצפו

ות מדדי, ובהתאמה י יבו המובילים המנ ו אלו אולם, בירידות לכך הג  הי

7 ב ירדו S&P 500 -ו ק"הנאסד מדד. יחסית מוגבלות  הדאו ומדד, 6%-

נס'ג   .בלבד 1% ב ירד ו

ו S&P 500 מדד חברות – לסיום קרובה Q2-2017 ל הדוחות עונת ג  הצי

וחים הכנסות צמיחת ן לעומת, בהתאמה 11% -ו 0% של מצרפית ורו  הרבעו

ות על עדיפות תוצאות, אשתקד המקביל , כן כמו. המוקדמות התחזי

ב"ארה
.2%

-אירופה
פאסיפיק
02%

קים   שוו
ם מתעוררי
.2 12%
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יחס ות בהתי וחים ההכנסות צמיחת, כולה 7112 ל לתחזי יה S&P 500 מדד חברות של והרו  2% להסתכם צפו

 .7111 שנת לעומת, בהתאמה 11% -ו

ולוגיה ענפי – 11הקטן ההבדל יחי ית הובילו והאנרגיה הטכנ  10% ו 11% של צמיחה עם, ההכנסות בקטגורי

ולוגיה ענף אולם, בהתאמה  האנרגיה ענף, 11% של עליה עם שנה מתחילת התשואות טבלת את מוביל הטכנ

 .10% של בירידה מאחור הרחק נמצא

וח הוודאות אי, להערכתנו יות בהתאם, נוספת מדרגה לעלות עשויה הקצר בטו י – באסיה להתפתחו  מבל

ן מול לסכסוך, אימה ותרחישי בפוליטיקה לעסוק י יש קוריאה צפו כו  ולכן, שלום בדרכי רתלהיפ מאד נמוך סי

יתכן וח יחולו כי י וקים החששות את שיגבירו נוספים דברים חילופי הקצר בטו   .בשו

 

ק   02% –אירופה פסיפי

קי יתר ביצועי  הסל תעודות לביצועי 11% כ הוסיפה הדולר היחלשות – בלבד מטבעי בסיס על, אירופה לשו

ות  אולם, בלבד 2.1% ב השנה מתחילת עלה הדאקס מדד, למעשה כך. אירופה מדד אחר העוקבות הדולרי

נחים ים במו ורוסטוקס מדד, כן כמו, השנה מתחילת 12.1% ב עלה המדד דולרי לם, 6.0% ב עלה 01 הי  או

נחים ים במו נק דולרי  .11.6% ב זי

 2%. –שווקים מתעוררים 

ם MSCI מדד קי י 0 ב – השנה מתחילת %.0 ב טיפס המתעוררים לשוו נ ו י ו, 7112 ל  החשיפה את הגדלנ

וקים , הדולר מהיחלשות" גידור" אפשר זה מהלך. 0% ב ב"ארה משקל צמצום כנגד, 0% ב המתעוררים לשו

י המדד יתחזק הדולר אם אולם  .להיחלש צפו

 

 איגרות החוב ומזומן

 ח הממשלתיות"שוק האג1 א

ים לאור החולשה המתמשכת  בלי וקי אגרות החוב הגלו ירידת תשואות בבשו ן נרשמה  במהלך החודש האחרו

נפלציה ו r-בסביבת האי isk  of f ן ארה קים לאור התגברות המתיחות הגיאופוליטית בי ן קוריאה"בשוו וצפו . ב 

ירידת תשואות של עד  11-ב ל"ח ממשלת ארה"באג ים נרשמה  ירידה בהסתברות להמשך .נ 11שנ ב תוך 

ן ל. העלאות ריבית כים בסבירות של מעל  1081187112-נכו הפד  7111כי רק במרץ  01%המשיקעים מערי

רידה של עד . יתיעלה שוב את הריב י ירידת תשואות עם  ותר .נ 71גם בגוש האירו נרשמה  י ואף  ב בגרמניה 

נות הפריפריה  גל, ספרד)מכך במדי ופורטו .איטליה  ) 

ג "השקעה באגהועדה ממליצה על 1 מתיק הלקוח %.0ח המדינה עומד כעת על "משקל אג ח בדירו

נו1 בצורה סינטטיתשנים  0מ של "בלבד ובמחהשקעה  י ולא "ח במח"לוב של אגבשי ,דהי מ ארוך וקצר 

הועדה החליטה על צמצום החזקת היתר בדולר ולהתאימה לפרופיל המטבעי של 1 שנים 0מ "ישירות במח

 1  כל לקוח ולקוח
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ן וחשיפה מטבעית ומחהל כו כוז מבנה התיק המומלץ על פי סי  :מ"לן רי

רו 01%: דולר: התפלגות מטבעית  .שנים 2: מ אפיק"מח; 01%: אי

 

 ח החברות"שוק אג1 ב

ית , הדולר בשוק -(IG) עההשק בדירוג החברות ח"אג שוק וקים בעקבות עלי וחי התשואה  עלוהמתח בשו מרו

אג, ב"נ 1-ב ו זזו בירידת תשואת הבסיס הממשלתית  יה ממוצעת "אך אלה קו נקובות דולר רשמו עלי ח חברות 

יחסית של . מתחילת החודש 1.1%של  וחים חדה  נרשמה במגזרי התקשורת והבריאות"נ 10פתיחת מרו . ב 

 התשואה. כולה 7111 בשנת 0.9%-ב שעלו אחרי, בממוצע 2.2%-ב דולר נקובות ח"אג עלו השנה מתחילת

ום עומדת בשוק הממוצעת וח של  6.1% על כי ו  .ב"נ 110ומשקפת מרו ז וחים  יה רמת מרו צפו ו נמוכה היסטורית 

ית ריבית הפד והתשואה הממשלתית בעקבותיה גבוהים  .לעלות לדעתנו בשנה הבאה עם המשך עלי וחים  מרו

ניתן למצוא במגזרי התקשורת האנרגיה"נ 111-יחסית של כ ן מאז  נרשמה ,האירו בשוק. ב  ן הועדה האחרו ו די

יה של  ות של , 1.1%עלי וחים הארוכים 1.2%כאשר עלי ות נרשמו השנה תחילת מאז. נרשמו בטו  של עלי

ות לעומת, 1.0% ום עומדת הממוצעת התשואה. 7111 בשנת שנרשמו 2.2% של עלי  ומשקפת, 1.1% על כי

וח ן, ורמות השפל בהן שוררים המרווחים האירו בשוק הנמוכה התשואה לאור. בלבד ב"נ 10 של מרו ו אי  אנ

נו חייהם שמרכז ללקוחות זה אפיק על ממליצים רו נקוב אי  1אי

 

 (ב"נ) VIX-ומדד ה HY ח חברות"מרווחי התשואה באג
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הירידות  ,הדולר בשוק –(HY) השקעה מדירוג נמוך בדירוג החברות ח"אג שוק ו וקים  ית המתח בשו עלי

ותר של כ י וחים משמעותית  י בפתיחת מרו ות באו לידי ביטו י ים "בשוק האגב "נ 61-בשוקי המנ נמוכ גים  רו ח בדי

גי השקעה  ו, אף על פ כן .(High Yield)מדירו דת תשואת הבסיס  זזו בירי ר ב וירדח "י האגמחיראלה קו שיעו

ות בהמשך, 0.1% של עליה זה במגזר נרשמה 7112 מתחילת. בלבד 1.0%ממוצע של   בשנת 12.2% של לעלי

וחים ירידת למרות. 7111 ן הפנימית התשואה, 7111 פברואר חודש מאז החדה המרו י  על ועומדת גבוהה עדי

וח ומשקפת 1.1% ותר של כבמקביל  נרשמה ,האירו במגזר. ב"נ 211 של מרו י נמוכה  וחים   11-פתיחת מרו

יציבות מחירים"נ ו ית מסתכמת 7112 מתחילת .ב  יה בהמשך, 2.2%-ב השערים עלי  בשנת 1.2% של לעלי

ום הפנימית התשואה. 7111 וח ומשקפת 6.1% על עומדת כי   .בלבד ב"נ 721-כ של מרו

 

, A בקבוצת דירוג %.מתוכם , ח חברות"מתיק הלקוח באג %.001על החזקה של  ממליצההועדה 

תוך שמירה , זאת(1 באמצעות נכסים מנוהלים) HY-בקבוצת ה %.71-ו BBBבקבוצת הדירוג  10%

לים לשלב  1שנים .01מ בינוני של עד "על מח כים יכו וחים הארו נים בהמשך חשיפה לטו ניי לקוחות המעו

וחים הקצרים על מנת לשמור על מח וחים אלה עם הטו  . מ היעד"את ההשקעה בטו

אלא למקום התאגדותה של החברה המנפיקה ועיקר , רק למטבע בו מונפקת האיגרתיש לשים לב לא 

וח הנמוכים"יש לבחון כדאיות השקעה באג, בפרט .פעילותה  .ח נקובות אירו בגלל תשואת הבסיס והמרו

ן כו כוז מבנה התיק המומלץ על פי סי  :להלן רי

 

 ופיקדונות מזומן1 ג

-בעתות בהן רמת איהדבר נכון במיוחד . מזומן צריך להוות מרכיב קבוע מתיק ההשקעות כמעט בכל מצב

ע  מזומן החזקתאולם , גדולההוודאות  ויש בהחזקת משקל גבוה ממנו לפגו ינת בתשואה נמוכה  פי מאו

 1מתיק הלקוח באפיק זה %.01.החזקה של  מליצה עלמהועדה  .בתשואת התיק

 

 נכסים אלטרנטיביים וסחורות1 ד

ק "לחשוש מפני עודף היצע בנפט לאור אי עמידה במגבלות התפוקה של חברות אופ ממשיכיםהשווקים 

נוי מהותי במחיר החבית רי המתכות לצד חולשה . ומהלך החודש לא נרשם שי במקביל נרשמו עליות במחי

רי הסחורות החקלאיות נכסים  מתיק הלקוח %.71ממליצה על החזקה של הועדה . ניכרת במחי

ים    1וסחורותאלטרנטיבי

קבוצת 

רוג  די

מתיק  % מאפיק %

 כולל

ן ו  הערות (_עד ) פדי

A 77.7 0 7170  ל "בעלות פעילות בינחברות 

BBB 22.2 11 7170 
, אוסטרליות, חברות צפון אמריקאיות

רופאיות נ ואי  ל"בעלות פעילות בי

HY 66.6 2.0  באמצעות נכסים מנוהלים בלבד 
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לישראל בע דיסקונט   :מ"הערות ואזהרות כלליות מטעם בנק 

בו המלצה" ן לראות  אי ו רמציה בלבד  נפו אי למטרת  נו  הי זו  רה  ל בסקי תוח הכלו שי המתחשב , הני אי ץ  עו י לי תחליף 
או הצעה להחזיק ר  עוץ כאמו י לי או הזמנה  ח  כל לקו חדים של  ו ובצרכים המי ם  ני ני8לקנות8בנתו ר  או "למכו ם ע  נכסי

לישראל בע נט  סקו די בנק  בות של  י או התחי ים  נסי נ "להלן)מ "פי ( הבנק:  בו" ר  לאמו ו בהתאם  תי חו עץ ללקו י  .לי

תוח מתפרסם בהתבסס תר, הני הי ן  נחו כמהימנים מבלי שנבדקו , בי בור שהו לצי ם  י י ו גל מידע  ו ם  ני נתו על 
ות חסרים, עצמאית להי ים  י ם, העשו קי י נם מת, בלתי מדו אי ו ם  ני כלל בלתי מעודכ ח מלא של  תו ני ת  ו ם להו מרי י י

רא ל דעתו העצמאי של הקו קו ף את שי להחלי או  בה  רטים  ם המפו ת את . הנושאי צגו י רה מי בסקי הדעות המובאות 
בבנק עצי ההשקעות  ו י זהות בהכרח לעמדת  ן  נ אי הן  ו מן . עמדת מחבריה  ום פרסו לי נות  כו נ רות  הדעות האמו

ר ת בכל עת ללא הצו ת להשתנו לו כו הן י ו נה  מוקדמתלראשו בהודעה  מופץ כחלק מתפוצה רחבה. ך  ח  תו גם , הני ו
ו ז באמצעות הדוא, אם במסגרת תפוצה רחבה  ע אליך אישית  מגי או מדיה אחרת"הוא  דרך  ת , ל או בכל  לראו ן  אי

ם שלך י שי נים האי לנתו ו ך  לצרכי רה המותאמים  או סקי תוח  ני ם  ח, בו משו תו כן הני תו נת  נת , לא מבחי לא מבחי
גי הני והנכס"סו בוע  הנזכרים  ים  נסי נ הפי נה אחרת, ים  בחי לא מכל  ו ו  הי  .ככל שי

ו רה  ת למחברי הסקי ו י להי רה8עשו שי בנושא הסקי אי ן  י י נ ע ו. או לבנק  ו  י רה אל כל חברה קשו ו או בעלי 8הבנק 
ו ו  תי ו י ו8מנ ו  בדי עו ק8או  ו די אי  ו אחראים לכל  הי י לא  ם  נ אי מי מטעמו  זו, או  רה  כל פגם אחר בסקי או  אה  , שגי
בי ולרבות  ם  ני לנתו לכל נזק8חס  ף, או  או עקי ר  שי גרם, י י גרם, שי י י זו, אם  רה  נם , כתוצאה מהסתמכות על סקי אי ו

דע המפורט ות אחראים למהימנות המי להי או  ב  לים לערו כו ץ. י ן להפי ק, אי ש , להעתי מו כל שי ת  או לעשו לפרסם 
ר הבנק מראש ובכתב שו אי זו ללא  רה  אה . אחר בסקי פרסומה במלו רה ו ללא קבלת , או בחלקההעברת הסקי

רה בהחלט נה אסו הי ל  לעי ר  שור הבנק כאמו ו. אי ו8הבנק  ת8או חברות הבנות שלו  סקו עו רות  , או החברות הקשו
קי השקעות תי ל  הו בני תר  הי ן  ת ערך, בי רו י י בנ ה, מסחר  גי ת לסו לות בנקאי ובפעי רסה  ע עסקאות בבו צו , בי

ו ק  ים להחזי י תר, או לבצע8ועשו הי ן  ר הער, בי י י בנ ת  זו8ך ועסקאו ים הנזכרים בסקירה  נסי נ פי נכסים  ככל , או 
או שלא בהתאם לאמור בה, שנזכרים שי הגהה. בהתאם  בו נפלו שי סוח, תיתכן אפשרות שבסקירה  ת, ני ו י אי , טעו

כו ו ם  קי ו נעם' די לתו למו כו י ככל  קט באמצעים  נו ם . למרות שהבנק  ני כו סי ו ף לתקלות  נטרנט חשו באי מוש  השי
ו נטרנט  ם ברשת האי עי רים למניעת תקלות הטבו ם הסבי קט בכל האמצעי נו ת על אף שהבנק  במערכות ממוחשבו

נים כו סי ר, ו ו. כאמו לנזק  ת  ו באחרי לא ישא הבנק  כך  ו8לפי ו8או הפסד  צאה  הו צאה 8או  או תוצאה שנגרמה כתו
ו בוש  ו8משי רת  י התקשו ו בקו נן בשליטת הבנק 8או הפסקה  נגרמו מתקלות שאי ככל שאלו  נים  או בהעברת הנתו

נעם במאמץ סבירושה ה למו הי ל  כו י לא  .בנק  " 


