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 2112, פברואר 22 

 7102.010.1-מתאריך ה ל"ועדת השקעות חודיון  ח"דו

על  012%-ב( HY)ח חברות "הועדה החליטה על הגדלת משקל המניות ואג –סיכום ומסקנות

 שנים 4-ח המדינה ל"מ אג"וקיצור מח, (012%-שניהם ב)חשבון המזומן והנכסים האלטרנטיביים 

  וקים פרטים על למתנה שומרים על אופטימיות בההשו

ניות הנתונים הכלכליים מצביעים  .טראמפהכלכלית של  המדי

 .של הכלכלה העולמיתעל המשך התרחבות 

  וקים המתעוררים עלו מתחילת השנה בכמרבית  2%-השו

ן היתר, במונחים דולריים אנו . בשל היחלשותו של הדולר, בי

ולניידם לארה וחים  על רקע עונת , ב"בוחרים לממש חלק מהרו

דוחות ומחשש לעליה בתנודתיות על רקע העלאות הריבית ה

וקים המתעוררים"והשפעתם על שע, הקרבות הועדה . ח בשו

על  ממליצהו 012%-החליטה להגדיל את משקל המניות ב

החשיפה  כאשר, מתיק הלקוח במניות 3012%השקעת 

אירופה  42%, ב"ארה 22%: הגיאוגרפית המומלצת

 1מתעוררים 2%, ופסיפיק

 ן עלו ב"ח ממשלת ארה"אגות תשוא , ירידה בשיפוע העקוםלכל אורך העקום במקביל ל בשיעור מתו

ניות פיסקלית מרחיבה התשואות אנו מעריכים כי . לאור האופטימיות שמשדרים בכירי הפד וצפי למדי

ניות שינקוט ממשל טראמפ, ימשיכו לעלות הועדה ממליצה  ,לפיכך 1אולם עוצמת העליה תלויה במדי

הועדה החליטה על 1 בלבד בדירוגי השקעה ח ממשלתיות"באג מתיק הלקוח 02%קעה של על הש

ח ממשלתיות "חשיפת המטבע המומלצת באפיק אג1 בצורה סינתטית שנים 4-מ ל"על קיצור המח

ו 52%היא   1באירו 32%-בדולר 

 ח "אגבכאשר , ה מגמה מעורבתנרשמ בדירוגי השקעהח החברות "בשוקי אגIG יציבות  נרשמה 

וחים וב וחים HY-מרו וצות המרו  HYח "הועדה החליטה על הגדלת ההחזקה באג. נמשכה התכו

ח חברות עומדת "ההחזקה המומלצת באגו, מתיק הלקוח 712%לרמה של  012%-בנקובות דולר 

 712%-ו BBBבקבוצת הדירוג  A, .2% בקבוצת דירוג 2%מתוכם , מתיק הלקוח 0712%כיום על 

 1שנים 412מ בינוני של עד "תוך שמירה על מח, זאת(1 נכסים מנוהלים באמצעות) HY-בקבוצת ה

 ינת בתשואה נמוכה  והחזקת ,אולם, מזומן צריך להוות מרכיב קבוע מתיק ההשקעות -מזומן יש מאופי ו

החליטה על הקטנת המזומן והסחורות הועדה  .בהחזקת משקל גבוה ממנו לפגוע בתשואת התיק

 1תיק הלקוחמ 712%לרמה של  012%-בתיק ב

 ים על החליטה הועדה  -וסחורות נכסים אלטרנטיביים הקטנת משקל הנכסים האלטרנטיבי

פלוס ומוצרים בדגש על פיקדונות  ,זאת1 מתיק הלקוח 712%לרמה של  012%-והסחורות בתיק ב

   1מובנים על מדדי מניות

 

                                                 
1
חסות   י ת מתי זההסקירו ום  לי ם  עי דו ים הי נ כן נכתב אחרת, לנתו  .אלא אם 
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ב"ארה
22%

-אירופה
פאסיפיק
42%

שווקים  
מתעוררים
.212%

מניות -הקצאת תיק מומלצת 

 סקירת מאקרו

 התרחבות הצריכה הפרטית ומצביעים על המשך , הנתונים ממשיכים להיות חזקים ,ב"ארהב

יצור התעשייתי ן אינה ברורה אולם. והתאוששות בי י ניות הכלכלית של ממשל טראמפ עדי , המדי

ות וקים מצפים להפחתת מיסים והשקעה בתשתי  1השו

 כלכלת הגוש ממשיכה להתרחב בתמיכת הצריכה הפרטית ובשלב זה לא ניכרת השפעה  ,בגוש האירו

ופיחות  בעקבות עליית מחירי האנרגיה 1.8%-לציה בגוש זינקה להאינפ .של האירועים הפוליטיים

יציבה ברמה של , אולם, האירו ו י להפסיק את , 1.0%אינפלציית הליבה נותרה נמוכה  נו צפו ולפיכך אי

 .2112-בח "רכישות האג

 

 מניות

 22% –ב "ארה

נס'ג הדאו מדד, בסערה 02.7 את פתח ק"הנאסד מדד  S&P 500 -ו ו

ות מדדי – מעלה םדרכ "מנסרים" י ים המנ קרי ם ב"בארה העי כי  ממשי

בית במגמה ו נה מעט התמתנה זו שמגמה היא התחושה אך, החי . לאחרו

וקא, זאת עם יחד , טראמפ נבחר מאז כך כל בלט שלא ק"הנאסד מדד דו

עי, 2% כ של נאה עליה השנה מתחילת רושם צו ם יתר בי  מדד על בולטי

 .S&P 500 -ו הדאו

 רשמו הענפים כל1 טובה כ"בסה הנוכחית ותהדוח עונת, כה עד

חות עונת – נאה רווחים צמיחת רשמו ורובם, הכנסות צמיחת ל  הדו

Q4 2112 צומה נמצאת ות והתוצאות( 21%) בעי  משקפות המצרפי

חים הכנסות צמיחת ו רו  אלו תוצאות אמנם. בהתאמה 5% ו 4% של ו

ותר או פחות דומות ות י וב להתרשם ניתן אולם, הסתיימה טרם והעונה לתחזי ר לחי פו  בענף החד מהשי

ם לעומת האנרגיה ני נים הרבעו כן האחרו  .S&P 500 במדד הענפים כלל של הרוחבית ההכנסות מצמיחת ו

ו נים בחודשים – 22% ל ב"ארה של משקלה את מגדילים אנ קים האחרו עי רשמו המתעוררים השוו צו  יתר בי

ם על קי ן, בפרט ב"ארה ועל המפותחים השוו , זאת עם יחד. הדולר בשער המתונה ההיחלשות רקע על רהית בי

11.2%

10.0%

7.2%7.1%
6.4%

5.4%

2.4%
1.7%

נטרנטמדיה חברתית בוטיקהאי נדקטרסרו NASDAQS&P 500DOW JONESביוטכנולוגיהסמיקו

1ביצועי יתר בולטים על המדדים העיקריים 02.7ק רושם מתחילת "מדד הנאסד
ב  התוצאות גיה  1בהתאמה % ו  7%משקפות צמיחת הכנסות ורווחים של , Q4 02.5המצרפיות של ענ  הטכנולו
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ות התוצאות י, נאות כ"בסה ב"בארה הכספי נ נתו ביים המאקרו ו ו קים חי  .שוק למשקל החזרתם, להערכתנו ומצדי

ק אירופה  42% – ופסיפי

 של עליה  השנה מתחילת רשם SMI מדד – באירופה 02.7 מתחילת המוביל המדד הוא SMI ציריך מדד

צרי הפרנק התחזקות רקע על דולריים חיםבמונ 4% וי ל השו כן הדולר מו ר היעדר רקע על ו זו אלי הפי רי  הסקטו

אות ענף. שלו צג, הברי י ענף המדד מנכסי 41% כמעט מי אות ו גיה הברי לו ו וטכנ  הענפים אחד כ"בסה הוא והבי

בים  .ב"בארה הטו

קיי מדד ן - 312% ב עלה דולריים במונחים אך, -212% ב השנה מתחילת ירד הני י י הי פנ  מתחילת התחזק הי

בית התשואה ומכאן הדולר לעומת 4% ב השנה ו י מדד של החי קי ם הני ים במונחי  . דולרי

 2% –שווקים מתעוררים 

קים - 2% ל 2%.מ  המתעוררים לשווקים החשיפה את מצמצמים אנו  השנה מתחילת עלו המתעוררים השוו

נחים 2% בכמעט לים המטבעות לעומת הדולר של ותוהיחלש בזכות בפרט, דולריים במו ריית המובי  ה בקטגו

EM .חים חלק לממש בוחרים אנו ידם מהרוו י לנ נת רקע על ב"לארה ו חות עו בית הדו  לעליה ומחשש החיו

ות קים בתנודתי בית העלאות רקע על השוו ן שערי על והשפעתם, ב"בארה הקרבות הרי פי ית החלי רי  ה בקטגו

EM. 

 

 איגרות החוב ומזומן

 ח הממשלתיות"האגשוק 1 א

ית מורשב "ממשלת ארהח "אג אות עלי ם לכל אורך מתונה תשו מיות ששידר הפד באשר , העקו לאור האופטי

עדי הבנק המרכזי "להמשך התרחבות כלכלת ארה ה ואבטלה)ב והשגת י נפלצי ות להרחבה  ,(אי ובעקבות הציפי

ם ב"הריבית בארה, להערכתנו. פיסקלית צפויה לעלות פעמיי קיםב, 2112-ב  , אולם, דומה להערכות בשוו

ותר י בית מהירה  נו להעלאת רי ן הי כו ות פיסקלית מרחיבה תומך . הסי ני בית יחד עם מדי לוב של העלאת רי השי

אות אג כך, ב"ח ממשלת ארה"בהמשך עליה בתשו ק זה ל"הועדה החליטה לקצר את המח, לפי ם 4-מ באפי  .שני

1 שנים 4-מ ל"הועדה החליטה על קיצור המח 1מתיק הלקוח 02%ח המדינה עומד כעת על "משקל אג

נו1 ח רק בדירוג השקעה ובצורה סינטטית"ההשקעה באג ולא "ח במח"בשילוב של אג, דהיי מ ארוך וקצר 

נו1 בדולר ח הממשלתיות"באפיק האגממליצה על השקעת יתר  הועדה1 שנים 4מ "ישירות במח  52% ,דהיי

ו  1באירו 32%-בדולר 

ן וחשיפה מטבעית ומחלן ריכוז מבנה התיק ההל כו  :מ"מומלץ על פי סי

 .שנים 5: מ אפיק"מח; 35%: אירו 25%: דולר: התפלגות מטבעית

 

 

 מדינות מתיק כולל % מאפיק % קבוצת דירוג

AAA/AA 21 5 ילה'צ, קנדה, אוסטרליה, ב"ארה 

A 21 15 ן, דרום קוריאה, ישראל לי  פו

BBB 21 5 תעודות סל 
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 ח החברות"שוק אג1 ב

נים אנו עדים ליציבות יחסית במרווחים בשוק  –(IG)ח החברות בדירוג השקעה "אג שוק בשבועות האחרו

גי השקעה"האג בות , בשוק הדולר1 ח בדירו צי ות של נרשמה י ועלי  1.4%גם בתשואת הבסיס הממשלתית 

צע באג נקובות דולר"בממו כ. בהשוואה לתחילת החודש ח חברות  ות של  ו אחידות על פ 1.5%-עלי י כל הי נ

ם חי גים וכל המגזרים, הטוו רו ב, בממוצע 1.2%-ח נקובות דולר ב"מתחיל השנה עלו אג .  כל הדי -אחרי שעלו 

ם  הממוצעת התשואה. 2112בשנת  5.0% כיו ק עומדת  ב"נ 131ומשקפת מרווח של  3.3%על בשו רו . ב בקי

רו רידה בתשואת הבסיס הממשלתית, בשוק האי י ל  יה של , נרשמה במקבי בילה לעלי בממוצע  1.8%אשר הו

רו מתחילת החודש"באג אי בות  ות של . ח חברות נקו ות של , 1.2%מתחילת השנה נרשמו עלי  4.1%לעומת עלי

ום על  .2112שנרשמו בשנת  כי  לאור. ב"נ 01-המשקפת מרווח של כ, 1.2%התשואה על הממוצעת עומדת 

רו בשוק הנמוכה תשואהה ן, האי ו אי צים אנ ק על ממלי חות זה אפי יהם שמרכז ללקו   .בשקלים מתנהל חי

ד לאג, HY-בשוק ה –(HY)השקעה נמוך מדירוג ח החברות בדירוג "שוק אג גו , ח בדירוג השקעה"בני

וחים ירידת המרו וחים מאז תחילת החודש ב, בשוק הדולר1 נמשכה מגמת  ם עלו ב והשערי"נ 11-ירדו המרו

ק זה עליה של  2112מתחילת . בממוצע 1.8%-ב ות של בהמשך ל, 2.5%נרשמה בשו  .2112בשנת  12.1%עלי

חים החדה ו רידת המרו י עומדת על , 2112מאז חודש פברואר  למרות  ו ן גבוהה  י ום עדי כי , 2.1%התשואה 

רוגם . ב"נ 301המשקפת מרווח של  יה בשיעונרשמה מאז  ,במגזר האי  1.2%ר ממוצע של תחילת החודש עלי

ית השערים ב 2112תחילת ומ התשואה הפנימית  2112בשנת  8.2%בהמשך לעלייה של , 1.4%-מסתכמת עלי

וח של  3.4%כיום עומדת על   . ב"נ 203ומשקפת מרו

הועדה , ב"מ הקצר והתמונה המאקרו כלכלית החיובית בארה"המח, הנאההפנימית על רקע התשואה 

, לפיכך1 מתיק הלקוח 712%לרמה של  012%-בנקובות דולר  HYח "גהגדלת ההחזקה באעל החליטה 

בקבוצת דירוג  2%מתוכם , מתיק הלקוח 0712%ח חברות עומדת כיום על "המומלצת באגהחזקה ה

A ,.2%  בקבוצת הדירוגBBB בקבוצת ה 712%-ו-HY (באמצעות נכסים מנוהלים) תוך , זאת1

ני של עד "שמירה על מח נו וחים הארוכים לק 1שנים 412מ בי ינים בהמשך חשיפה לטו ני וחות המעו

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

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

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

ן כו  :להלן ריכוז מבנה התיק המומלץ על פי סי

 

 

 

קבוצת 

 דירוג

מתיק  % מאפיק %

 כולל

ן ו  הערות (_עד ) פדי

A 18.2 5 2125  ל "בעלות פעילות בינחברות 

BBB 54.5 15 2125 
ן אמריקאיות , אוסטרליות, חברות צפו

נ ואירופאיות  ל"בעלות פעילות בי

HY 27.3 2.5  באמצעות נכסים מנוהלים בלבד 
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 מזומן1 ג

ן במיוחד בעתות בהן רמת אי. מזומן צריך להוות מרכיב קבוע מתיק ההשקעות כמעט בכל מצב -הדבר נכו

ודאות גדולה ויש בהחזקת משקל גבוה ממנו לפגוע  מזומן החזקתאולם , הו ינת בתשואה נמוכה  מאופי

 712%לרמה של  012%-ב השקעהצמצום משקל המזומן בתיק על החליטה הועדה . בתשואת התיק

 1מתיק הלקוח

אל . המטבעות העיקרייםרוב מול אל התחזקות רשם הדולר מאז תחילת החודש מגמת , ח"בשוק המט

י ריצוואל מול הפרנק הש, דולר לאירו 1.12לרמה של  2.2%מול האירו התחזק הדולר בשיעור של 

ב ל ה; פרנק לדולר 1.00לרמה של  2.1%-התחזק הדולר  ב, GBP-אל מו לרמה  1.1%-התחזק הדולר 

ן היפני התחזק הדולר בו; ט"ב לליש"דולר ארה 1.25של  ן לדולר 113לרמה של  1.5%-אל מול הי  .י

דולר לדולר  1.22רמה של ל 1.2%אל מול הדולר האוסטרלי נחלש הדולר בשיעור של , לעומת זאת

 ;אוסטרלי

 

י גורמיםמחיר הנפט  -ותנכסים אלטרנטיביים וסחור ק לא "חששות כי מדינות אופ ,מחד, מושפע משנ

ל בתפוקת ארהצפי ל, מנגדו, יעמדו בהסכם לקיצוץ התפוקה , אמנם. בעודף ההיצעצמצום ימנע שב "גידו

, אולם, לגידול במספר האסדות, במקביל, ב"נרשם גידול בתפוקת הנפט של ארה בחודשים האחרונים

ות ומקצצות בתפוקה בהיקף גדול משהק מפתיעו"מדינות אופ י עודף ההיצע  ,לפיכך, וסכם עלי צפו

-הועדה החליטה על הקטנת משקל הנכסים האלטרנטיביים והסחורות בתיק ב .להצטמצםומשיך לה

   1בדגש על פיקדונות פלוס ומוצרים מובנים על מדדי מניות, זאת1 מתיק הלקוח 712%לרמה של  012%

 

לישראל בע דיסקונט   :מ"הערות ואזהרות כלליות מטעם בנק 

בו " ן לראות  אי ו רמציה בלבד  נפו ו למטרת אי נ הי ו  ז רה  ל בסקי יתוח הכלו ץ אישי המתחשב , המלצההנ עו י לי תחליף 
יק ר או הצעה להחז ץ כאמו עו י לי כל לקוח או הזמנה  וחדים של  ובצרכים המי ם  י נ ות/בנתו י/לקנ נ ר  ו ם "למכ ע או נכסי

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

יתוח מתפרסם בהתבסס ן היתר, הנ ים מבלי שנבדקו , בי מנ נחו כמהי בור שהו לצי ים  י ו גל ומידע  ם  י נ נתו על 
ות חסרים, עצמאית להי ים  י ם, העשו יקי כלל , בלתי מדו ח מלא של  יתו נ ות  ם להו ימרי ואינם מתי ם  י בלתי מעודכנ

ל דעתו העצמאי של הקורא ף את שיקו להחלי בה או  רטים  ם המפו ושאי ות את . הנ צג י בסקירה מי הדעות המובאות 
עצי ההשקעות בבנקעמדת מחב ו י זהות בהכרח לעמדת  ן  נ והן אי מן . ריה  ום פרסו לי ות  נ ו כ נ רות  הדעות האמו

בהודעה מוקדמת ות בכל עת ללא הצורך  ת להשתנ לו כו י הן  ו נה  יתוח מופץ כחלק מתפוצה רחבה. לראשו גם , הנ ו
ו ז באמצעות הדוא, אם במסגרת תפוצה רחבה  ע אליך אישית  מגי דרך או מדיה א"הוא  ת , חרתל או בכל  ן לראו אי

ם שלך י ים האישי נ לנתו ו ך  לצרכי יתוח או סקירה המותאמים  נ ם  ח, בו משו יתו הנ כן  נת , לא מבחינת תו לא מבחי
י הנ י  ג בו"סו הנזכרים  ים  ננסי הנכסים הפי ו נה אחרת, ע  בחי לא מכל  ו ו  הי  .ככל שי

ו רה  ת למחברי הסקי ו י להי רה/עשו ושא הסקי בנ ן אישי  י י ענ כל חברה קש. או לבנק  ו והבנק  ו  י י /ורה אל או בעל
ו ו  ותי י ו/מנ ו  בדי עו ק/או  ו די ו אחראים לכל אי  הי י לא  ו, או מי מטעמו אינם  ז רה  כל פגם אחר בסקי אה או  , שגי

ו ם  י נ לנתו לכל נזק/לרבות ביחס  ר או עקיף, או  גרם, ישי י גרם, שי י י ו, אם  ז רה  נם , כתוצאה מהסתמכות על סקי ואי
ות ה מנ ות אחראים למהי להי ב או  לים לערו כו ץ. מידע המפורטי ן להפי ק, אי ש , להעתי כל שימו לפרסם או לעשות 

ובכתב ר הבנק מראש  ו ללא אישו ז רה  אה או בחלקה. אחר בסקי ופרסומה במלו רה  ללא קבלת , העברת הסקי
רה בהחלט ל הינה אסו לעי ר  ו. אישור הבנק כאמו ו/הבנק  ו  ות של ת/או חברות הבנ , או החברות הקשורות עוסקו

ל תי יהו בנ ן היתר  ירות ערך, קי השקעותבי י בנ ה, מסחר  גי לות בנקאית לסו ובפעי ע עסקאות בבורסה  צו , בי
ו ק  י ים להחז י ן היתר, או לבצע/ועשו ו, בי יר הערך  י בנ ו/עסקאות  ז כרים בסקירה  ים הנז נסי נ פי ככל , או נכסים 

בושי הגהה. בהתאם או שלא בהתאם לאמור בה, שנזכרים יסוח, תיתכן אפשרות שבסקירה נפלו שי ותטע, נ י י , ו א
כו ו ם  וקי לתו למונעם' די כו י ככל  קט באמצעים  ו נ ם . למרות שהבנק  י נ ו כ סי ו ף לתקלות  נטרנט חשו באי השימוש 

יעת תקלות  למנ רים  ם הסבי וקט בכל האמצעי נ ת על אף שהבנק  ובמערכות ממוחשבו נטרנט  ם ברשת האי עי הטבו
נים כו סי ר, ו ו. כאמו לנזק  ות  באחרי ישא הבנק  לא  כך  ו/לפי ואו ה/או הפסד  או תוצאה שנגרמה כתוצאה /וצאה 

ו בוש  ו/משי רת  י התקשו ו בקו ן בשליטת הבנק /או הפסקה  נ נגרמו מתקלות שאי ככל שאלו  ים  נ או בהעברת הנתו
ל היה למונעם במאמץ סביר כו י לא  .ושהבנק  " 


