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 2112, מרס 22 

 7102.310.1-מתאריך ה ל"ועדת השקעות חודיון  ח"דו

 ללא שינויללקוח הותרת מבנה תיק המומלץ הועדה החליטה על  –סיכום ומסקנות

 וההתרחבות מקיפה הן ,הכלכלה העולמית ממשיכה להתאושש

יה והן את מגזר השירותיםאת מגזר   .התעשי

 וקי המניות בחו ובית בשו ני , ל נמשכת"המגמה החי על רקע נתו

ים וסיומה של עונת דוחות מוצלחת יחסית  ובי מאקרו חי

 22עומד על  S&P 500מכפיל הרווח של מדד . ב"בארה

וחים דו ספרתית ב יה לצמיחת רו  .2112-2112 שניםבציפי

, תיק הלקוח במניותמ 3012%השקעת על  ממליצההועדה 

 02%, ב"ארה 22%: החשיפה הגיאוגרפית המומלצת כאשר

 1מתעוררים 2%, אירופה ופסיפיק

 אולם הפד אכזב את המשקיעים , ב עלתה"הריבית בארה

ן שלא עדכן את התחזיות כלפי מעלה ו ו לא נרשמה  ,לפיכך, מכי

ח "באג מתיק הלקוח 02%הועדה ממליצה על השקעה של  1ב"ח ממשלת ארה"עליה בתשואות אג

חשיפת המטבע 1 בצורה סינתטית שנים 0של  מ"מחוב בלבד בדירוגי השקעה ממשלתיות

ו 52%ח ממשלתיות היא "המומלצת באפיק אג  1באירו 32%-בדולר 

 נרשמה רוב מגזרי השוק בכאשר , ה מגמה מעורבתנרשמ בדירוגי השקעהח החברות "בשוקי אג

וחים ו לו יציבות מרו וחיםנקובות דולר נרשמה פתיחת  HY-מגזר הבאי  עלממליצה הועדה . מרו

בקבוצת  A, .2% בקבוצת דירוג 2%מתוכם , ח חברות"באג מתיק הלקוח 0712% החזקה של

מ "תוך שמירה על מח, זאת(1 באמצעות נכסים מנוהלים) HY-בקבוצת ה 712%-ו BBBהדירוג 

 1שנים 012בינוני של עד 

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

מתיק  712%ממליצה על החזקה של הועדה  .בהחזקת משקל גבוה ממנו לפגוע בתשואת התיק

 1במזומן הלקוח

 בנכסים  מתיק הלקוח 712%של ממליצה של השקעה הועדה  -וסחורות נכסים אלטרנטיביים

ומוצרים מובנים על מדדי מניותבדגש על פיקדונות  ,זאת1 אלטרנטיביים וסחורות    1פלוס 

 

  

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

-אירופה
פאסיפיק

02%

שווקים  
מתעוררים

.212%

מניות -הקצאת תיק מומלצת 

 סקירת מאקרו

 ן הראשוןהנתונים  ,ב"ארהב ן , מנגד, השוטפים מצביעים על התמתנות קצב הצמיחה ברבעו מדדי האמו

ן אינה ברורה . מצביעים על המשך התרחבות י ניות הכלכלית של ממשל טראמפ עדי למרות המדי

יצר ן הציפיות הגבוהות שי אנו מעריכים כי כלכלת , לפיכך 1להפחתת מיסים והשקעה בתשתיות השלטו

תורגש לפני לא אולם השפעת הצעדים שינקוט ממשל טראמפ , 02.7-ב תמשיך להתרחב ב"ארה

ים נוספות ב, 1.20%-הפד העלה ריבית ב 02.21 י להעלות ריבית פעמי השווקים , עם זאת ,2112-וצפו

ן בתחזיות הפד על אף האופטימיות ששידרו בכירי הפד לפני החלטת , התאכזבו מהעדר עדכו

 .הריבית

 רו  .כלכלת הגוש ממשיכה להתרחב ובשלב זה לא ניכרת השפעה של האירועים הפוליטיים ,בגוש האי

ל ן בעקבות עליית מחירי האנרגיה 2%-האינפלציה בגוש זינקה  אינפלציית הליבה נותרה , אולם, והמזו

יציבה ברמה של  ו י להבנק המרכזי ולפיכך , 1.0%נמוכה  נו צפו ות אי ני -בח "רכישות האגשנות את מדי

ים לגרום לבנק להעלות את הריבית על פ, עם זאת .2112 י ים צפו ובי קדונות הבנקים יהנתונים החי

י סיום תכנית רכישות האג, 2112-בבנק המרכזי כבר ב  .ח"עוד לפנ

 ואצה בהן נמשכת התרחבות הכלכלה בתמיכת בסי יתי  יצור התעשי ן . בהשקעותי חילופי השלטו

ן בשנה הקרובה ים בסי י יציבות הכלכלה הצפו   .מגבירים את הצורך בשמירה על 

 

 מניות

 22% –ב "ארה

רי נצמדים, המובילים המניות מדדי בית המגמה – השיא לאזו  החיו

קי ו ות בשו י ני שלל על, נמשכת ב"ארה של המנ ים המאקרו נתו ובי , החי

ק התאוששות המשך ן, העבודה שו עונת גבוה צרכנים אמו חות ו  דו

ות שעמדה  מדד, 0.5% ב 2112 מתחילת עלה ונס'ג הדאו מדד. בתחזי

S&P 500 11% ב עלה 111 ק"הנאסד ומדד 5% ב עלה. 

פייה 00 על עומד הנוכחי הרווח מכפיל  דו רווחים לצמיחת בצי

02.7 בין ספרתית חות עונת – 02.2- ן הדו עי לרבעו גה הרבי  הצי

חים הכנסות צמיחת רוו ן לעומת, בהתאמה 5% -ו 0% של ו  הרבעו

נה צמיחה משקפות אלו תוצאות. אשתקד המקביל  זו אולם, מתו

פן התבטאה . אנרגיה מלבד) האמריקני המשק ענפי בכלל רוחבי באו )

ן זה בהקשר י צי ות כי, נ ם צמיחת תחזי חי 2112 ל הרוו ם על עומדות 2110- רי ם דו שיעו , יחסית גבוהים ספרתיי

 שמאפשר מה

 S&P למדד

 להיסחר 500

ם כבר  כיו

 רווח במכפיל

 .22 של
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דול חברות מס להפחתת ההערכות גי  אולם, הבאות לשנים הרווחים בצמיחת תומכות בתשתיות בהשקעות ו

יות, חלש ונפט חזק דולר ם – הצמיחה תחזיות על להעיב עשו 2112 בשני  והיחלשות הדולר התחזקות 2115-

ר לי לשחיקה גרמו הנפט מחי רידה הנקי הרווח בשו לי ח ו ח ברוו ר. ב"בארה למניה המדוו  כי להעריך מאד סבי

קר ות עי ו נפטבו בדולר התנודתי נ רי ם אלו, תתחדש זו מגמה אם אולם, מאחו יי ב עשו  צמיחת מגמת על להעי

ם חי ל רקע על ובפרט הרוו  .ב"ארה מדדי של הגבוה הנוכחי הרווח מכפי

 

ק אירופה  02% – ופסיפי

, נק 0,222. ל חזר הדאקס מדד רו שער של המחודשת ההחלשות – 02.2 מאפריל לראשונה'  והמגמה האי

בית קי החיו ו ות בשו בליים המני רו, הגלו עים את החזי יות למדדי המשקי אות רקע על ובפרט המנ ות התשו  האפסי

קי פיים ח"האג בשו רו ש, כן כמו. האי ן י י פי הבנקים מגזר התאוששות את לצי רו בית ממגמה שנהנה, האי  חיו

נים נים ברבעו ביל האחרו מו ות את ו ות החזרה תהליך רקע על, העלי בית של לנורמאלי  .ב"בארה הרי

 2% –שווקים מתעוררים 

עי על עתה לעת שומרים המתעוררים השווקים קים – 02.7 מתחילת היתר ביצו ו ם המתעוררים השו  שומרי

עי על צו נה אולם 2112 מתחילת היתר בי  את הורדנו הקודם בחודש, להזכירכם. קל מימוש רשמו לאחרו

בית מהעלאת החשש רקע על, 0% ל 11% מ המומלץ המשקל בית העלאת. הקרוב במרץ כבר ב"בארה רי , זו רי

ן בשערי לפגוע ובכך הדולר בהתחזקות לתמוך עשויה, תתקיים אם פי וקים החלי ם, המתעוררים בשו  גם הרגישי

ר כך  .והסחורות הנפט למחי

ו ות אסטרטגית – במשולב DGS -ו EEMV המומלצות הסל תעודותב להיעזר ממליצים אנ  הנמוכה התנודתי

ית רי ן רמת אך ב"בארה כמו מוצלחת אינה אמנם EM ה בקטגו כו ותר נמוכה בה הסי ית, בנוסף. י  אסטרטגי

כיחה DGS של הדיבידנד ותר זינקה והיא, עצמה את מו  .השנה מתחילת 12% מ בי

 

 איגרות החוב ומזומן

 ח הממשלתיות"שוק האג1 א

אות ירידת מורשב "ממשלת ארהח "אג נה תשו ם לכל אורך מתו ר , תוך השתטחות העקום העקו האכזבה לאו

ו. מהודעת הפד בית בארה, להערכתנ יה לעלות פעמיים "הרי צפו וקיםבדומה להערכות , 2112-בנוספות ב   .בשו

ותר, אולם י נו להעלאת ריבית מהירה  ן הי כו בית . הסי צפי להעלאת רי מו ות פיסקלית מרחיבה תו ני  כיםמדי

אות אג מתונה בעליה  .עוצמת העליה תלויה בהיקף ההרחבה הפיסקלית, אולם, ב"ח ממשלת ארה"בתשו

ג "השקעה באגהועדה ממליצה על 1 מתיק הלקוח 02%ח המדינה עומד כעת על "משקל אג ח בדירו

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

נו1 בדולר ח הממשלתיות"באפיק האגממליצה על השקעת יתר  הועדה1 שנים 0מ "ישירות במח  52% ,דהיי

ו  1באירו 32%-בדולר 
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ן הל כו  :מ"וחשיפה מטבעית ומחלן ריכוז מבנה התיק המומלץ על פי סי

 .שנים 0: מ אפיק"מח; 30%: אירו 50%: דולר: התפלגות מטבעית

 

 ח החברות"שוק אג1 ב

ג "שוק אג יחסית , בשוק הדולר –(IG)השקעה ח החברות בדירו בות  צי לי ם  ו עדי מאז תחילת החודש אנ

יה של  חים בזמן שתשואת הבסיס הממשלתית רשמה עלי ו ת , כתוצאה מכך .ב"נ 11במרו דו רי לי נו עדים  י הי

צע של ב עור ממו דות חדות יחסית. 1.2%שי רי חים הארוכים , 1.2%בשיעור של , י ו ם + 11)נרשמו בטו שני

ון . לפדי ג ( רו חים חדה בקבוצת הדי צות מרוו ו ג  BBBבשנה החולפת נרשמה התכו רו צות הדי -ו Aבהשוואה לקבו

AA .הפרמיה המשולמת על השקעה בקבוצת ה, כתוצאה מכך-BBB  פן משמעותי ום הצטמצמה באו כי עומדת  ו

כ צע על  ל. ב"נ 01-בממו נקובות דולר ב"השנה עלו אג תמתחי בשנת  0.0%-אחרי שעלו ב, בממוצע 1.2%-ח 

כיום  הממוצעת התשואה. 2115 ב"נ 120ומשקפת מרווח של  3.2%על בשוק עומדת  רו רו. ב בקי , בשוק האי

עור זהה של נרשמה  רידה ממוצעת בשי י צות  1.2%מתחילת החודש  ו ולמרות התכו ית תשואת הבסיס  עקב עלי

חי התשואה רידותמתחילת השנה נרשמו . מתונה במרוו ות של , 1.3%של  י שנרשמו בשנת  2.1%לעומת עלי

ם על  .2115 כיו  אההתשו לאור. בקירוב ב"נ 111משקפת מרווח של ו, 1.2%התשואה על הממוצעת עומדת 

ק הנמוכה רו בשו ן, האי ם אנו אי צי חות זה אפיק על ממלי יהם שמרכז ללקו רו חי אי ב  נו נקו   .אי

ג "שוק אג ית , בשוק הדולר –(HY)השקעה נמוך מדירוג ח החברות בדירו נרשמה מתחילת החודש עלי

חים של  בילה לירידה של , ב"נ 21מרוו צע, 1.2%אשר הו של נרשמה בשוק זה עליה  2112 מתחילת. בממו

ות של בהמשך ל, 2.2% חים החדה .2115בשנת  12.1%עלי רידת המרוו י אר  למרות  , 2115מאז חודש פברו

עומדת על  ן גבוהה ו י ם עדי כיו וח של , 5.3%התשואה  רוגם . ב"נ 211המשקפת מרו נרשמה מאז  ,במגזר האי

רידה של תחילת החודש  י ו ם  חי בות מרוו צי ס , 1.2%י תחילת מ .הממשלתיתשמקורה בעליית תשואת הבסי

ית השערים ב 2112 ם  2115בשנת  2.2%בהמשך לעלייה של , 1.3%-מסתכמת עלי כיו התשואה הפנימית 

וח של  3.0%עומדת על  רוב ב"נ 311ומשקפת מרו  . בקי

, Aבקבוצת דירוג  2% :מתוכם, ח חברות"באג מתיק הלקוח 0712% שלהחזקה ממליצה על הועדה 

תוך שמירה , זאת1 (באמצעות נכסים מנוהלים) HY-בקבוצת ה 712%-ו BBBבקבוצת הדירוג  2%.

ני של עד "על מח יכולים לשלב  1שנים 012מ בינו וחים הארוכים  ינים בהמשך חשיפה לטו ני לקוחות המעו

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

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

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

  

 מדינות מתיק כולל % מאפיק % קבוצת דירוג

AAA/AA 21 0 קנדה, אוסטרליה, ב"ארה , 

A 51 10 ן, דרום קוריאה, ישראל לי  פו

BBB 21 0 תעודות סל 
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ן כו  :להלן ריכוז מבנה התיק המומלץ על פי סי

 

 

 

 מזומן1 ג

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

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

 1מתיק הלקוח במזומן 712%הועדה ממליצה על החזקה של . בתשואת התיק

ים כל המטבעותמול אל היחלשות רשם הדולר מאז תחילת החודש מגמת , ח"בשוק המט אל מול . העיקרי

יצואל מול הפרנק הש, דולר לאירו 1.12לרמה של  2.2%הדולר בשיעור של  נחלשהאירו  הדולר  נחלשי רו

י ; פרנק לדולר 1.00לרמה של  1.2%-ב ן היפנ ל הי ן  111.2לרמה של  1.0%-הדולר ב נחלשאל מו י

ל ה; לדולר ל הדולר ו; ט"ב לליש"דולר ארה 1.20לרמה של  1.2%-הדולר ב נחלש, GBP-אל מו אל מו

 ;דולר לדולר אוסטרלי 1.22רמה של ל 1.2%האוסטרלי נחלש הדולר בשיעור של 

 

ב גרם לירידה במחיר הנפט על "הגידול בתפוקת הנפט ובמלאי בארה -נכסים אלטרנטיביים וסחורות

גובר  ,כתוצאה. 2115שנחתם בסוף בהסכם  עמדו במרבית קיצוץ התפוקה הנדרשק "מדינות אופאף ש

ני הקרוב"על מדינות אופהלחץ  ו ים בי י להסתי ץ שצפו למשך חצי שנה , ק להאריך את תוקף הסכם הקיצו

לרמה של  012%-הועדה החליטה על הקטנת משקל הנכסים האלטרנטיביים והסחורות בתיק ב .נוספת

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

קבוצת 

 דירוג

מתיק  % מאפיק %

 כולל

ן ו  הערות (_עד ) פדי

A 12.2 0 2120  ל "בעלות פעילות בינחברות 

BBB 02.0 10 2120 
ן אמריקאיות , אוסטרליות, חברות צפו

נ ואירופאיות  ל"בעלות פעילות בי

HY 27.3 2.0  באמצעות נכסים מנוהלים בלבד 



 
 
 
  

ב, אסטרטגיהחטיבת    קים פיננסיים תחטי  שוו
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ת  לישראל בעהערו דיסקונט   :מ"ואזהרות כלליות מטעם בנק 

בו המלצה" ן לראות  אי ו רמציה בלבד  נפו ו למטרת אי נ הי ו  ז רה  ל בסקי יתוח הכלו ץ אישי המתחשב , הנ 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

ים או התח ננסי לישראל בעפי נט  סקו בנק די בות של  י "להלן)מ "י ( 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 ח מל, בלתי מדו יתו נ ות  ם להו ימרי ואינם מתי ם  י כלל בלתי מעודכנ א של 

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 בבנק ו י זהות בהכרח לעמדת  ן  נ והן אי מן . עמדת מחבריה  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  ית. לראשו גם , וח מופץ כחלק מתפוצה רחבההנ ו
ו ז באמצעות הדוא, אם במסגרת תפוצה רחבה  ע אליך אישית  מגי דרך או מדיה אחרת"הוא  ת , ל 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 הנזכרים "סו ים  ננסי הנכסים הפי ו נה אחרת, בוע  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 ו. או לבנק  ו  י כל חברה קשורה אל ו או בעלי /הבנק 
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 נ/לרבות ביחס  לכל  ר או עקיף, זקאו  גרם, ישי י גרם, שי י י ו, אם  ז רה  נם , כתוצאה מהסתמכות על סקי ואי
ות המידע המפורט מנ ות אחראים למהי להי ב או  לים לערו כו ץ. י 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 בהחלטאי ל הינה אסו לעי ר  ו. שור הבנק כאמו ו/הבנק  ו  ות של ת/או חברות הבנ , או החברות הקשורות עוסקו

ל תיקי השקעות יהו בנ ן היתר  ירות ערך, בי 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 ים/עסקאות  נסי נ פי ו או נכסים  ז כרים בסקירה  ככל , הנז

בושי הגהה. בהתאם או שלא בהתאם לאמור בה, שנזכרים יסוח, תיתכן אפשרות שבסקירה נפלו שי ת, נ ו י אי , טעו
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 

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

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 למונע כו י לא  .ם במאמץ סבירושהבנק  " 


