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במבר 32   3112, נו

 1212211227-מתאריך ה ל"ועדת השקעות חודיון  ח"דו

 סיכום ומסקנות

ח חברות בדירוג "לטובת אג( מתיק הלקוח 32%-ל) 5%-משקל המניות בצמצום הועדה החליטה 

ח בדירוג נמוך מדירוג  "מ המומלץ לאג"וכן הקטנת המח( מתיק הלקוח 1715%לרמה של )השקעה 

 1לשנתיים וחצי (HY) השקעה

 הקצאת תיק מומלצת ללקוח מייצג

 

 האינפלציה נשארת נמוכה, הכלכלה העולמית ממשיכה להתרחב אולם. 

  חות נת הדו ן עו חו על S&P 500חברות מדד . הסתיימה 3112השלישי של לרבעו וו חים  די רוו צמיחת 

רים של והכנסות  עו גיה ,בהתאמה, 5%-ו 2%בשי לו ו השקעת על  ממליצההועדה  .בהובלת ענף הטכנ

אירופה  02%, ב"ארה 52%: החשיפה הגיאוגרפית המומלצת כאשר, מתיק הלקוח במניות 3212%

  1מתעוררים 22%, ופסיפיק

 וריביות  -ח ממשלתיות"אג עקום התשואות האמריקאי משתטח בעקבות ציפיות לאינפלציה נמוכה 

גי  ח ממשלתיות"באג מתיק הלקוח 15%הועדה ממליצה על השקעה של  .נמוכות בעולם בדירו

על צמצום החזקת היתר  ממליצההועדה 1 בצורה סינתטיתשנים  0מ של "בלבד ובמח השקעה

 1  לקוח ולקוחבדולר ולהתאימה לפרופיל המטבעי של כל 

 כ, מאז תחילת החודש -ח חברות"אג חים של  ו ק האג"נ 51-נרשמה פתיחת מרו ג נמוך "ב בשו רו ח בדי

ג השקעה  רו . HY)מדי ג השקעה "במגזר האג( רו חים מתונה  ,לעומת זאת, (IG)ח בדי יתה פתיחת המרוו הי

ותר י לרמה של  5%-ב בדירוג השקעהח חברות "החליטה על הגדלת ההחזקה באגהועדה . הרבה 

תוך , זאתBBB 1בקבוצת הדירוג  2115%-ו Aבקבוצת דירוג  715%מתוכם , מתיק הלקוח 12%

מ המומלץ "הקטנת המחהחליטה הועדה על , כמו כן1 שנים 015מ בינוני של עד "שמירה על מח
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ההחזקה המומלצת באפיק זה נותרה 1 שנים 115-ל (HY) ח בדירוג נמוך מדירוג השקעה"לאג

ח חברות עומדת על "כ החזקה מומלצת באג"סה(1 באמצעות נכסים מנוהלים) תיק הלקוחמ 715%

1715%1 

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

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

פלוס ומוצרים מובנים על מדדי בדגש על פיקדונות  ,זאת1 הלקוח באפיק זהמתיק  2212%של 

 .הצעה להגדיל את משקל המזומן נדחתה ברוב קולות  1מניות

 מתיק הלקוח בנכסים  715%ממליצה של השקעה של הועדה  -נכסים אלטרנטיביים וסחורות

 1 אלטרנטיביים וסחורות

 

 סקירת מאקרו

  ן השלישי בקצב "וארההכלכלה העולמית ממשיכה להתרחב בקצב מהיר ב וגוש האירו צמחו ברבעו

למרות זאת . נרשמת התרחבות של הסחר העולמי, במקביל, בהתאמה, 3.2%-ו 2%שנתי של 

 .האינפלציה נותרה נמוכה מיעדי הבנקים המרכזיים

 חברי , אולם, את ריבית בדצמברפרוטוקול החלטת הריבית של הפד מצביע על סבירות גבוהה להעל

ן , להערכתנו. הועדה מביעים דאגה מהאינפלציה הנמוכה ו ו במידה ולא תרשם עליה באינפלציה לכי

ואנו מאמינים כי הריבית תעלה , הפד יתקשה להמשיך ולהעלות ריבית שלוש פעמים בשנה, היעד

תוך הארכת , 3112ינואר הודיע על צמצום היקף הרכישות החל מ ECB-ה, במקביל. 3112-פעמיים ב

 . משך התכנית למשך תשעה חודשים נוספים

 מניות
 

 עוגת החלוקה במניות

 

 05% –ב "ארה

חו S&P 500 מדד חברות – הסתיימה הדוחות עונת ו ו ן תוצאותיהן על די , 3112 של השלישי לרבעו

חי כי עולה ומהתוצאות ו הן החברות רו רים צמחו והכנסותי עו  ףענבהובלת . בהתאמה, 5% -ו 2% של בשי
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גיה לו ותר הטכנו וחים המשמעותית בי והרו  והאנרגיה הגלם חומריבעוד ענפי , שרשם את צמיחת ההכנסות 

בילים ות השיפור את מו חי ו רידה לעומת, ברו חי 5% של י ם ענף ברוו ננסי  . הפי

לו את מגמת , תחום האינטרנט, בתוך עולם הטכנולוגיה  – הצמיחהקמעונאות האינטרנט והשבבים הובי

ו נטרנט  נאות האי ד IOT -ההתפתחות המהירה של עולם קמעו עו ן רכבי העתיד ו ם , כגו חי תמכה בצמיחת הרוו

לות בתחום בי ניכר שהחברות המו ם אלו, ו ו לצרכי ענ צרים שי ח מו ותר בפיתו י ו ותר  י עות   .משקי

וח הקצר קרטל ה ם נתקלה בהתנגדות בטו רות לשיא של שנתיי י  OPECנפט התאוששות מחיר הנפט והסחו צפו

ית הגבלת הפקת הנפט גי ע הבא בסו ן בשבו ת , לדו והאפשרות לסיום הגבלת ההפקה הביאה לחששו

רים וכך גם מפיקות , למרות החשש, יחד עם זאת. מהתחדשות מלחמת המחי נראה שקרטל הנפט מודע לכך 

כי החשש יתממש ולא סביר  יות  קנ  .הנפט האמרי

נים נים בנוגע לל המשקיעים ממתי  - החברות במס מקיפה רפורמה שכוללת, ב"בארה המס ורמתרפעדכו

מי י"עפ י, כיום 25% לעומת 31% של לשיעור החברות מס להפחתת היא ההצעה, הממשל פרסו סו  של ולמי

ן 13% חים בגי ם רוו אי ודאות באשר להחלת הרפורמה, אולם ,לים מעבר כלו ן, מעבר לאי הו י ע קשה עדי  לקבו

ודאות  חים הם מיבו וי דים המרו  . והמפסי

נירמות שיא במדדים על רקע  ובי מאקרו נתו ני - טובים ומומנטום חי עוד הצמיחה, התעסוקה נתו ם, ו עי  מצבי

קני המשק נמצא בו הטוב המצב על ום. האמרי ל נסחר S&P 500 מדד, כי וח במכפי  רמה, 33 של נוכחי רו

ות המשקפת, לעבר ביחס גבוהה פי חי הצמיחה מגמת להמשך חזקות צי  .בעתיד החברות ברוו

 05% –אירופה פסיפיק 

ים, מתחילת החודש פי י 115%לעומת עליה של , מימושים במדדים האירו  את הובילש ,הדאקס מדד – בניקי

ות נים החודשים בשלושת העלי רידה של כ , האחרו י נובמבר 5%רשם  ת , מתחילת חודש  אי הוודאו על רקע 

ליטית ורדים ב , הפו י רופה  אי 3בעוד יתר מדדי  קי .2%- שנבעה $, במונחי  3.5%רשם עליה של , מדד הני

ות ית מדד המני ן ובחלקה מעלי י הי  .בחלקה מהתחזקות 

 05% –שווקים מתעוררים 

קים MSCI דדמ ו – בהובלת מדדי אסיה, השיא רמות על שומר המתעוררים לשוו  גלובלית צמיחה, להערכתנ

זנת ל, מבעבר מאו לים פערי וצמצום הערך הצפת בפוטנציאל תמכה, בעולם הדולר להיחלשות במקבי  המכפי

ן קים בי לי רמת אולם. למפותחים המתפתחים השוו וםהיא ו טיפסה הרווח מכפי  MSCI - במדד 11 מ גבוהה כי

Emerging Markets. 

: החשיפה הגיאוגרפית המומלצתכאשר , מתיק הלקוח במניות 3212%הועדה ממליצה על השקעת 

  1מתעוררים 22%, אירופה ופסיפיק 02%, ב"ארה 52%
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 איגרות החוב ומזומן

 ח הממשלתיות"שוק האג. א

ע העקום הממשלתי בארה כות"שיפו אות הארו ירידת התשו ו אות הקצרות  ית התשו , ב משתטח בעקבות עלי

זמן ממשוך כות למשך  נמו בית  ורי ה  נפלצי ניטרית מרחיבה , כתוצאה מצפי לאי ות מו י נ . בעולםוהמשך מדי

ם, להערכתנו אורכו של העקו ן לכל  עור מתו ות לעלות בשי י צפו  .התשואות 

ג "השקעה באגהועדה ממליצה על 1 מתיק הלקוח 15%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 

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

 1  כל לקוח ולקוח

 

ן וחשיפה מטבעית ומחהל כו  :מ"לן ריכוז מבנה התיק המומלץ על פי סי

 .שנים 2: מ אפיק"מח; 51%: אירו 51%: דולר: התפלגות מטבעית

 

 ח החברות"שוק אג. ב

חי התשואה בכ, בשוק הדולר -(IG)ח החברות בדירוג השקעה "שוק אג  11-מאז תחילת החודש עלו מרוו

ירדו ב גרות החוב  אי דות בסיס ושערי  יתה במגזרי . בממוצע 1.2%-נקו ם גדולה יחסית הי חי פתיחת מרוו

גיה, התקשורת לו ו אות והטכנ בות דולר ב"השנה עלו אג. הברי נקו  5.5%-אחרי שעלו ב, בממוצע 5.5%-ח 

כיום על התשואה המ. כולה 3111בשנת  רמת . ב"נ 115ומשקפת מרווח של  2.2%מוצעת בשוק עומדת 

ית ריבית הפד והתשואה  צפויה לעלות לדעתנו בשנה הבאה עם המשך עלי רית ו זו נמוכה היסטו ם  חי מרוו

כ. הממשלתית בעקבותיה ם יחסית של  ם גבוהי חי א במגזר התקשורת "נ 151-מרוו ניתן למצו ב  רו ב בקי

רו. האנרגיה בות באגנרש, בשוק האי צי רו"מה מאז תחילת החודש נרשמה י אי בות  ומתחילת השנה , ח נקו

ות של , 3.1%מסתכמת העלייה בשיעור של  התשואה הממוצעת . 3111שנרשמו בשנת  2.2%לעומת עלי

ום על   . ב"נ 21-ומשקפת מרווח של פחות מ, 1.1%עומדת כי

ם , הדולרבשוק  –(HY)ח החברות בדירוג נמוך מדירוג השקעה "שוק אג וחי מאז תחילת החודש עלו המרו

אר . 1.2%-ח ירדו ב"ב ושערי האג"נ 21-בכ חי התשואה במגזר ה 3111מאז פברו לר  HY-ירדו מרוו בדו

ם  בותן הפיננסית של חברות רבות בתחו צי לי גגות החשש  יצבות מחירי הנפט והתפו ד עם התי עור חד מאו בשי

זה כתו. זה עים במגזר  מתחילת  2.1%-ו 3111בשנת  12.2%אות נאות של תשומצאה מכך נהנו המשקי

חים. 3112 שנת ית המרוו ותרמ, למרות עלי חים הנוכחי כ, ב"נ 225העומדת על , ת המרוו נמו ן  י לדעתו  העדי

ן האשראי הגלום במגזר זה כו סי כן. מהדרוש לנוכח  עומדת של , אף על פי  ן גבוהה ו י התשואה הפנימית עדי

רו. 1.3% חי התשואה במתחילת החוד, במגזר האי צע ב"נ 51-ש עלו מרוו ירדו בממו ב  -ב ושערי איגרות החו

ית השערים ב 3112מתחילת שנת . 1.1% . 3111בשנת  2.2%בהמשך לעלייה של , 5.2%-מסתכמת עלי

 מדינות מתיק כולל % מאפיק % קבוצת דירוג

AAA/AA 31 5 ילה'צ, קנדה, אוסטרליה, ב"ארה 

A 11 15 ן, דרום קוריאה, ישראל לי  פו

BBB 31 5 תעודות סל 
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כיום היא , למרות העלייה האחרונה חים   3.2%ב בלבד והתשואה הפנימית  עומדת על "נ 355רמת המרוו

ל. בלבד נה מגלמת  זו אי ית האגרמה  סי כלו ן באו כו  .HY-ח בקבוצת ה"דעתנו את הסי

מתיק  12%לרמה של  5%-ב בדירוג השקעהח חברות "הועדה החליטה על הגדלת ההחזקה באג

מ "תוך שמירה על מח, זאתBBB 1בקבוצת הדירוג  2115%-ו Aבקבוצת דירוג  715%מתוכם , הלקוח

ח בדירוג נמוך "מ המומלץ לאג"החליטה הועדה על הקטנת המח, כמו כן1 שנים 015בינוני של עד 

מתיק הלקוח  715%ההחזקה המומלצת באפיק זה נותרה 1 שנים 115-ל( HY)מדירוג השקעה 

לקוחות  1715%1ח חברות עומדת על "כ החזקה מומלצת באג"סה(1 באמצעות נכסים מנוהלים)

וחים  וחים אלה עם הטו יכולים לשלב את ההשקעה בטו וחים הארוכים  ינים בהמשך חשיפה לטו ני המעו

ר על מח  . מ היעד"הקצרים על מנת לשמו

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

ן כדאיות השקעה באג, בפרט .פעילותה וח הנמוכיםח נקוב"יש לבחו  .ות אירו בגלל תשואת הבסיס והמרו

ן כו  :להלן ריכוז מבנה התיק המומלץ על פי סי

 

 ופיקדונות מזומן

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

בדגש על , זאת1 מתיק הלקוח באפיק זה 2212%הועדה ממליצה על החזקה של  .בתשואת התיק

 1  פיקדונות פלוס ומוצרים מובנים על מדדי מניות

 נכסים אלטרנטיביים וסחורות

וציפיות להארכת  מחיר הנפט עלה בשיעור חד בחודשים האחרונים בעקבות צמצום מלאי הנפט בעולם 

ב "עם זאת עליית המחיר מעודדת גידול בתפוקת הנפט בארה. ק"תוקף ההסכם לקיצוץ התפוקה של אופ

מתיק הלקוח נכסים  715%הועדה ממליצה על החזקה של . ותמנע עליה משמעותית נוספת במחיר

 1טיביים וסחורותאלטרנ

 

קבוצת 

 דירוג

מתיק  % מאפיק %

 כולל

ן ו  הערות (_עד ) פדי
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לישראל בע דיסקונט   :מ"הערות ואזהרות כלליות מטעם בנק 

בו המלצה" לראות  ן  אי ו נפורמציה בלבד  ו למטרת אי נ הי ו  ז ל בסקירה  יתוח הכלו ץ אישי המתחשב , הנ עו י לי תחליף 

יק ר או הצעה להחז ץ כאמו עו י לי לקוח או הזמנה  כל  חדים של  ו ובצרכים המי ם  י נ ות/בנתו י/לקנ נ ר  ו ם ע "למכ או נכסי

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

יתוח מתפרסם בהתבסס ן היתר, הנ י שנבדקו עצמאית, בי ם מבל י נחו כמהימנ ר שהו בו לצי ים  י ו גל ומידע  ם  י נ , על נתו

ם ות חסרי ים להי י ם, העשו יקי נם, בלתי מדו ואי ם  י ם  בלתי מעודכנ הנושאי כלל  יתוח מלא של  נ ות  מרים להו י מתי

רא ל דעתו העצמאי של הקו ף את שיקו ם בה או להחלי עמדת . המפורטי צגות את  י רה מי הדעות המובאות בסקי

עצי ההשקעות בבנק ו י זהות בהכרח לעמדת  ן  נ והן אי ה . מחבריה  נ ום פרסומן לראשו לי ות  נ כו נ רות  הדעות האמו

ת בכל עת ללא ה ו להשתנ לות  כו י הן  ח מופץ כחלק מתפוצה רחבה. צורך בהודעה מוקדמתו יתו גם אם , הנ ו

ו ז צה רחבה  יך אישית באמצעות הדוא, במסגרת תפו ע אל ה אחרת"הוא מגי ו , ל או בכל דרך או מדי ב ן לראות  אי

ים שלך ים האישי נ לנתו ו ך  ח או סקירה המותאמים לצרכי יתו נ ם  יתוח, משו כן הנ י , לא מבחינת תו ג נת סו לא מבחי

י וה"הנ בוע  הנזכרים  ים  נסי נ כסים הפי נה אחרת, נ לא מכל בחי ו ו  הי  .ככל שי

ו רה  ת למחברי הסקי ו י להי רה/עשו ושא הסקי ן אישי בנ י י ענ ו. או לבנק  ו  י כל חברה קשורה אל ו י /הבנק  או בעל

ו ו  ותי י ו/מנ ו  בדי עו וק/או  די ו אחראים לכל אי  הי י לא  נם  ו, או מי מטעמו אי ז רה  כל פגם אחר בסקי או  יאה  , שג

ו לרבות ם  י נ לנתו לכל נזק/ביחס  ר או עקיף, או  גרם, ישי י גרם, שי י י ו, אם  ז צאה מהסתמכות על סקירה  נם , כתו ואי

ות המידע המפורט מנ למהי ות אחראים  ב או להי לים לערו כו ץ. י להפי ן  ק, אי ש , להעתי כל שימו ת  לפרסם או לעשו

ובכתב ר הבנק מראש  ו ללא אישו ז בסקירה  ו. אחר  פרסומה במל ו ללא קבלת , אה או בחלקההעברת הסקירה 

רה בהחלט נה אסו ל הי לעי ר  כאמו ו. אישור הבנק  ו/הבנק  ו  ות של ת הבנ ן , או החברות הקשורות עוסקות/או חברו בי

ל תיקי השקעות יהו בנ ת ערך, היתר  ירו י בנ ה, מסחר  גי ת לסו ת בנקאי לו ובפעי ע עסקאות בבורסה  צו ם , בי י י עשו ו

ו ק  י ן היתר, או לבצע/להחז ר , בי י י בנ ועסקאות  ו/הערך  ז רה  כרים בסקי ים הנז ננסי פי ם, או נכסים  , ככל שנזכרי

בושי הגהה. בהתאם או שלא בהתאם לאמור בה נפלו שי רה  יסוח, תיתכן אפשרות שבסקי ות, נ י ם , טעו וקי די אי 

כו למונעם' ו לתו  כו י ככל  וקט באמצעים  נ ם . למרות שהבנק  עי ים הטבו נ ו כ סי ו ות  באינטרנט חשוף לתקל השימוש 

ניםברשת האינטרנ כו סי ו ת  יעת תקלו רים למנ ם הסבי קט בכל האמצעי ו נ ת על אף שהבנק  ובמערכות ממוחשבו , ט 

ר ו. כאמו זק  לנ ות  ישא הבנק באחרי לא  כך  ו/לפי ו/או הפסד  צאה  ו/או הו בוש  כתוצאה משי או /או תוצאה שנגרמה 

ו י התקשורת  ו ן בשליטת הבנק /הפסקה בקו נ גרמו מתקלות שאי ככל שאלו נ ים  נ ל או בהעברת הנתו כו י לא  ושהבנק 

.היה למונעם במאמץ סביר " 


