
 
 
 
  

ב, אסטרטגיהחטיבת    קים פיננסיים תחטי  שוו

 

 

 

 .1 . 
 

 

 2016, דצמבר 22 

 01201..6102-מתאריך ה ל"ועדת השקעות חודיון  ח"דו

ינהותרת מבנה התיק המומלץ ללקוח ללא שיהועדה החליטה על  – סיכום ומסקנות   1ו

 אולם, 0.20%-בהתאם לציפיות הפד העלה את הריבית ב ,

וקים כאשר  ן אופטימי יחסית הפתיע את השו שידר טו

ציפיות להרחבה ה .והעלה את תחזיות הריבית שלו

במקביל , ב ממשיכות לתמוך באופטימיות"בארהפיסקלית 

הנתונים השוטפים ממשיכים להצביע על המשך התרחבות 

נמשכת עליה מתונה בסביבת , במקביל. בכלכלה העולמית

י השפעת הירידה במחיר  האינפלציה בעולם בעקבות מיצו

 . הנפט

 ב ממשיכים לרשום שיאים חדשים "מדדי המניות ארה

יה וחומרי הגלם, בהובלת ענפי הפיננסים , כל זאת. התעשי

ית  במקביל לעליה בשער הדולר ברחבי העולם ובסמוך לעלי

, לאחר דשדוש ממושך. ב"ח ממשלת ארה"התשואות באג

ות ואף פרצו את רצועת המסחר בה נסחרות בחודשים האחרונים, מדדי אירופה , הצטרפו למגמת העלי

על  ממליצההועדה  .את תשואות המדדים במונחי דולר האמריקניאולם היחלשות האירו ממתנת 

ל "החשיפה הגיאוגרפית המומלצת לרכיב המניות בחו כאשר, מתיק הלקוח במניות 02%השקעת 

 1מתעוררים 2%., אירופה ופסיפיק 02%, ב"ארה 02%: היא

 הצפי להעלאת לאור , לכל אורך העקום במקביל לעליה בתלילותרשמו עליה  ב"ח ממשלת ארה"אג

יותר בעקבות ההרחבה הפיסקליתריבית   מתיק הלקוח 00%הועדה ממליצה על השקעה של  .מהירה 

חשיפת המטבע 1 שנים 0מ סינטטי של "במח, זאת1 בלבד בדירוגי השקעה ח ממשלתיות"באג

ו 60%ח ממשלתיות היא "המומלצת באפיק אג  1באירו 00%-בדולר 

 וחים"בשוקי אג ירידות מרו זזו באופן חלקי את עליית תשואת , ח החברות בעולם נרשמו  אשר קי

ח חברות נקובות דולר בדירוג "באג 0.0%נרשמה ירידה ממוצעת של , מאז תחילת החודש. הבסיס

בקבוצת  0%מתוכם , ח חברות"מתיק הלקוח באג 00%הועדה ממליצה על החזקה של . השקעה

תוך , זאת(1 באמצעות נכסים מנוהלים) HY-בקבוצת ה 0%-ו BBBוצת הדירוג בקב A, 15%דירוג 

ני של עד "שמירה על מח  1 שנים 010מ בינו

 ינת בתשואה נמוכה החזקת  ,אולם, מזומן צריך להוות מרכיב קבוע מתיק ההשקעות -מזומן ויש מאופי

מתיק  2%. של השקעהעל  ממליצההועדה  .בהחזקת משקל גבוה ממנו לפגוע בתשואת התיק

  1הלקוח במזומן

 נכסים מתיק הלקוח באפיק ה 2%.ממליצה על השקעה של הועדה  -וסחורות נכסים אלטרנטיביים

   1פלוס ומוצרים מובנים על מדדי מניותבדגש על פיקדונות  ,זאת1 האלטרנטיביים והסחורות

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

מזומן
.2%

ממשלתי
00%

ח "אג
חברות 

00%

מניות 
02%

אלטרנטיבי
.2%

הקצאת תיק מומלצת ללקוח המייצג
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ב"ארה
02%

-אירופה
פאסיפיק

02%

שווקים  
מתעוררים

.212%

מניות -הקצאת תיק מומלצת 

 

 סקירת מאקרו

 ים על רקע ה  ב"ארהב להאצה  תובילש ,להרחבה פיסקליתציפיות המשקיעים ממשיכים להיות אופטימי

ן כי היקף ההרחבה והרכבה, עם זאת. בקצב הצמיחה ובסביבת האינפלציה י ידועים, נצי כך , אינם  ולפי

עלייה במקביל ל, בפעילות הכלכלית תרחבותההנתונים השוטפים מצביעים על . אי הודאות עלתה

הפד , במקביל, בדצמברריבית בהעלאת  תמכו, כל אלו. בסביבת האינפלציה ובציפיות האינפלציה

ות יחסית לפי ההערכות החדשות של חברי הפד , והעלה את תחזיות הריבית שלו, שידר אופטימי

יה לעלות  הדולר התחזק  .לעומת תחזיות קודמות שצפו שתי העלאות, 2010-פעמים ב 3הריבית צפו

ן ארהלבאופן משמעותי על רקע הצפי  ב לשאר המדינות "המשך תהליך ההיפרדות המוניטרית בי

 . המפותחות

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

ים   ECB-ה. על כלכלת הגוש( 2010-בחירות ב, משאל העם באיטליה, Brexit)של האירועים הפוליטי

 .מיליארד אירו 60-ל אך צמצם את היקפה החל מאפריל 2010 עד סוףתוכנית הרכישות  האריך את

 ן ממשיכה להתרחב ן, אך במקביל, כלכלת סי ח "לאור המשך יציאת מט, נרשמת עליה ברמת הסיכו

 .פיחות המטבע ורמת המינוף הגבוהה של המגזר הפרטי, ח"וצמצום רזרבות המט

 

 מניות

 02% –ב "ארה

 טראמפ של בחירתו מאז –' נק 02,222 -ל נושק ונס'ג הדאו מדד

אות  4% -כ של עודפת תשואה רשם ונס'ג הדאו מדד, ב"ארה לנשי

ות במדד היתר משקל רקע על ,זאת. S&P 500 מדד לעומת י  למנ

ננסים מענפי  (.11%) והתעשייה( 20%) הפי

פן  – מעלה יחד נעים והמניות, הנפט, הדולר, מפתיע באו

בית כ"בסה במגמה מדובר, להערכתנו פן יוצאת אך) חיו , (דו

יה כך על המצביעה זו, יחסית מבוקרת הסחורות בשוק שהעלי  נובעת ו

עים מצפי צו ביים לבי ו קנית מהכלכלה חי  .האמרי

ן והרווחים ההכנסות צמיחת תחזית עי לרבעו  02.2 -ו 02.6 הרבי

ם צמיחת התחזיות י"עפ - S&P 500 עבור חי  14% -ו 6% על לעמוד צפויה, Q4 2016 ל וההכנסות הרוו

ן לעומת, בהתאמה חים ההכנסות צמיחת, כולה 2010 ל באשר. אשתקד המקביל הרבעו יה והרוו  על לעמוד צפו

 .2016 שנת לעומת, בהתאמה 12% ו 6.2%

ק ,להערכתנו ות שו י קני המנ קר הולך האמרי ית מכפילים תמחור בסיס על ומתיי עלי ם אולם, הדולר ו  המומנטו

בי ו זנת חשיפה על לשמור ממליצים אנו. מאד חזק אלו נכסים שני סביב החי  אירופה( 00%) ב"לארה מאו

MSCI W במדד היחסי למשקלם בדומה, (10%) ומתעוררים( 40%) פסיפיק orld. 
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ק אירופה  02% – ופסיפי

ים נאה עליה ורשמו התנגדות אזורי פרצו באירופה המובילים המניות מדדי עי נים בשבו  ה מדד – האחרו

DAX י ' נק 11,000 מעל טיפס הגרמנ

עומד , נק 11,400 על כיום ו  ה מדד'

CAC נק 4,000 מעל עלה הצרפתי '

הוא ום עומד ו כו' נק 4,100 על כי  .'ו

ו - הערך מניות רו, להערכתנ  החלש האי

ם והנתונים נדמנטליי  הכלכלה לש הפו

רופית כים האי ות ממשי ם להי יי נ ו נ  בי

נו כפי ,אולם .ומטה י , בעבר שצי

ות של היחסי התמחור י לות ערך מנ בי  מו

רופה ים נראה באי  ביחס מעני

ליהם  .ב"מארה למקבי

 2%. –שווקים מתעוררים 

 על" תקועים" המתעוררים השווקים

ן הכלכלית המתיחות רקע  ב"ארה בי

ן  הממשל – החזק הדולר רקע ועל, לסי

קני ריקה נוקט הנוכחי האמרי  ברטו

י יחסית מאשימה ן הממשל כלפי גע, בסי ות בנו גי נות לסו רים הצפת כמו שו ק מחי כן, המתכות בשו  בנוגע ו

הול אן שער לני עוד הדולר מול היו ן) חששות אלו, להערכתנו. 'ו עות את תומעכב( דולר, סי ן תנו  להשקעה ההו

ית רי  .EM ה בקטגו

כאשר החשיפה הגיאוגרפית המומלצת לרכיב , מתיק הלקוח במניות 02%הועדה ממליצה על השקעת 

 1מתעוררים 2%., אירופה ופסיפיק 02%, ב"ארה 02%: ל היא"המניות בחו

 

 איגרות החוב ומזומן

 ח הממשלתיות"שוק האג1 א

ית  םרשב "ממשלת ארהח "אג ם לכל אורךעלי ר , העקו ביתלאו ותר ברי י עליה מהירה  . הצפי להרחבה פיסקלית ו

ותר  מהשנים רש 10-ח ממשלת גרמניה ל"אגתשואת , מנגד י נה  ירדועליה מתו אות הקצרות  ם . והתשו הפערי

אות ארה ן תשו ניטריתב "בי ות המו י נ י במדי ם על רקע הפער הצפו גבוהי ות   .לגרמניה ממשיכים להי

אות  ן ראש , ח ממשלת גרמניה הצטמצם"מעל אג מרווחירדו והח ממשלת איטליה "אגתשו על אף כישלו

 .הממשלה במשאל העם והתפטרותו

ג  ח רק"ההשקעה באג1 שנים 0מ של "במח מתיק הלקוח 00%ח המדינה עומד כעת על "משקל אג בדירו

נו1 השקעה ובצורה סינטטית י ולא ישירות במח"ח במח"בשילוב של אג, דהי 1 שנים 0מ "מ ארוך וקצר 

נו1 בדולר ח הממשלתיות"באפיק האגממליצה על השקעת יתר  הועדה ו 60% ,דהיי  1באירו 00%-בדולר 
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ן וחשיפה מטבעית ומחהל כו  :מ"לן ריכוז מבנה התיק המומלץ על פי סי

 .שנים 0: מ אפיק"מח; 30%: אירו 60%: דולר: התפלגות מטבעית

 

 ח החברות"שוק אג1 ב

של  נרשמה, תחילת החודשמאז , בשוק הדולר –(IG)ח החברות בדירוג השקעה "שוק אג חים  רידת מרוו י

ו. ב בממוצע"נ 10-כ דות של  ,ז רי י ו ית תשואת הבסיס הממשלתית  פן חלקי את עלי זזה באו בלבד  0.0%קי

זו צע במהלך תקופה  כ. נרשמו בממו חים חדות של  דות מרוו רי במגזר האנרגיה על רקע ב נרשמו "נ 30-י

ן אופ ן ארגו בי נן חבר"ההסכם  יות הנפט שאי אנ צו י ו בוק  אג. ות  בות דולר "מאז תחילת השנה עלו  ח נקו

צע של  עור ממו ם עומדת על  4.0%בשי כיו ב"נ 130בממוצע ומשקפת מרווח של  3.0%והתשואה  רו . ב בקי

גבוהים יחסית של  חים  ן למצוא במגזרי האנרגיה והתקשורת"נ 100מרוו י ניתן עדי רוגם . ב   בשוק האי

חים של  רידת מרוו יה, ב בממוצע"נ 10נרשמה י בילה לעלי לו שוקב 0.1%של  ממוצעת אשר הו רידת . כו י

ה ובמגזר האנרגי ם  כי חים הארו ם בולטות נרשמו בטוו חי רו ב"מאז תחילת השנה עלו אג. מרוו אי בות  -ח נקו

ות בולטות נרשמו במגזרי . ב"נ 50-ומשקפת מרווח של כ 0.0%והתשואה הממוצעת עומדת על  4.0% עלי

גיה , (6.0%)האנרגיה  לו ר(. 4.1%)והתקשורת ( 0.3%)הטכנו ק הנמוכה התשואה לאו רו בשו ן, האי ו אי  אנ

צים ק על ממלי יהם שמרכז ללקוחות זה אפי   .בשקלים מתנהל חי

וחים של  נרשמה, בשוק הדולר –(HY)השקעה נמוך מדירוג ח החברות בדירוג "שוק אג רידה מרו ב "נ 40י

צע ות של "ואג, בממו ות חדות יחסית. 1.2%ח אלה רשמו עלי זר , 2.4%בשיעור של , עלי נרשמו במג

ב HYח "מתחילת השנה עלו אג. האנרגיה בות דולר  זה עומדת על  16.0%-נקו ן בשוק  ו כיום התשואה לפדי ו

ב, ב"נ 430המשקפת מרווח של , 6.6% רו רוגם . בקי חים של כנרש ,במגזר האי רידת מרוו י ב "נ 40-מה 

רוב ב. בקי ם על  1.3%-מתחילת השנה עלה מגזר זה  כיו  .  בממוצע 3.0%התשואה הפנימית עומדת 

 A ,.0%בקבוצת דירוג  0%מתוכם , ח חברות"באג מתיק הלקוח 00%ממליצה על החזקה של הועדה 

מ "תוך שמירה על מח, זאת1 (באמצעות נכסים מנוהלים) HY-בקבוצת ה 0%-ו BBBבקבוצת הדירוג 

יכולים לשלב את  1שנים 010בינוני של עד  וחים הארוכים  ינים בהמשך חשיפה לטו ני לקוחות המעו

וחים הקצרים על מנת לשמור על מח וחים אלה עם הטו  . מ היעד"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"יש לבחו  .ח נקובות אירו בגלל תשואת הבסיס והמרו

  

 מדינות מתיק כולל % מאפיק % דירוגקבוצת 

AAA/AA 32 11 ילה'צ, קנדה ,אוסטרליה ,ב"ארה 

A 41 10 ן, דרום קוריאה, ישראל לי  פו

BBB 20 0 תעודות סל 
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ן כו  :להלן ריכוז מבנה התיק המומלץ על פי סי

 

 מזומן1 ג

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

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

 1מתיק הלקוח במזומן 2%.הועדה ממליצה על השקעה של . לפגוע בתשואת התיק

ל ת התחזקות אל רשם הדולר מאז תחילת החודש מגמ, ח"בשוק המט אל מול  .המטבעות העיקרייםמו

ן היפני  ן לדולר 111לרמה של  3.0%-בהתחזק הדולר הי ירו התחזק הדולר בשיעור של אל מול הא, י

ל הדולר האוסטרלי , לאירו דולר 1.00לרמה של  1.3% של  רמה 1.1%בשיעור של התחזק הדולר אל מו

יצרי ו דולר לדולר אוסטרלי 0.03 י פרנק  0.50לרמה של  0.5%-הדולר ב התחזקאל מול הפרנק השו

 . לדולר

 

 סחורות

ן מחיר הנפט  ו הצטרפו מדינות , ק לקיצוץ התפוקה"מדינות אופעלה בשיעור חד על רקע הסכם בי אלי

ירידה במלאים. נוספות מחוץ לקרטל ו י לתמוך בצמצום עודף ההיצע  הנהנים העיקריים . ההסכם צפו

ים לנצל את עליית מחירים על מנת להגדיל את התפוקה"מההסכם הם מפיקי הנפט מארה י עם , ב אשר צפו

י, לאור היקף הקיצוץ המשמעותי, זאת  .צמצום בעודף ההיצע והמשך עליה מתונה במחיר הנפט צפו

קבוצת 

 דירוג

מתיק  % מאפיק %

 כולל

ן ו  הערות (_עד ) פדי

A 30 0 2023  ל "בעלות פעילות בינחברות 

BBB 00 10 2023 
ן  , אוסטרליות, אמריקאיותחברות צפו

נ ואירופאיות  ל"בעלות פעילות בי

HY 20 5  באמצעות נכסים מנוהלים בלבד 



 
 
 
  

ב, אסטרטגיהחטיבת    קים פיננסיים תחטי  שוו
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לישראל בע דיסקונט   :מ"הערות 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 
ץ  עו י לי כל לקוח או הזמנה  וחדים של  ובצרכים המי ם  י נ יקבנתו ר או הצעה להחז ות/כאמו 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 חס, עצמאית להי ים  י ם, ריםהעשו 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 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 מוקדמתל ות בכל עת ללא הצורך  ת להשתנ לו כו י הן  ו נה  יתוח מופץ כחלק מתפוצה רחבה. ראשו גם , הנ 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  נ, בו משו יתוחלא מבחי הנ כן  נת , ת 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 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 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 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 

ר הבנק ו ללא אישו ז רה  ובכתב אחר בסקי אה או בחלקה. מראש  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 תיקי השקעות יהו בנ ן היתר  ירות ערך, בי י בנ ה, מסחר  גי לות בנקאית לסו ובפעי ע עסקאות בבורסה  צו , בי
ים להח י וועשו ק  י ן היתר, או לבצע/ז 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 ת, נ ו י אי , טעו
כו ו ם  וקי לתו למונעם' די כו י ככל  קט באמצעים  ו נ נטרנט חשו. למרות שהבנק  באי ם השימוש  י נ ו כ סי ו ף לתקלות 

ת  יעת תקלו 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 ו/או הפסד  או תוצאה שנגרמה כתוצאה /או הוצאה 

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


