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אר 82  נו  8012, י

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

 סיכום ומסקנות

החברות ח "אגוצמצום משקל  512%-משקל המזומן בתיק הלקוח בצמצום על הועדה החליטה 

בריבית משתנה חברות ח "אגוהגדלת סכום ההשקעה ב 512%-ב בריבית קבועהבדירוג השקעה 

(Floater )2%1.לרמה של  2%-ב 

 הקצאת תיק מומלצת ללקוח מייצג

 

 ההתרחבות מקיפה את מרבית המשקים המפותחים . הכלכלה העולמית ממשיכה להתרחב בקצב מהיר

ות . והמתפתחים ני וצרת ציפיות לצמצום המדי י ההתרחבות יחד עם עליה בסביבת האינפלציה 

 .המרחיבה של הבנקים המרכזיים

 ות מדדי -ל "מניות חו י לים המנ בי ות 8012 את פתחו המו אות עם, בעלי ביות תשו ו  7%גבוהות מ  חי

לים מרק'הבנצ מדדי בכלדולרית  בי ו. שלנו המו ית הסחורות התאוששות, הדולר היחלשות, להערכתנ עלי  ו

אות , שני ומצד, מבעבר רחבה כלכלית להתאוששות הצפי את, אחד מצד מאוששים, ב"בארה התשו

ם , מתיק הלקוח במניות 32%השקעת על  ממליצהדה הוע .ומתבגר הולך העסקים מחזור כי מאותתי

  1מתעוררים 2%, אירופה ופסיפיק 02%, ב"ארה 22%: החשיפה הגיאוגרפית המומלצת כאשר

 ניות "תשואות האג -ח ממשלתיות"אג ח הממשלתי בעולם רשמו עליות בעקבות ציפיות לצמצום המדי

 בדירוגי השקעה ח ממשלתיות"באג מתיק הלקוח 52%הועדה ממליצה על השקעה של  .המוניטרית

  1 שנים 0מ של "בלבד ובמח

 ק -ח חברות"אג ית תשואת הבסיס"האג ימאז תחילת השנה הושפעו שו קו, הממשלתית ח מעלי זזה אשר 

נוספת חים  רידת מרוו גי ההשקעה ח ב"אגבשוק ה. בחלק מהמגזרים בי רו בות דולר "ירדו האג (IG)די ח נקו

מזומן 
 ופקדונות

712% 

 ממשלתי
5212% 

ח "אג
 חברות  
3212% 

 מניות 
3212% 

 אלטרנטיבי
712% 
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לו אג 0.2%-ב אי רו עלו ב"ו אי בות  ג השקעה ח ב"אגבשוק ה. 0.1%-ח נקו רו ג נמוך מדי רו נרשמו ( HY)די

ות של  רו 0.0%עלי והן באי בריבית ת חברוח "באג ההשקעהגדלת ההועדה החליטה על  .הן בדולר 

ן נוספים  2%-ב (Floater)משתנה   (512%) חברות בדירוג השקעה בריבית קבועהח "אגעל חשבו

מתוכם , ח חברות"מתיק הלקוח באג 3212%על החזקה של כעת ממליצה הועדה 1 (512%)מזומן ו

 לנוכחHY 1ח "באג 712%-ו בריבית משתנה IGח "באג 2%., בריבית קבועה IGח "באג 512%.

 HY1-במגזר ה שנים 512-ו IGח "באג שנים 3של מ "מחהועדה ממליצה על , טוחהעקום הש

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

ו לפגוע בתשואת התיקבתשואה נמוכה  החליטה על צמצום הועדה  .ויש בהחזקת משקל גבוה ממנ

בדגש , זאת1 מתיק הלקוח באפיק זה 712%על החזקה של כעת ממליצה ו 512%-משקל המזומן ב

נות פלוס ומוצרים מובנים על מדדי מניות  1  על פיקדו

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

 1 אלטרנטיביים וסחורות

  



 
 
 
  

ב, אסטרטגיהחטיבת    קים פיננסיים תחטי  שוו

 

 

 

 .3 . 
 

 

 סקירת מאקרו

 יציבה בהשוואה לעבר ההת, הכלכלה העולמית ממשיכה להתרחב בקצב מהיר ומקיפה את מרבית רחבות 

ב. הכלכלה הגלובלית צפויה להימשך גם  . בעקבות התרחבות בצריכה הפרטית ובהשקעות 8012-ההתרחבות 

ל ם, במקבי עדי הבנקים המרכזיי ולהתקרב לי יה לעלות בהדרגה  צפו נפלציה בעולם   . סביבת האי

 נפלציה במ, ההאצה בצמיחה נותיחד עם העליה בסביבת האי ניות תומכות , רבית המדי בצמצום המדי

ל 1המרחיבה של הבנקים המרכזיים קים מגלמים צפי  בית בארה 3-השוו ות בדומה לת, ב השנה"העלאות רי חזי

כי לאור ההאצה הצפויה בצמיחה בעקבות הרפורמה במס , עם זאת .ולהערכות מחלקת מאקרו, הפד ן  י צי נ

נפלציה יה בסביבת האי ן מ, והעליה החזו רו, מנגד. וטה כלפי מעלההסיכו י להעלות  ECB-ה, בגוש האי נו צפו אי

בית השנה  .ח ימשך עד להפסקה מוחלטת של התוכנית"צמצום רכישות האג, אולם, רי

 

 מניות
 

 עוגת החלוקה במניות

 
 22% –ב "ארה

ובית שנה פתיחת קי חי ות מדדי – Q4 2017 ל הדוחות לעונת בהמתנה, ב"בארה המניות בשוו י  המנ

ות השנה את פתחו, ב"בארה יליםהמוב  מס רפורמת בנושא גדולה להתקדמות ברקע זאת, (3% כ) נאות בעלי

פייה החברות צי ן במהלך 6% כ של חברות לצמיחת ו ן הרביעי הרבעו  . 8017 ל והאחרו

לפי, לדרך יצאה Q4 2017 הדוחות עונת ות ו יות S&P 500 חברות התחזי ם הכנסות צמיחת להציג צפו חי רוו  ו

ם, בהתאמה 6% -ו 3.6% של כו  .8016 שנת לעומת, בהתאמה 10% -ו 5% ב 8017 ובסי
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וית י האנרגיה ענף, הסקטוריאלית בזו ג צפו ן להצי חים צמיחת את הנוכחי ברבעו ו ותר החדה הרו  מעל, בי

ם, ותעשיה בריאות, הטכנולוגיה ענפי .50% כי  שזו

ג למשקל צו י י ה ו ם, במדד גבו יי ח הם גם צפו  לצמו

עים עם שבלט, הפיננסים ענף .משמעותית צו  בי

בים י, טו ם צמיחת דווקא להציג צפו חי רית רוו נו , מי

ות התאמות בשל  חשבונאי

ם התוצר צמיחת, חברות מס רפורמת  תומכי

ביות הרווח בתחזיות ו  החברות מס 1ב"בארה החי

י  ולהיטיב 81% ל 35% מ 8012 במהלך לרדת צפו

ם חברות עם ובפרט, המדד חברות עם  וענפי

ם עורי את שמשלמי  .ביותר הגבוהים המס שי

 להמשך צפי - עולם חובקת רווחים צמיחת

בלי הסחר התאוששות ית, הגלו ר עלי , הסחורות מחי

, (ואסיה באירופה בפרט) מבעבר רחבה צמיחה

ים במדדים לשיפור שמסייעת יים העסקי , והצרכנ

ם חי הצפויה בהתאוששות תומכי  .החברות ברוו

ו -? נמוך אפסייד, גבוהה צמיחה ות, להערכתנ ות במדדי( ?מדי) המהירות העלי י לי והתרחבות המנ  מכפי

ם, הרווח ו והערכה, 8012 ל החזויה מהצמיחה ניכר חלק מגלמי נט נתמכת ז ל( 5%) יחסית נמוך בדיסקאו  מו

רי ד היעד מחי  .שנה בעו

ק   02% –אירופה פסיפי

ים ופסיפיק באירופה החברות רווחי התחזיות י"עפ י  ביותר הגבוהה הרווחים תצמיח את להציג צפו

ות מדדי – אירופה בהובלת לים המני בי נאות באירופה המו ות   איטליה בהובלת, פתחו גם הם את השנה בעלי

רו מול הדולר מתחילת . בהתאמה, 6%-ו 0% ב שזינקו ,ספרד סיף את את התחזקות האי אות אלו יש להו לתשו

ום על כ  כי  .3%שנה שעומדת 

זינק ב  פני  י הי קי כ  –תחילת השנה מ 4%מדד הני עור של  ן מול הדולר בשי י י לכך יש להוסיף את התחזקות 

 .8012מתחילת  4%

 2% –שווקים מתעוררים 

יים המתפתחים בשווקים היתר ביצועי גיה ענף בביצועי הקצר בטווח תלו לו  הדולר היחלשות – בעולם הטכנו

ן לקט עות ההו ק EM-ה גוריתסייעה לתנו ו ביצועי היתר לעומת השו םובכך תמכה  ו אולם, ים המפותחי , להערכתנ

גיה לו ו ות הטכנ י עי מנ ם הובלו  קים המתפתחי ח , בשל העובדה שהעליות בשוו הרגישות למגמת הדולר בטוו

 .הקצר פחתה

 

 איגרות החוב ומזומן

 ח הממשלתיות"שוק האג. א

אות האג ניטרית המרחיב"תשו ות המו ני כות לעלות בעקבות הצפי לצמצום המדי עם . הח הממשלתי בעולם ממשי

ך , זאת נה תו אות מתו ית תשו צופים המשך עלי ו  אנ צפויה להיות איטית והדרגתית  ן שהעלאת הריבית  ו ו מכי

צפויה בקצב העלאת הריבית נות  נות לאור שו ן המדי בי ם   .פערי

MSCI EM MSCI EAFE S&P 500 תחזיות מבלומברג

27% 35% 26% צמיחת רווח 2018

12% 6% 8% צמיחת הכנסות 2018

17.2 21.2 23.7 מכפיל רווח נוכחי

13.5 15.7 18.7 מכפיל רווח עתידי 2018

8.1% 6.1% 6.2% % תשואה מתח' 2018

7.4% 4.4% 4.8%
% דיסקאונט מול מחיר 

היעד לעוד שנה

הנתונים נערכו ע"י מחלקת המחקר, בנק דיסקונט



 
 
 
  

ב, אסטרטגיהחטיבת    קים פיננסיים תחטי  שוו

 

 

 

 .5 . 
 

 

ג "השקעה באגהועדה ממליצה על 1 מתיק הלקוח 52%ח המדינה עומד כעת על "משקל אג ח בדירו

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

  1 שנים 0מ "ישירות במח

ן וחשיפה מטבעית ומחלה כו סי ז מבנה התיק המומלץ על פי  כו רי  :מ"לן 

רו 50%: דולר: התפלגות מטבעית ם 4: מ אפיק"מח; 50%: אי  .שני

 

 ח החברות"שוק אג. ב

ית תשואת הבסיס  הדולר מגזר -(IG)ח החברות בדירוג השקעה "שוק אג עות החולפים מעלי הושפע בשבו

חי התשואה, הממשלתית נוספת במרוו רידה  י ח החברות "ירדו מחירי אג 8012מאז תחילת שנת . בד בבד עם 

בות דולר ב רוג השקעה נקו כ, בממוצע 0.2%-בדי דות חדות של  רי י כים 1.2%-כאשר  חים הארו . נרשמו בטוו

רי י ג מראה  רו די צות  ואה על פי קבו גים הגבוהיםהשו רו יחסית בדי ם  ,דות חדות  חי צות מרוו ו שלא נהנו מהתכו

יה בתשואת הבסיס יתה לקזז את העלי כולה הי ם ב 8017בשנת . מהותית שי ות השערי , 6.4%-הסתכמו עלי

כיום על . 8016בשנת  5.0%-בהמשך ל ב "נ 00ומשקפת מרווח של  3.4%התשואה הממוצעת בשוק עומדת 

רוב ו נ. בקי ז ם  חי בית רמת מרוו ית רי יה לעלות לדעתנו בשנה הקרובה עם המשך עלי צפו רית ו מוכה היסטו

רו. הפד והתשואה הממשלתית בעקבותיה ק האי נות של , בשו ות מתו  0.1%נרשמו מאז תחילת השנה עלי

דות של , בממוצע רי י ם נרשמו  כי חים הארו רו. 0.4%כאשר בטוו ם  גם במגזר האי הי רוגים הגבו סבלו הדי

דות בעוד שהאג רי גי"מי רו נות של עד  םח בדי ם ורשמו עליה מתו חי נוספת במרוו צות  ו נהנו מהתכו ם  כי הנמו

ם ב 8017בשנת . 0.5% ות השערי התשואה הממוצעת . 8016בשנת  4.4%-בהמשך ל, 8.4%-הסתכמו עלי

ום על    . ב"נ 20-ומשקפת מרווח של כ, 1.1%עומדת כי

ג נמוך מדירוג השקעה "שוק אג ה –(HY)ח החברות בדירו חים של  HY-במגזר  דות מרוו רי י  10-כנרשמו 

ית תשואת הבסיס, ב"נ זו את עלי ז קי ית שערים של  8012נרשמה מאז תחילת , הדולר במגזר. אשר  עלי

יה של  8017בשנת . צעבממו, 0.0% יה של  7.5%נרשמה עלי התשואה . 8016בשנת  17.1%אחרי עלי

ום על  כי ב"נ 310ומשקפת מרווח של  5.6%הממוצעת עומדת  רו נרשמו מאז תחילת , האירו במגזר. ב בקי

ות של  ם ב 8017בשנת . בממוצע 0.0%השנה עלי ות השערי בשנת  0.1%-בהמשך ל, 6.0%-הסתכמו עלי

א. 8016 חים של כעליות  רידת מרוו כיום על . ב"נ 00-לה נתמכו בי , 3.8%התשואה הממוצעת עומדת 

וח של כ ית האג. ב"נ 860-ומשקפת מרו סי כלו ן באו כו נן מפצות לדעתנו על הסי אי -ח בקבוצת ה"רמות אלה 

HY. 

 

נוספים על  2%-ב( Floater)ח חברות בריבית משתנה "הועדה החליטה על הגדלת ההשקעה באג

הועדה ממליצה כעת על (1 512%)ומזומן ( 512%)חברות בדירוג השקעה בריבית קבועה  ח"חשבון אג

 2%., בריבית קבועה IGח "באג 512%.מתוכם , ח חברות"מתיק הלקוח באג 3212%החזקה של 

ג רו די ק כו % מאפיק % קבוצת  נות ללמתי  מדי

AAA/AA 80 5 קנדה, אוסטרליה, ב"ארה , 

A 60 15 ן  ילה'צ  ,ישראל לי  פו

BBB 80 5 דות סל  ,משקים מתפתחים ל ע תעו
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ו IGח "באג מ של "הועדה ממליצה על מח, לנוכח העקום השטוחHY 1ח "באג 712%-בריבית משתנה 

 HY1-שנים במגזר ה 512-ו IGח "שנים באג 3

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

 

 ח חברות"באגעוגת החלוקה 

 

ןלהלן ריכוז מבנה התיק המומלץ על פ כו  :י סי

 

 ופיקדונות מזומן

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

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

 712%על החזקה של כעת ממליצה ו 512%-החליטה על צמצום משקל המזומן בהועדה  .בתשואת התיק

ות, זאת1 וח באפיק זהמתיק הלק ומוצרים מובנים על מדדי מני נות פלוס   1  בדגש על פיקדו

דירוגי 
השקעה  
ריבית 
קבועה

05%

דירוגי 
השקעה  
ריבית 
משתנה

33%

נמוך מדירוג 
השקיעה  

5212%

קבוצת 

 דירוג

מתיק  % מאפיק %

 כולל

ן ו  הערות (_עד ) פדי

A 33.0 10.0 8085  ל "בעלות פעילות בינחברות 

BBB 48.0 18.5 8085 
ן אמריקאיות , אוסטרליות, חברות צפו

נ ואירופאיות  ל"בעלות פעילות בי

HY 85.0 7.5  באמצעות נכסים מנוהלים בלבד 



 
 
 
  

ב, אסטרטגיהחטיבת    קים פיננסיים תחטי  שוו

 

 

 

 .7 . 
 

 

 נכסים אלטרנטיביים וסחורות

ו מחיר הנפט עלה בשיעור חד בחודשים האחרונים בעקבות הארכת תוקף צמצום מלאי הנפט בעולם 

ותמנע "רהעם זאת עליית המחיר מעודדת גידול בתפוקת הנפט בא. ק"ההסכם לקיצוץ התפוקה של אופ ב 

מתיק הלקוח נכסים  712%הועדה ממליצה על החזקה של . עליה משמעותית נוספת במחיר

 1אלטרנטיביים וסחורות

 

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 

יקב ר או הצעה להחז ץ כאמו עו י לי לקוח או הזמנה  כל  חדים של  ו ובצרכים המי ם  י נ ות/נתו 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 בו"( הבנק:  ר  ו בהתאם לאמו תי עץ ללקוחו י  .לי

יתוח מתפרסם בהתבסס ן היתר, הנ ש, בי ר  בו לצי ים  י ו גל ומידע  ם  י נ י שנבדקו עצמאיתעל נתו ם מבל י נחו כמהימנ , הו

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

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

וע י זהות בהכרח לעמדת  ן  נ והן אי ה . צי ההשקעות בבנקמחבריה  נ ום פרסומן לראשו לי ות  נ כו נ רות  הדעות האמו

ת בכל עת ללא הצורך בהודעה מוקדמת ו להשתנ לות  כו י הן  ח מופץ כחלק מתפוצה רחבה. ו 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

ח או ס יתו נ ם  ים שלךמשו ים האישי נ לנתו ו ך  ח, קירה המותאמים לצרכי יתו כן הנ י , לא מבחינת תו ג נת סו לא מבחי

י בו"הנ הנזכרים  ים  נסי נ כסים הפי והנ נה אחרת, ע  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 ע/מנ ואו  ו  בדי וק/ו די ו אחראים לכל אי  הי י לא  נם  ו, או מי מטעמו אי ז רה  כל פגם אחר בסקי או  יאה  , שג

ו ם  י נ לנתו לכל נזק/לרבות 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 ל, להעתי כל שימו ת  פרסם או לעשו

ובכתב ר הבנק מראש  ו ללא אישו ז בסקירה  פרסומה במלואה או בחלקה. אחר  ו ללא קבלת , העברת 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 צו, מסחר  הבי גי ת לסו ת בנקאי לו ובפעי ם , ע עסקאות בבורסה  י י עשו ו

ו ק  י ן היתר, או לבצע/להחז ו, בי יר הערך  י בנ ו/עסקאות  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 למונעםלמרות שהבנק ' ו לתו  כו י ככל  וקט באמצעים  ם . נ עי ים הטבו נ ו כ סי ו ות  באינטרנט חשוף לתקל השימוש 

נים כו סי ו ת  יעת תקלו רים למנ ם הסבי קט בכל האמצעי ו נ ת על אף שהבנק  ובמערכות ממוחשבו , ברשת האינטרנט 

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

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

.היה למונעם במאמץ סביר " 


