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 השקעה מדירוג נמוךל בדירוג "ח חברות בחו"הקטנת ההחזקה באפיק אג על הועדההחליטה , לאור ההתפתחויות בשווקים

(High yield )ים ומתא מאוזן החדשהועדה מאמינה כי מבנה התיק . ל"מתיק הלקוח לטובת אפיק המניות בחו 5.2%-ב

  . כלכליות ומפת הסיכונים בעתיד הנראה לעין-ההתפתחויות המאקרו, להתמודדות עם תנאי השוק

 :להלן הרכב תיק הועדה

ח "אג
 ממשלתי

ח חברות "אג
 ישראלי

ח חברות "אג
ל"חו  

מניות 
 בארץ

מניות 
ל"חו  

מזומן 
ופיקדונות 

מובנים/פלוס  

53% 02% 3% 12% 13% 13% 

 ,השקליו בין האפיק הצמוד 32:32ת הינה החלוקה המומלצ ,ח"באפיק האג

 .מדדי 27.5%-שקלי ו  27.5%דהיינו

 מובנים/במזומן ופיקדונות פלוס %12 .1

 מזומן 

  דמי )שיעור השתתפות מהקרן , הפסד נזילות: סיכונים –פיקדון מובנה 

 .והפסד אלטרנטיבי( העברה

  נזילותהפסד . כ ארוך מפיקדון מובנה"הפיקדון בד: סיכונים –פיקדון פלוס , 

 (.דמי העברה)הפסד אלטרנטיבי ללא שיעור השתתפות מהקרן 

 ותח ממשלתי"אג %52 .5

 .(שנים 4מ "מח)צמוד  ממשלתי

 .(שנים 4מ "מח)שקלי בריבית קבועה  ממשלתי

 בישראלח חברות "אג - %52 .5

  .(שנים 4מ "מח)ומעלה  Aבקבוצת דירוג 

  ל"חובח חברות "אג - %2 .4

 .חברות מערביות בפריסה גלובליתב של "ח נקובות דולר ארה"אג

 .שנים 4מ "מחב( ומעלה ל"בינ -BBB) השקעה ח בדירוג"אג 0.3%

 .נדחתה ברוב קולות 0.3%-הצעה לצמצם רכיב זה ב .שנים 4מ "מחב (High yield) נמוך מדירוג השקעה ח בדירוג"אג 2.5%

 מניות  - %52 .2

 .וכן סקטורים המומלצים על ידי מחלקת המחקר 53א "בתוספת חיזוק באמצעות מדד ת, 103א "ת –בארץ  -12%

התעדכנה  ל"בחו המניות לרכיב המומלצת הגיאוגרפית החשיפה .תחיםושווקים מפמחברות גלובליות על בדגש  - ל"חו -13%
 .מתעוררים 12%, ופסיפיק אירופה 42%, ב"ארה 32%: היאוכעת 

 נכון סיכונים ניהול יבטיח אשר, חלקי באופן תגודר( ומזומן ותמני, ח"אג) השונים ח"המט לאפיקי החשיפה כי ממליצה הועדה
 .ולקוח לקוח כל לצרכי ויתאים

 או טומנת בחובה תשואה , כדאית לא ,ומכירה קניה ועמלות ניהול דמי לאחר ,מסוים באפיק התשואה שאםלכך  לב לשים יש

 .מזומן עדיף אזי, שלילית וודאית

 0212, ספטמבר 11  : פורסם ב

12.2.0212 ח ועדת השקעות"וד  

 מבנה תיק השקעות מומלץ

 
(:12.2) תחזית מחלקת מאקרו  

0212אינפלציה   2.0%-  

 2.5% אינפלציה שנה קדימה

שנה קדימהריבית   2.1% 

0212 סוףריבית   2.1% 

(אוגוסט)רוב מדד ק  2.5% 
 

 

ח  "אג
 שקלי
57.2% 

ח  "אג
 מדדי
57.2% 

ח  "אג
 ל"חו

2.2% 

מניות  
 ל"בחו

12.2% 

מניות  
 בישראל  
12.2% 

מזומן 
פקדונות 
 מובנים
12.2% 
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 להלן תקציר להמלצות הוועדה: 

 להשפעותלמרות נתונים פושרים משוק העבודה וחוסר הוודאות באשר טוב  המצב המאקרו כלכלי, ב"בארה: כלכלי אקרומ רקע

את תחזיות הצמיחה  ECB-עדכן ה, בגוש האירו .העלאת הריבית בחודש דצמבר מוטלת בספק. הכלכליות של מזג האוויר

צפויה , בישראל. ח שלו"באשר לתוכנית צמצום רכישות האג וצפוי לפרסם באוקטובר הודעהכלפי מעלה  0212-ו 0212לשנים 

 .שאר מתחת לגבול היעד התחתון בעתיד הנראה לעין ולכן לא צפוי שינוי בריביתיהאינפלציה לה

תשואת מאז דיון הועדה החולף על רקע עליית חוסר הוודאות בעולם ירדה , ב"בארה .ללא שינוי :ממשלתיות ח"לאג חשיפה

ירידה זו . 1.01%על ועמדה היא התשואה לשנתיים ירדה גם . 0.23%ב לרמה של "נ 10-בשנים  12-ב ל"ח ממשלת ארה"אג

ח ממשלת "ת אגירדה תשוא, בגוש האירו. משקפת את חוסר אמון השוק ביכולת הפד לדבוק במסלול העלאת הריבית המתוכנן

 2.5%בשיעור ממוצע של  ירידות ועדה החולףדיון המאז נרשמו , בישראל .2.51%ב לרמה של "נ 2-שנים ב 12-ל גרמניה

ח "האגבשערי  2.4%של בשיעור ממוצע  וירידות (שנים לפדיון +3צמוד -לא' ממשל)צמודות -הלאהארוכות ח "בשערי האג

, (-2.11%)-ו 1.15%על כיום  ותת במדדים אלה עומדוהפנימי ותהתשוא(. שנים לפדיון 3-12מדד ' ממשל)הצמודות הארוכות 

-מ האפיקים הצמודים והלא"מח. ח ממשלת ישראל"באג מתיק הלקוח 52% ממליצה על השקעה שלהועדה  .בהתאמה

 חברות ח"לאג עדיפות תינתן כי ממליצה הועדה, למדד הצמוד באפיק הנמוכות התשואות לאור. שנים 4צמודים עומד על 

 מ"מחמשקל והצעה להגדיל את  .צמוד-הלא לאפיק בחשיפה ישראל ממשלת ח"לאג עדיפות תינתן וכי הצמוד לאפיק בחשיפה

   .ח הממשלתיות נדחתה ברוב קולות"האג

, לפיכך. להערכות השוק קרוב, 2.5%-אנו מעריכים כי האינפלציה בשנה הקרובה תסתכם ב. ללא שינוי :שקל/מדד חשיפה

 של יחסב (וחברות יממשלת) שקל הנקוב ח"אגלבין האפיק הצמוד ב הצמוד-הלא על איזון בין האפיק ממליצה הועדה

   .צמודות-לא ח"באג 57.2%-ו מדד צמודות ח"באג הלקוח מתיק 57.2%, דהיינו .22:22

-מדד התלכאשר , ח החברות בישראל"נרשמו עליות בשוק אגמאז דיון הועדה החולף  .ללא שינוי :בארץ חברות ח"לאג חשיפה

מאז תחילת השנה  .2.3%-עלה בבונד תשואות -תלומדד ה 2.5%-עלה בבונד השקלי -מדד התל, 2.0%-עלה ב 12בונד 

מתיק  52%ממליצה על השקעה של  הועדה. בהתאמה, 4.3%-ו 3.2%, 4.0%-מסתכמות עליות השערים במדדים אלה ב

להגדיל את הצעה  .-A השווה או גבוה מדירוגדירוג ושנים  4מ של "תוך שמירה מח, זאת. ח חברות בישראל"באג הלקוח

 .ת נדחתה ברוב קולותח החברו"משקל אג

על ח בדירוג השקעה "מרווחי התשואה באגמאז דיון הועדה החולף שמרו  .%5.2-צמצום ב :ל"בחו חברות ח"לאג חשיפה

לאור המרווחים הנמוכים . ב"נ 3של ח בדירוג נמוך מדירוג השקעה נרשמה ירידת מרווחים "במגזר האג. יציבות ברמות השפל

הועדה ממליצה כעת על  .(HY)ל בדירוג נמוך מדירוג השקעה "ח חברות בחו"באגה החליטה הועדה על צמצום ההחזק

מ "במח( ל ומעלה"בינ -BBB)בדירוג השקעה מתיק הלקוח  5.2%מתוכם , ל"בינח חברות "מתיק הלקוח באג 2% השקעת

לאור . 1: דגישים כיאנו מ .(HY)ל בדירוג נמוך מדירוג השקעה "ח חברות בחו"מתיק הלקוח באג 5.2%-ו שנים 4תיק של 

בשוק לאור התשואה הנמוכה . 5. החשיפה תיעשה באמצעות נכסים מנוהלים בלבד, HYסיכוני האשראי והנזילות באפיק 

 .אין אנו ממליצים על אפיק זה ללקוחות שמרכז חייהם מתנהל בשקלים, האירו

א "ואילו מדד ת 3.1%-ב 53א "ד המניות תמד ירד, מתחילת שנה –שוק המניות בישראל  .ללא שינוי: ץחשיפה למניות באר

בזמן , 1.2%-ב ירד, 53א "המוטה במשקולותיו לת, 103א "ת, התוצאה המצרפית היא כי מדד הייחוס. 10.4%-עלה בכ 22

ביצועי המניות בישראל משקפים היטב חולשה , כ"בסה. עלו באחוזים ניכרים...( אירופה, ב"ארה)חוס מובילים בעולם יי ישמדד

את בסיס הרכיב . ומאידך את העוצמה היחסית של הביקוש המקומי ובדגש על הצריכה הפרטית, מחד( בעיקר סחורות) ביצוא

את היתרה להשקיע בענפים ו 52א "תוך הטיה למדד ת, 152א "להצמיד למדד ת מומלץ( מרכיב זה 02%) בישראל יותהמנ

  .מד-ומדד הביו 12ן "נדל, בנקים, חיפושי גז ונפט: מומלצים

 הפגינו המניות מדדי, ב"וארה שכנותיה ובין קוריאה צפון בין הגוברת המתיחות למרות .%5.2-הגדלה ב: ל"חשיפה למניות בחו

 התחזיות אף על יחסית גבוה ואירופה ב"ארה של המפותחים בשווקים המכפילים תמחור, להערכתנו .יחסית מרשימה יציבות

הועדה החליטה על  .עתה לעת מוגבל הפך העליות פוטנציאל ,להערכתנו ,ולכן 0212-12 ב החברות רווחי לצמיחת החיוביות
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 22% :ל"בחו המניות לרכיבהמעודכנת  המומלצתלהלן החשיפה . מתיק הלקוח 12%-ל 5.2%-הגדלת משקל האפיק ב

  .מתעוררים 12%, ופסיפיק אירופה 42%, ב"ארה

 תוך מתן, מתיק הלקוח במזומן 12%ממליצה על השקעה של הועדה  .ללא שינוי: מובנים/חשיפה למזומן פיקדונות פלוס

  .מובנים/פלוס פיקדונותעדיפות ל

 

 

 

 

 

 

  

 אשר יבטיח , תגודר באופן חלקי (מניות ומזומן, ח"אג)ח השונים "הועדה ממליצה כי החשיפה לאפיקי המט

 .ניהול סיכונים נכון ויתאים לצרכי כל לקוח ולקוח

 אזי עדיף , יש לשים לב שאם התשואה באפיק מסוים לאחר דמי ניהול ועמלות קניה ומכירה לא כדאית

  . מזומן
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  מנייתי אפיק

 מבט לשוק המניות בישראל ותחזית  

 

 כלכלה . תחיםב נסחרים באזורי שיא כל הזמנים ולאחרונה נרשמו ביצועי יתר בשווקים מתפ"מדדי המניות בארה – בעולם

 נמוכות בכל קנה מידהשנותרות  (אלטרנטיבה חסר סיכון) ריביותיחד עם , רווחי החברותנאה בצמיחה ו משתפרת עולמית

לאחר הרחבה , מדיניות הפד שואפת להמשיך ולצמצם מעט. איתנהכלכלה  – ב"בארה. וללא לחצי אינפלציה ממשיים

ממשיכה לרשום  והכלכלה 0212עד לסוף תמשך של הבנק המרכזי  תוכנית הרכישות - אירופה. חסרת תקדים של שנים

יפן . מצליחה לשמר יציבות בנתוני הצמיחה - סין. ח"על להאט את קצב רכישות האג מאותתהבנק המרכזי . טוביםנתונים 

 .והכלכלה רושמת שיפור בנתונים 2.1%הבנק המרכזי ממשיך להצהיר ולפעול להותיר את התשואות נמוכות מתחת  –

 פוליטיים ואחרים-אירועים גיאו, מנגד. מבט על נתוני המאקרו היבשים אינו מלמד על סיכון מיוחד – סיכונים נראים לעין ,

כגון בחירות במדינות , פוטנציאל לאירועים בינאריים שתוצאתם בלתי צפויה( כמו בשנה החולפת)מייצרים בשנה הקרובה 

כמובן שהקונצנזוס כמעט אף פעם אינו . 'ב וכו"חקירות נשיא ארה, אההתחממות הגזרות בצפון קורי, מפתח באירופה

 .חודש ספטמבר הינו התנודתי ביותר סטטיסטית .אלא לאחר שמתחיל להתממש, מזהה את הסיכון מבעוד מועד

 התוצאה המצרפית היא . 10.4%-עלה בכ 22א "ואילו מדד ת 3.1%-ב 53א "מדד המניות ת ירד ,מתחילת שנה – ישראל

מגמה זו של תשואות יתר במדד . מתחילת שנה 1.2%-ב ירד 53א "המוטה במשקולותיו לת 103א "ת, מדד הייחוסכי 

א "חזרנו לתעדף את מדד ת, לפני כשלושה חודשים –וייתכן ומתהפכת בימים אלו  מזה שנה וחצישלטה אשר , 22א "ת

ת בשנים האחרונות בצמיחה נאה הנובעת בעיקר ישראל מתאפיינ. הינו מדד הייחוס 103א "כאשר ת, 22א "על פני ת 53

, צריכה פרטית איתנה ויציבהן עולים ו"מחירי נדל( 0)-ו. טק והשירותים-עוצמה יחסית בייצוא הנובעת מתחומי ההיי( 1: )מ

, היעדר לחצי אינפלציה ולפיכך צפי לריבית אפסית לפחות לשנה מהיום, צמיחה נאה. וצמת שוק העבודהבע המוסברת

מהווים , ג"פוטנציאל צמיחת התמ, קצב ילודה: ם פרמטרים ארוכי טווח חיוביים ביחס למדינות המפותחות כגוןכמו ג

 103 א"ת למדד להצמיד ניתן בישראל ותהמני רכיב בסיס את. גורמים התומכים בשוק המניות בהשקעה לכל טווח זמן

  .נבחרות ובמניות מומלצים בענפים להשקיע ניתן היתרה ואת 53א "בהטיה למדד ת (לשעבר 122)

 א "יניב שנה קדימה ביצועים עודפים על מדד ת 53א "מצפים כי מדד ת. המניות בעולם מצויים באזורי שיא שווקי – תחזית

נותר המדד לייחוס ועשוי גם הוא , (53א "המוטה במשקולותיו למדד ת)הרחב יותר  103א "מדד ת, יחד עם זאת. 22

 המניות שוקי בין פיזורתוך , שבו הסיכונים ניהול על רב דגשב בנוי המומלץ הועדה תיק. זוליהנות באופן יחסי ממגמה 

נתוני המאקרו בישראל נותרו איתנים ומהווים גורם התומך באפיק . ביניהם השלילי המתאם על בהתבסס ,ח"האג לשוקי

ן המקומי "שוק הנדל: עי צמיחה המשק המקומי צמח בשנים האחרונות בעיקר אודות לשני מנו, יחד עם זאת. המניות

 .ובשני אלו ניתן לזהות ניצנים של התקררות( כולל אקזיטים)טק -וייצוא ההיי

 הועדהמסך תיק  12% רכבי המניות בישראל עומד על. 

 52א "עם הטיה למדד ת 152א "מהרכיב למדד ת 02%-אנו ממליצים להיצמד בכ – תיק מניות מומלץ בישראל .  

  י מחלקת "מומלצים עה ענפיםה שלושתניתן להשלים באמצעות השקעה ב - המניות בישראל מרכיב 52%את יתרת

 . ן מניב וחיפושי נפט וגז"נדל, בנקים: המחקר

 

 .ל"בשווקי חו 12%, בישראל 12%: הרכב נוכחי . 5.2%-ל ב"בחו את רכיב המניות הוחלט להגדיל – ותאפיק מני

את היתרה ממליצים . 52א "עם הטיה למדד ת 152א "אנו ממליצים על היצמדות למדד ת –מניות בישראל 

 .  מהאפיק 02%-בכ( 152א "מדד ת) Core-עדיפות ל. י מחלקת מחקר"לתבל באמצעות ענפים מומלצים ע

 . דגש על איזון גיאוגרפי -ל "בחומניות 
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 ל"מניות חו

 22% –ב "ארה

 הגובר המתח – יציבות על שמרו הגלובליים המניות מדדי, ב"וארה שכנותיה ובין קוריאה צפון בין הגוברת המתיחות למרות

 המובילים במדדים 0-5% של מתונות לירידות האחרון בחודש הובילו, קוריאה צפון מצד ומתריס עוצמתי גרעיני ניסוי כולל, הבאסי

 .יחסית יציבות על שמרו ב"ארה מדדי בעוד, באסיה

 אך, 15 ל 11 מ ירד VIX -ה מדד אמנם

 – יום 522 ל הנע הממוצע מעל נותר

 01 ב' נק 2.5 של לשפל הגיע הפחד מדד

 הספיק הוא באוגוסט 12 ה ועד 0212 ליולי

 מעל קצת', נק 11 של לרמה לטפס

 מאז כאמור(. 13) ההיסטורי הממוצע

 בעוד, בהדרגה התמתנה התנודתיות

 להתרכז מעדיפים ב"בארה המשקיעים

 השני לרבעון החיוביות הכספיות בתוצאות

 .0212 של

 המחצית במהלך נוספת רווחים צמיחת, התחזיות י"עפ בעוד, 01 על מדעו S&P 500 מדד של הנוכחי הרווח מכפיל – כללי תמחור

 . נמוך אינו השיא לרווחי 12 של רווח מכפיל רמת גם כי לציין יש. 12.2 של לרמה הרווח מכפיל את תביא, 0212 של השנייה

 – יצוא מוטות ריקניותאמ חברות רווחי בצמיחת תומכים, העולם ברחבי הדולר היחלשות לצד ב"לארה מחוץ בצמיחה השיפור

 אולם, האחרונות השנתיים במהלך הדולר מהתחזקות סבלו ואחרים טבע משאבי, אנרגיה, מזון כמו מתחומים יצוא מוטות חברות

  .הקרובים הרבעונים במהלך בתוצאותיהם מדורג בשיפור לתמוך עשויה 0212 במהלך 10% כ של שיעור הדולר היחלשות

 42% –אירופה פסיפיק 

 ספרתיות חד תשואות, 0212 ב רשמו האירופיים המניות מדדי( אירו) מקומי מטבע במונחי – הקלפים את טורף ח"מטה שוק

 של הגיאוגרפי לאזור לייחס שניתן היתר ביצועי את רבה במידה" פספסו" ח"שע סיכון את שגידרו שמשקיעים כך, 0-12% בין שנעו

 אירופה לאזור הייחוס מדד לדוגמא כך. הדולר מול משמעותית התחזקו ויין אירו כמו החליפין שערי בהם, והפסיפיק אירופה

 .דולריים במונחים 12% ב 0212 מתחילת זינקו VEA הסל תעודת במקביל או, MSCI EAFE – והפסיפיק

 קרבה לסיומו בשווקים הצפי – 5217 של השנייה במחצית יצוא מוטות חברות רווחי צמיחת על להעיב צפויה האירו התחזקות

 שזו וככל האירו בשער משמעותית להתחזקות 0212 מתחילת תמכה, ECB ה של ח"האג רכישת בתוכנית משמעותי לצמצום או

 .וכדומה' וכו מזון, רכב יצרני כמו יצוא מוטות חברות רווחי על ממתנת השפעה תיתכן, תימשך

 12% –שווקים מתעוררים 

, בעולם הדולר היחלשות לצד גלובלית צמיחה, להערכתנו – 5217 מתחילת 52% ב מזנק המתעוררים לשווקים MSCI מדד

 . המפותחים לעומת המתפתחים בשווקים המכפילים תמחור ופערי הערך הצפת בפוטנציאל לתמוך ממשיכה

 – 15.2 על עומד כולה 5217 לרווחי החזוי הרווח מכפיל אולם 12.1 ל עלה המתעוררים בשווקים הנוכחי הרווח מכפיל

 להימשכות סביר רציונאל קיים, הנוכחיות הרמות סביב יישאר הוא עוד כל לפחות או, נמשכת הדולר היחלשות עוד כל ערכתנולה

 .מטבעי ספקולטיבי בסיס על והן פונדמנטאלי פוטנציאל בסיס על הן, המתעוררים בשווקים ומדדים למניות ההון תנועות

 .קוריאה בצפון המצב בשל באסיה להתפתחויות גבוהה רגישות תיתכן חיםהמתפת השווקים בקטגוריית להשקעה כי לציין יש

1100
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1400
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5217מתחילת  12%מחיר אונקיית זהב זינק ביותר מ 
של מתיחות גיאופולטית באסיה והיחלשות שער הדולר תמכו בעליית מחיר הזהב השילוב -  מתכון מנצח

12.7%
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 איגרות חוב ומזומן אפיק

 

  בעולם הממשלתיות ח"האג שוקי

פוליטית -בעקבות המתיחות הגיאו. לחודש אוגוסט העבודה משוק פושרים נתונים למרות טוב כלכלי המאקרו המצב, ב"בארה

 ,שהייתה בהסתברות גבוה, דצמבר בחודש הריבית העלאתנראה כי  האוויר מזג של הכלכליות להשפעות באשר ודאותהו וחוסר

ב לרמה של "נ 10-ב החולף הועדה דיון מאז שנים 12-ל ב"ארה ממשלת ח"אג תשואתירדה , כתוצאה מכך. בספקכעת  מוטלת

שנים נמוכה לדעתנו ואינה  12-הנוכחית של התשואה ל הרמה .1.01%ועמדה על היא התשואה לשנתיים ירדה גם . 0.23%

 0212-ו 0212את תחזיות הצמיחה לשנים  ECB-עדכן ה, בגוש האירו .אנו צופים תיקון כלפי מעלה של התשואה, לפיכך. יציבה

אינה  אמנם העלאת ריבית מוניטרית. ח שלו"כלפי מעלה וצפוי לפרסם באוקטובר הודעה באשר לתוכנית צמצום רכישות האג

ת תשוא. בפרט תשואות הבסיס הממשלתיות, ח"ח עשויה לתמוך בעליית תשואות האג"אך צמצום רכישות האג, נראית באופק

  .2.51%ב לרמה של "נ 2-שנים ירדה ב 12-ל ח ממשלת גרמניה"אג

 

  ח ממשלת ישראל"שוק אג

+ 3צמוד -לא' ממשל)צמודות -הארוכות הלאח "בשערי האג 2.5%מאז דיון הועדה החולף נרשמו ירידות בשיעור ממוצע של 

מאז תחילת (. שנים לפדיון 3-12מדד ' ממשל)ח הארוכות הצמודות "בשערי האג 2.4%וירידות בשיעור ממוצע של ( שנים לפדיון

 (. -2.11%)-ו 1.15%התשואות הפנימיות במדדים אלה עומדות כיום על ו ,בהתאמה, 0.21%-ו 1.5%-השנה עלו מדדים אלה ב

 (אחוזים) ח ממשלת ישראל לטווח ארוך"מדדי אגאות תשו
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 שנים 2+ממשלתי קבוע  3.6

 שנים 2 -12ממשלתי מדד 

בהסתכלות על . מובנים/פלוס פיקדונותו מזומןבח ו"מהתיק באג 72%-ל שווהה סכום השקעת על ממליצים אנו

על , לפיכך, וממליצה צמודהעל פני  צמוד למדד-לאלאפיק הרואה עדיפות אינה הועדה , ח בארץ"כלל רכיב האג

ח ממשלת "עם דגש על אג) למדד צמוד-לאה באפיקמתיק הלקוח  57.2%, דהיינו. 22:22ביחס של חשיפה 

 52%ל ש השקעה הועדה ממליצה על .(ח חברות"עם גדש על אג) צמודה באפיקמתיק הלקוח  57.2%-ו( ישראל

ח חברות "גמתיק הלקוח יושקעו בא 52%הועדה ממליצה כי  .שנים 4מ של "במח ממשלתיות ח"באגמתיק הלקוח 

ח חברות "באג 2%ממליצה הועדה על החזקה של , בנוסף. שנים 4מ של "ומעלה במח Aבקבוצת דירוג  בארץ

 ופיקדונות מזומן באפיק 12% ,שנים 4מ "במח( השקעה מדירוג נמוך בדירוג 5.2%-ו השקעה בדירוג 5.2%)ל "חו

 ח"באג להשקעה עדיפות קיימת כי יניםמאמ אנו .(מובנים/פלוס לפיקדונות עדיפות מתן תוך) מובנים/פלוס

 .השקעה מדירוג נמוך בדירוגל "ח חברות בחו"בפרט באג, מנוהלים נכסים באמצעות
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על פי הערכות . -2.2%עומדת כיום על ( החודשים החולפים 10-ב)והאינפלציה השנתית  2.1%ירד בשיעור של  יולי חודש מדד

אין  בהמשך השנהוגם , 0212האינפלציה השנתית צפויה להישאר בטריטוריה שלילית עד אמצע שנת , מחלקת מאקרו כלכלה

נראה כי שוקי ההון , אף על פי כן. (1%) היא צפויה לחצות את הגבול התחתון של טווח יעד האינפלציה של הבנק המרכזי

 צמודאפיק הצמוד ביחס ל-כך שלאור התמחור היחסי של האפיק הלא, מגלמים את ההערכות הנמוכות באשר לאינפלציה הצפויה

לבין האפיק  הצמוד-הלא ממליצה על איזון בין האפיק הועדה ,לפיכך. האחר לא קיימת עדיפות מובהקת לאפיק אחד על פני

-ו מדד צמודות ח"באג הלקוח מתיק 57.2%, דהיינו .22:22 של יחסב (וחברות ממשלתי) שקל הנקוב ח"אגהצמוד ב

   .צמודות-לא ח"באג 57.2%

 גם: "לנוכח הודעתו של בנק ישראל כי, בפרט. קהעלאת ריבית על ידי בנק ישראל אינה נראית באופ, לאור הערכות האינפלציה

 המדיניות את להותיר המוניטארית הועדה בכוונת, המוניטארית ההרחבה את לצמצם יתחילו נוספים מרכזיים בנקים אם

 ."כנה על המרחיבה

מד צמודים עו-מ האפיקים הצמודים והלא"מח. ח ממשלת ישראל"מתיק הלקוח באג 52%הועדה ממליצה על השקעה של 

 לאפיק בחשיפה חברות ח"לאג עדיפות תינתן כי ממליצה הועדה, למדד הצמוד באפיק הנמוכות התשואות לאור. שנים 4על 

ח החברות נדחתה "הצעה להגדיל את משקל אג .צמוד-הלא לאפיק בחשיפה ישראל ממשלת ח"לאג עדיפות תינתן וכי הצמוד

 .ברוב קולות

 

 ח החברות המקומי"שוק אג

בונד -מדד התל, 2.0%-עלה ב 12בונד -כאשר מדד התל, ח החברות בישראל"עדה החולף נרשמו עליות בשוק אגמאז דיון הו

-מאז תחילת השנה מסתכמות עליות השערים במדדים אלה ב. 2.3%-בונד תשואות עלה ב-ומדד התל 2.5%-השקלי עלה ב

 . בהתאמה, 4.3%-ו 3.2%, 4.0%

גם . יולי-ח בחודשים מאי"מיליארד ש 4.2ח לעומת ממוצע חודשי של "יליארד שמ 1.0-בחודש אוגוסט הסתכם גיוס ההון ב

 1.2לעומת ממוצע חודשי של מיליון  252ועמדה בחודש אוגוסט על ח ירדה בחודשים האחרונים "הצבירה נטו בקרנות האג

בשוק ח "שמיליארד  12.4בפרט לנוכח פדיון נטו של , מוקדם להכריז על שינוי כיוון, על פי כןאף . מתחילת השנה ח"שמיליארד 

 .ח הממשלתיות בחודש אוגוסט לבדו"האג

 (ח"מיליארדי ש) ח חברות"ח וגיוסים באמצעות אג"צבירה נטו בקרנות אג

 

 -5  

 -    

 5  

 10  

 15  

                                        

5211 5217 

 ח"צבירה נטו בקרנות אג

 ח חברות"גיוס הון באמצעות אג
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שנים ושמירה  4מ של "מח על תוך שמירה, זאת. ח חברות בישראל"אגמתיק הלקוח ב 52%הועדה ממליצה על החזקה של 

 .ח החברות נדחתה ברוב קולות"הצעה להגדיל את משקל אג  .-Aעל דירוג השווה או גבוה מדירוג 

 

 ל "ח החברות בחו"שוק אג

 בשוק .שפלנשמרת יציבות המרווחים ברמות ה ח בדירוג השקעה"בשוק האג -(IG) עההשק בדירוג החברות ח"אג שוק

 עלו השנה תחילתאז מ. נרשמה במגזר זה בממוצע 2.2%נהנו איגרות החוב מירידת תשואת הבסיס ועלייה של , הדולר

 5.1% על כיום עומדת בשוק הממוצעת התשואה. כולה 0211 בשנת 3.2%-ב שעלו אחרי, בממוצע 3.2%-ב דולר נקובות ח"אג

וכה היסטורית וצפויה לעלות לדעתנו בשנה הבאה עם המשך עליית ריבית רמת מרווחים זו נמ .ב"נ 113ומשקפת מרווח של 

 בשוק. ב ניתן למצוא במגזרי התקשורת האנרגיה"נ 112-מרווחים גבוהים יחסית של כ .הפד והתשואה הממשלתית בעקבותיה

 בשנת שנרשמו 4.4% של עליות לעומת, 1.2% של עליות נרשמו השנה תחילת מאז .2.0%עלייה ממוצעת של  נרשמה ,האירו

 האירו בשוק הנמוכה התשואה לאור. בלבד ב"נ 22 של מרווח ומשקפת, 2.1% על כיום עומדת הממוצעת התשואה. 0211

 .אירו נקוב אינו חייהם שמרכז ללקוחות זה אפיק על ממליצים אנו אין, ורמות השפל בהן שוררים המרווחים

על ב נוספות וזה עומד "נ 3-ירד המרווח הממוצע ב ,הדולר בשוק –(HY) השקעה מדירוג נמוך בדירוג החברות ח"אג שוק

בדולר בשיעור חד מאוד עם התייצבות מחירי הנפט  HY-ירדו מרווחי התשואה במגזר ה 0211מאז פברואר . ב"נ 523

נאות כתוצאה מכך נהנו המשקיעים במגזר זה בתשואות . והתפוגגות החשש ליציבותן הפיננסית של חברות רבות בתחום זה

נמוכות לדעתו מהרמות הנדרשות לנוכח סיכון הנוכחיות  רמותה .0212מתחילת שנת  1.2%-ו 0211 בשנת 12.4%של 

עלו שערי איגרות  ,האירו במגזר .1%התשואה הפנימית עדיין גבוהה ועומדת של  ,אף על פי כן .האשראי הגלום במגזר זה

 התשואה. 0211 בשנת 2.2% של לעלייה בהמשך, 4.2%-ב םהשערי עליית מסתכמת 0212שנת  מתחילתו 2.5%-החוב ב

  .בלבד ב"נ 043-כ של מרווח ומשקפת 0.2% על עומדת כיום הפנימית

 .(HY)ל בדירוג נמוך מדירוג השקעה "ח חברות בחו"באגלאור המרווחים הנמוכים החליטה הועדה על צמצום ההחזקה 

מתיק הלקוח בדירוג השקעה  5.2%מתוכם , ל"בינברות ח ח"מתיק הלקוח באג 2%השקעת הועדה ממליצה כעת על 

(BBB- ל ומעלה"בינ )ל בדירוג נמוך מדירוג השקעה "ח חברות בחו"מתיק הלקוח באג 5.2%-ו שנים 4מ תיק של "במח

(HY). לאור סיכוני האשראי והנזילות באפיק . 1: אנו מדגישים כיHY ,5. החשיפה תיעשה באמצעות נכסים מנוהלים בלבד .

 .אין אנו ממליצים על אפיק זה ללקוחות שמרכז חייהם מתנהל בשקלים, בשוק האירוור התשואה הנמוכה לא

 

 ופיקדונותמזומן 

  .מובנים/פלוס פיקדונותתוך מתן עדיפות ל, מתיק הלקוח במזומן ובפיקדונות 12%הועדה ממליצה על השקעת 

 

 

 
 אשר יבטיח , תגודר באופן חלקי (מניות ומזומן, ח"אג)ח השונים "הועדה ממליצה כי החשיפה לאפיקי המט

 .ניהול סיכונים נכון ויתאים לצרכי כל לקוח ולקוח

 אזי עדיף מזומן, שאם התשואה באפיק מסוים לאחר דמי ניהול ועמלות קניה ומכירה לא כדאית יש לשים לב  . 
 



 

 

 

  
    מחלקת המחקר. אגף הייעוץ . פיםלאסטרטגיה וכסהחטיבה           
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 :מ"הערות ואזהרות כלליות מטעם בנק דיסקונט לישראל בע

תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים , הניתוח הכלול בסקירה זו הינו למטרת אינפורמציה בלבד ואין לראות בו המלצה"
ע או נכסים פיננסיים או התחייבות של בנק דיסקונט "למכור ני/לקנות/חדים של כל לקוח או הזמנה לייעוץ כאמור או הצעה להחזיקהמיו

 .לייעץ ללקוחותיו בהתאם לאמור בו"( הבנק: "להלן)מ "לישראל בע

העשויים להיות , שנבדקו עצמאית על נתונים ומידע גלויים לציבור שהונחו כמהימנים מבלי, בין היתר, הניתוח מתפרסם בהתבסס
בלתי מעודכנים ואינם מתיימרים להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה או להחליף את שיקול דעתו , בלתי מדויקים, חסרים

. הדעות המובאות בסקירה מייצגות את עמדת מחבריה והן אינן זהות בהכרח לעמדת יועצי ההשקעות בבנק. העצמאי של הקורא
הניתוח מופץ כחלק . עות האמורות נכונות ליום פרסומן לראשונה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה מוקדמתהד

אין לראות בו , ל או בכל דרך או מדיה אחרת"הוא מגיע אליך אישית באמצעות הדוא, וגם אם במסגרת תפוצה רחבה זו, מתפוצה רחבה
ע והנכסים "לא מבחינת סוגי הני, לא מבחינת תוכן הניתוח, ך ולנתונים האישיים שלךמשום ניתוח או סקירה המותאמים לצרכי

 .ככל שיהיו ולא מכל בחינה אחרת, הפיננסיים הנזכרים בו

או מי /או עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/הבנק וכל חברה קשורה אליו ו. או לבנק עניין אישי בנושא הסקירה/עשוי להיות למחברי הסקירה ו
, ישיר או עקיף, או לכל נזק/לרבות ביחס לנתונים ו, שגיאה או כל פגם אחר בסקירה זו, אינם לא יהיו אחראים לכל אי דיוק מטעמו
, אין להפיץ. ואינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט, כתוצאה מהסתמכות על סקירה זו, אם ייגרם, שייגרם

, העברת הסקירה ופרסומה במלואה או בחלקה. מוש אחר בסקירה זו ללא אישור הבנק מראש ובכתבלפרסם או לעשות כל שי, להעתיק
בין היתר , או החברות הקשורות עוסקות/או חברות הבנות שלו ו/הבנק ו. ללא קבלת אישור הבנק כאמור לעיל הינה אסורה בהחלט

, בין היתר, או לבצע/ועשויים להחזיק ו, עילות בנקאית לסוגיהביצוע עסקאות בבורסה ובפ, מסחר בניירות ערך, בניהול תיקי השקעות
תיתכן אפשרות . בהתאם או שלא בהתאם לאמור בה, ככל שנזכרים, או נכסים פיננסיים הנזכרים בסקירה זו/עסקאות בנייר הערך ו

השימוש באינטרנט . ולתו למונעםלמרות שהבנק נוקט באמצעים ככל יכ' אי דיוקים וכו, טעויות, ניסוח, שבסקירה נפלו שיבושי הגהה
חשוף לתקלות וסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות על אף שהבנק נוקט בכל האמצעים הסבירים למניעת 

או הפסקה /או תוצאה שנגרמה כתוצאה משיבוש ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/לפיכך לא ישא הבנק באחריות לנזק ו. כאמור, תקלות וסיכונים
 ".או בהעברת הנתונים ככל שאלו נגרמו מתקלות שאינן בשליטת הבנק ושהבנק לא יכול היה למונעם במאמץ סביר/י התקשורת ובקוו


