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הועדה מאמינה כי מבנה . הותרת התיק המומלץ ללא שינויעל החליטה ועדת ההשקעות , לאור ההתפתחויות בשווקים

בעתיד  מפת הסיכוניםכלכליות ו-ההתפתחויות המאקרו, ומתאים להתמודדות עם תנאי השוק יותר מאוזן החדשהתיק 

  .הנראה לעין

 :להלן הרכב תיק הועדה

ח "אג
 ממשלתי

ח "אג
חברות 
 ישראלי

ח "אג
חברות 

ל"חו  

מניות 
 בארץ

מניות 
ל"חו  

מזומן 
ופיקדונות 

מובנים/פלוס  

32..% 22% 12% 12..% 1..2% 12.2% 

 ,לטובת האפיק השקלי 02:02הינה ח החלוקה המומלצת "באפיק האג

 .מדדי 21%-שקלי ו  31.5%דהיינו

 מובנים/במזומן ופיקדונות פלוס %11 .1

 מזומן 

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

 .והפסד אלטרנטיבי( העברה

  הפסד נזילות. כ ארוך מפיקדון מובנה"ן בדהפיקדו: סיכונים –פיקדון פלוס , 

 (.דמי העברה)אלטרנטיבי ללא שיעור השתתפות מהקרן הפסד 

 ותח ממשלתי"אג 23..% .2

 .(שנים 0מ "מח)צמוד  ממשלתי

 .(שנים 0מ "מח)שקלי בריבית קבועה  ממשלתי

 בישראלח חברות "אג - %21 .3

  .(שנים 3מ "מח) ומעלה Aבקבוצת דירוג 

 ל"חובח חברות "אג - %11 .4

 .חברות מערביות בפריסה גלובלית

 (.שנים 0מ "מח) ומעלה (ל"בינ) -BBBח בדירוג "אג

 מניות  - 2..%5 ..

 .וכן סקטורים המומלצים על ידי מחלקת המחקר( ף"המוטה מטבעו למעו) 122א "בדגש על ת –בארץ  - %..12

 ל"בחו המניות לרכיב המומלצת הגיאוגרפית החשיפה .תחיםושווקים מפמחברות גלובליות על בדגש  - ל"חו - 2%..1
 .מתעוררים 10%, ופסיפיק אירופה 41%, ב"ארה 50%: היא

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

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

 בחשיפה ישראל ממשלת ח"לאג עדיפות תינתן וכי הצמוד לאפיק בחשיפה חברות ח"לאג עדיפות תינתן כי ממליצה הועדה
 .צמוד-הלא לאפיק

 2212, ינואר 10  : פורסם ב

1.2212..1ח ועדת השקעות "דו  

 מבנה תיק השקעות מומלץ

 
(:1..1) תחזית מחלקת מאקרו  

 1.0% אינפלציה שנה קדימה

2110אינפלציה   1.2%-  

שנה קדימהריבית   1.1% 

2110סוף ריבית   1.1% 

(דצמבר)קרוב מדד   1.1% 
 

 

ח  "אג
 שקלי

31..% 

ח  "אג
 מדדי

21.1% 

ח  "אג
 ל"חו

11.1% 
מניות  

 ל"בחו
12..% 

מניות  
 בישראל  
1..1% 

מזומן 
פקדונות 

 מובנים
11.1% 
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 להלן תקציר להמלצות הוועדה: 

לעומת יעד  ,מהתוצר 2.2%שעומד על  2210לשנת שיפור מרשים בגירעון הממשלתי , בישראל: כלכלי מאקרו רקע

 . ן וכן עליה כללית בגביית המיסים"ענף הרכב והנדלמיסים במ ןהכנסות הרוב ה. 2.2%של 

. תיקון כלפי מטה של התשואותמאז דיון הועדה החולף  םנרש, ב"בארה .ללא שינוי :ממשלתיות ח"לאג חשיפה

תשואות , בגוש האירו. בהתאמה, 2.02%,-ו 1.22%שנים עמדו בסוף שבוע החולף על  .-התשואות לשנתיים ו

תשואה לטווח ארוך ה, בישראל .%.2.3על בסוף שבוע החולף  ועמדה שנים עלתה 12-ל גרמניהח ממשלת "אג

, לעומתה  .1.22%לתשואה של  1.1%-ב ירדה( שנים לפדיון+ .בריבית קבועה  'מדד ממשל)צמוד -באפיק הלא

ממליצה על הועדה  .2%..2 -עלתה ב( שנים לפדיון 12-.צמודה  'מדד ממשל)ארוך מדד לטווח ההתשואה צמודת 

 4על  עומדצמודים -מ האפיקים הצמודים והלא"מח. ח ממשלת ישראל"באג מתיק הלקוח %..32של  השקעה

   . שנים

מצפיות  במעט גבוה, 2.0%-הקרובה תסתכם באנו מעריכים כי האינפלציה בשנה . ללא שינוי :שקל/מדד חשיפה

הועדה רואה סיכון גבוה יותר לטעות כלפי מטה מאשר כלפי מעלה של , אף על פי כן. 2.3%העומדות על , השוק

 ממשלתי) שקל הנקוב ח"האג באפיק הצמוד-הלא הרכיב חלוקה ביןעל  ממליצההועדה . התממשות התחזית

-ו מדד ותצמודח "באג מתיק הלקוח 21%, דהיינו. 01:41 של ליחס למדד הצמודח "ובין אפיק האג( וחברות

הועדה ממליצה כי תינתן עדיפות , לאור התשואות הנמוכות באפיק הצמוד למדד .ותצמוד-לאח "באג %..31

 . צמוד-לאלאפיק הח ממשלת ישראל בחשיפה "ח חברות בחשיפה לאפיק הצמוד וכי תינתן עדיפות לאג"לאג

-ב 02בונד -מדד התל עלה, בשבועיים שחלפו מאז דיון הועדה האחרון .ללא שינוי :בארץ חברות ח"לאג חשיפה

ח "מתיק הלקוח באג 21%הועדה ממליצה על השקעת  .2.3%-ו בעלה בתקופה זבונד השקלי -התלמדד . 2.0%

  . שנים 3מ "ומעלה במח Aחברות בישראל בקבוצת הדירוג 

בשוק  .ל"בחו ח החברות"בשוקי אג עליותנרשמו , מאז דיון הועדה האחרון .ללא שינוי :ל"בחו חברות ח"לאג חשיפה

אירו נרשמו בשבועיים החולפים  ח הנקובות"בשוק האג .בממוצע 1.0% עליהח החברות הנקובות דולר נרשמה "אג

בדירוג השקעה  ל"בינח חברות "מתיק הלקוח באג 11%ממליצה על השקעה של  הועדה .2.3%עליות של 

(BBB- ל ומעלה"בינ )אין אנו ממליצים על אפיק זה , לאור התשואה הנמוכה בשוק האירו .שנים 4מ תיק של "במח

  .ללקוחות שמרכז חייהם מתנהל בשקלים

ואילו  1.0%-ב .2א "ירד מדד המניות ת ,מתחילת שנה –שוק המניות בישראל  .ללא שינוי: ץחשיפה למניות באר

ומאידך את , מחד אל משקפים היטב את היחלשות היצואביצועי המניות בישר, כ"בסה .1.3%-כעלה ב .2א "מדד ת

מדד  2212קיים סיכוי סביר כי במהלך , להערכתנו .העוצמה היחסית של הביקוש המקומי ובדגש על הצריכה הפרטית

להצמיד  מומלץ( מרכיב זה 01%-כ) יתי בישראליאת בסיס הרכיב המנ. .2א "ף יניב ביצועי יתר על מדד ת"המעו

כימיה גומי ופלסטיק , נקיםב, חיפושי גז ונפט: את היתרה ניתן להשקיע בענפים מומלציםו 111א "למדד ת

  .ובמניות נבחרות .1ן "נדל, (למעט מניות הפארמה)

פסיפיק וקטגוריית השווקים , מדדי המניות המובילים באירופה, 2212מתחילת  .ללא שינוי: ל"חשיפה למניות בחו

זאת לאחר שנה יוצאת דופן בעוצמתה . האמריקני S&P 500רשמו ביצועי יתר לעומת מדד , המתעוררים

המעניקה משקל , אנו ממליצים לשמור על החשיפה הגיאוגרפית המומלצת. ובתהפוכותיה בשוק המניות האמריקני

, ב"ארה 1%. :ל"בחו המניות לרכיב המומלצתלהלן החשיפה . ב לעת עתה"מבולי לשווקים מחוץ לארהיתר סי

  .מתעוררים 10%, ופסיפיק אירופה 41%

באפיק  מתיק הלקוח 11%השקעת על ממליצה הועדה  .ללא שינוי: מובנים/חשיפה למזומן פיקדונות פלוס

  .מובנים/פלוס פיקדונותבאפיק זה לעדיפות יש לתת . מובנים/המזומן ופיקדונות פלוס
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 מנייתי אפיק

 

 מבט לשוק המניות בישראל ותחזית  

 ב נסקו"השווקים בארה, ב ועמה"ב הביאה ציפייה לשינוי חיובי בארה"בחירתו של דונלד טראמפ לנשיא ארה – בעולם .

 –אלו . חלה בלימה מסוימת בשוקי המניות האמריקאים ואיתה גם בלימה בדולר ובעליית התשואות הארוכות, כעת

הוארכה תוכנית הרכישות , באירופה. פערים להדביק, ב"מהווים תנאים נוחים לתקופה מסוימת לשוקי מניות מחוץ לארה

הכלכלה , בקצב חודשי מעט נמוך יותר מבעבר ובמקביל, אם כי החל מאפריל, 2212של הבנק המרכזי עד לסוף 

כל עוד , מצב זה מייצר תנאי שוק נוחים יחסית לעליית שווי של נכסים פיננסים. האירופית רושמת נתונים חזקים יחסית

 . ב תיוותר מדודה ואיטית"העלאת הריבית בארה

 מגמה זו של תשואות יתר . 1.3%-עלה בכ .2א "ואילו מדד ת 1.0%-ב .2א "ירד מדד המניות ת, מתחילת שנה – ישראל

א "במידה ומניות הפארמה במדד ת, 2212עשויה להשתנות במהלך , ונמשכת גם כעת 2210אשר שלטה בכל  .2א "בת

ניכרת עדיין עוצמה מרשימה בייצוא השירותים ובאקזיטים של , יצוא הסחורות על אף חולשה בהיקפי. ימצאו תחתית .2

ישראל מתאפיינת , בנוסף. על אף הקיפאון בסחר העולמי, אלו מתורגמים לעוצמה יחסית בייצוא. ההיי טק הישראלי

ת החריג הציגה נתון גידול בצריכה הפרטי 2210בשנים האחרונות בעוצמת צריכה פרטית איתנה ויציבה כששנת 

. אלו מהווים גורמים התומכים בשוק המקומי בטווח הקצר והבינוני. י עוצמת שוק העבודה"בעוצמתו והמוסבר בעיקר ע

, ג"צמיחת התמ, קצב ילודה: ארוכי טווח וחיוביים ביחס למדינות המפותחות כגון, לאלו ניתן להוסיף נתונים מבניים

אין לחצי אינפלציה ועקום , 2212לפחות לא עד לסוף , ק להעלאת ריביתאין כוונות על הפר, בישראל. אינפלציה נמוכה

. אלו מהווים סביבה תומכת לפיננסים בישראל(. ב"בעיקר לאור מגמת התשואות בארה)התשואות הופך לתלול יותר 

דדי לרבות דיונים מחודשים על הפחתת מס הבורסה ורפורמת מ, הבורסה מנסה לאמץ תוכניות להגדלת מחזורי המסחר

 להשקיע ניתן היתרה ואת 122 א"ת למדד להצמיד ניתן בישראל המנייתי הרכיב בסיס את .המניות שתצא לפועל בקרוב

את היתרה ו 111א "מהחשיפה במניות בישראל במדד ת 01%אנו ממליצים על . נבחרות ובמניות מומלצים בענפים

  .ניתן להשקיע בענפים מומלצים ובמניות נבחרות

 ייתכן ואנו , להערכתנו. מצויים ברמה נוחה יחסית לקניות, כ מדדי המניות בישראל ואף ברמת הענפים"בסה – תחזית

פערי התשואות של השנים האחרונות בין מדדי המניות , שבסופו" התכנסות לממוצע"עדים לתחילתו של מהלך של 

במידה ותחול גם , וזאת, יצטמצמו, רות בעיקרסחו/ ב "טכנולוגיה עילית לבין מדדי מניות בשווקים מחוץ לארה/ ב "בארה

 לשוקי המניות שוקי בין פיזורתוך , שבו הסיכונים ניהול על רב דגש תוך בנוי המומלץ הועדה תיק. ח דומה"תנועת מט

תחילתה של מגמת עליית תשואות מביאה כמעט תמיד זרימת הון חיובית . ביניהם השלילי המתאם על בהתבסס ,ח"האג

 . ההתנהגות אף מתהפכת, אולם ככל שהמהלך נמשך, למניות

  מסך תיק ההשקעות בישראל %..12ל חשיפה של עאנו ממליצים. 

 111א "מהרכיב למדד ת 01%-אנו ממליצים להיצמד בכ – תיק מניות מומלץ בישראל .  

  מחלקת המחקר לקראת י "מרכיב המניות בישראל ניתן להשלים באמצעות השקעה בסקטורים מומלצים ע 12%את יתרת

, נותר ערך השקעתי מעניין בענפים כימיה, בנוסף. נפט וגז עדיין מענייניםגם תחום חיפושי בנקים וה ענף :שימו לב. 2212

מהמקסימום האפשרי בתיק מייצג  01%-כ)מסך תיק ההשקעות  %..25כ החזקה מומלצת של "סה – אפיק מנייתי

 .ל"בשווקי חו %.1-בישראל ו %..12, (3ברמת סיכון 

-עדיפות ל. י מחלקת מחקר"בתיבול ענפים מומלצים ע 111א "אנו ממליצים על היצמדות למדד ת –מניות בישראל 

Core (111א "מדד ת )מהאפיק 01%-בכ  . 

 . בפרט ב"מובילות בארהב ועל מניות "דגש על משקל יתר לארה -ל "בחומניות 
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שהיו מומלצים על ידינו זמן רב ורשמו תשואות , ן המניב"והנדל( ובקרוב ייתכן גם הפארמה, למעט פארמה)גומי פלסטיק 

 .נאות ביותר עד כה

 ל"מניות חו

 1%. –ב "ארה

 איטי שבקצב נראה אך נמשכת האמריקניים המניות מדדי את שאפיינה העליות מגמת – השיא לרמות נצמדים ב"ארה מדדי

 . הגלובליים המדדים יתר לעומת בולטים יתר וביצועי, מרשימה בעוצמה נחתמה 2210 ששנת לאחר זאת. יותר

 22,222 לרמת נשק לאחרונה שרק, המדד - %.1 של כוללת תשואה עם 2110 ב העליות מגמת את הוביל, ונס'ג הדאו מדד

 המשקל בזכות היתר בין, הכבדים המניות מדדי מבין ביותר והמרשימה החזקה העליה את רשם, 12,222.0 ל דיוק ליתר או' הנק

 .השנה של האחרונים בחודשיים 22% ב שזינקו( 22%) פיננסים למניות במדד יחסית הגבוה

 – 2115 ב הריבית בהעלאות תומכים 2115 ל החיוביות הרווח ותחזיות, בתעשייה התאוששות, החיוביים המאקרו נתוני

. 2212 לקראת הילוך ומעביר ייתכן הריבית ותהליך, ב"בארה הרוחבי הכלכלי מהשיפור להתעלם עוד יכולים אינם המדיניות קובעי

 .ב"בארה והפיננסים הבנקאות מניות בעליית היטב התבטאה, זו הערכה

 שלפני הוודאות ומאי, הדולר בשער הקלה מהחולשה נובעים, ב"ארה מדדי של שנה מתחילת היחסיים החסר ביצועי, להערכתנו

, (12%) ומתעוררים( 02%) פסיפיק אירופה( 2%.) ב"לארה מאוזנת חשיפה על לשמור ממליצים אנו .לתפקיד טראמפ של כניסתו

 .MSCI World במדד היחסי למשקלם בקירוב הדומה

 41% – ופסיפיק אירופה

 נאים ביצועים שהפגינו, והרכב הפיננסים ענפי בהובלת, נאות עליות עם השנה את פתחה אירופה – הילוך העבירו אירופה מדדי

 2210 מיולי 02% ב שעלו לאחר, מדהימה התאוששות לאחרונה רשמו, האירופיים הבנקים מניות, בכלל. 2210 סוף במהלך גם

  .2210 מתחילת( 32%) הירידות כל את" מחקו" וכמעט

 והפסיפיק לאירופה MSCI EAFE ממד שליש המהוות, (0%) וקוריאה( 0%) אוסטרליה, (21%) יפן –? בפסיפיק התאוששות

 .0% כ של ממוצעת דולרית בתשואה השנה את פתחו VEA הסל תעודת מנכסי ושליש

1.6%

5.5%

3.1%
2.9% 2.7%

2.4%

1.7% 1.6%
1.1%

-0.1% -0.4%

-1.2%

S&P 500 ביוטק צריכה 
מחזורית

בריאות טכנולוגיה חומרי גלם תחבורה תעשיה פיננסים תשתיות צריכה 
דפנסיבית

אנרגיה

,2115מצב סקטוריאלית מתחילת  תמונת
של טראמפ ביחס לענף הבריאות" הציוצים"ענף הבריאות והביוטק צפויים לתנודתיות רבה בתחילת השנה על רקע 
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 ביותר יצמחו המצרפיים החברות רווחי התחזיות י"עפ – MXEA והפסיפיק אירופה מדד עבור 2115 ל אופטימיות רווח תחזיות

 .2212 ל החזויים לרווחים 0..1 של נוח רווח מכפיל המשקפת תחזית, 2212 ב 2%. מ

 11% –שווקים מתעוררים 

 בירידה 2212 את פתח הדולר – 2115 ל אופטימית רווחים ותחזית הדולר חולשת רקע על EM ה בקטגוריית יפה פתיחה

 נתוני רקע על, בדולר החולשה. קודמו לעומת טראמפ של כהונתו תחת מבעבר גבוהה פיסקאלית להרחבה הצפי מתוך אולי, קלה

  .המתעוררים השווקים של יתר ובביצועי המניות בשווקי לאחרונה תמכו, באירופה ומשופרים ב"בארה חזקים מאקרו

 .2115 ל ..12 רווח מכפיל משקפים והם, 31% ב 2115 ב לצמוח צפויים EM ה בקטגוריית החברות רווחי, התחזיות י"עפ

 

 איגרות חוב ומזומן אפיק

 

  בעולם הממשלתיות ח"האג שוקי

חודש  אפיינה אתבעליות קלות אחרי התנודתיות הגבוהה ש בשבועיים האחרוניםנסחרו  ב"ח ממשלת ארה"אג ,ב"בארה

. עליית מחירי הנפט ואינפלציה מחודשת במגזר השירותים, של הריבית צפויבאשר למסלול ה הפדהצהרות אחרי , דצמבר

ואולי יספק פרטים לגבי , דשאז יושבע טראמפ לנשיא ח, נראה שכולם ממתינים ליום שישי הקרוב, למרות אי הודאות הגבוהה

כים כי אנו מערי .2.32%-ל 2.22%-שנים מ 12-ב ל"ח ממשלת ארה"עלתה התשואה באג כולה 2210שנת ב. מדיניותו הכלכלית

  .עד שרמת אי הודאות תרדתלווה אותנו  הגבוהההתנודתיות 

 (אחוזים) 2110שנים בשנת  11-לשנתיים ו ב"ממשלת ארהח "תשואות אג
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בהסתכלות על . מובנים/פלוס פיקדונותו מזומןבח ו"מהתיק באג %..52-ל שווהה סכום השקעת על ממליצים אנו

חשיפה על , לפיכך, וממליצה צמודהעל פני  צמוד למדד-לאלאפיק ההועדה רואה עדיפות , ח בארץ"כלל רכיב האג

-ו( ח ממשלת ישראל"עם דגש על אג) למדד צמוד-לאה באפיקמתיק הלקוח  %..31, דהיינו. 41:01ביחס של 

מתיק  %..32ל ש השקעה הועדה ממליצה על .(ח חברות"עם גדש על אג) צמודה באפיקמתיק הלקוח  21%

 ח חברות בארץ"מתיק הלקוח יושקעו באג 21%הועדה ממליצה כי  .שנים 4מ של "במח ממשלתיות ח"באגהלקוח 

ח חברות "באג 11%ממליצה הועדה על החזקה של , בנוסף. שנים 3מ קצר של "ומעלה במח Aבקבוצת דירוג 

 לפיקדונות עדיפות מתן תוך) מובנים/פלוס ופיקדונות מזומן באפיק 11% ,שנים 4מ "השקעה במחל בדירוג "חו

 .מנוהלים נכסים באמצעות ח"באג להשקעה עדיפות קיימת כי מאמינים אנו .(מובנים/פלוס
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ח "באג. רה ללא שינוישאאך אינפלצית הליבה נ, עליה באינפלציה כתוצאה מעליה במחירי הנפט מתחילים לראות ,ובגוש האיר

 ירדה 2210במהלך שנת . עליה בתשואותנרשמה בשבועות האחרונים , המהווה תשואת בסיס לשוק האירו, ממשלת גרמניה

ונסחרה ברמה  עלתה קלות מאז הועדה האחרונההתשואה לשנתיים . %.2.3וכיום היא עומדת על  2%-אל מתחת להתשואה 

ח בהיקף חודשי "אג ממשיך לרכושאשר ( ECB)של הבנק המרכזי נראה שלא יהיה שינוי במדיניות המוניטורית  .-2.20%של 

 . מיליארד אירו 22של 

  ח ממשלת ישראל"שוק אג

 -עלתה ל 2212שנת מתחילת ( לפדיון שנים+ . קבועה בריבית' ממשל מדד) צמוד-הלא באפיק ארוך לטווח התשואה, בישראל

 2210 בשנת .2.30%ועומדת כיום על  ירדה קלותש( שנים 12-.מדד ' ח ממשל"אג)התשואה באפיק הצמוד  לעומת, 1.22%

ח דומה של "שנים לבין אג 12-ח ממשלת ישראל ל"המרווח בין אג .2.2%-ב ירדושערו  2.00%-ל 2.31%-עלתה תשואתו מ

  .-%.2.3על ועומד כיום  להצטמצםב ממשיך "ממשלת ארה

, כלכלה מאקרו מחלקת להערכת. -2.3%שלילית ועומדת על  2210לשנת והאינפלציה  נותר ללא שינוי דצמבר חודש מדד

, ח"הנגזרות משוק האג, הציפיות לאינפלציה לטווח של שנה .2.02%-ב להסתכם צפויה 2212 בשנת בישראל האינפלציה

 .צמודהל פני האפיק עצמוד למדד -לארואים עדיפות לאפיק ה אנו, הפער המוגבל בתחזיותלמרות . %.2.3עומדות כיום על 

 ממליצה הועדה, זאת לאור .מכיוון שאנו מעריכים כי סיכון הטעות כלפי מטה גבוה לאין שיעור מסיכון הטעות כלפי מעלה, זאת

 מתיק 21%, דהיינו .(וחברות ממשלתי) שקל הנקוב ח"האגלבין  הצמוד-הלא ח באפיק"בין האג 01:41על יחס של לשמור 

 כי ממליצה הועדה, למדד הצמוד באפיק הנמוכות התשואות לאור .צמודות-לא ח"באג %..31-ו מדד צמודות ח"באג הלקוח

 . צמוד-הלא לאפיק בחשיפה ישראל ממשלת ח"לאג עדיפות תינתן וכי הצמוד לאפיק בחשיפה חברות ח"לאג עדיפות תינתן

 צמודים-והלא הצמודים האפיקים מ"מח. ישראל ממשלת ח"באג הלקוח מתיק %..32 של השקעה על ממליצה הועדה

 .   שנים 4 על עומד

 

 ח החברות המקומי"שוק אג

מתחילת  עלה 02בונד -מדד התל .עליות שערים ברוב המדדים המוביליםדיון הועדה האחרון מאז  ונרשמ החברות ח"אג בשוק

-ב 2212מתחילת בונד שקלי עלה -מדד התל. ב"נ 102המשקפת מרווח של , 1.0%ותשואתו הפנימית  2.02%-ב 2212

ותשואתו כיום  2.22%-בעלה גם כן בונד תשואות -מדד התל. ב"נ 122המשקפת מרווח של , 2.22%תו הפנימית ותשוא 2.20%

 . ב"נ 220המשקפת מרווח של , 2.21%של ברמה עומדת 

 (אחוזים)מרווחי התשואה במדדי התל בונד המובילים 
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 תל בונד שקלי תל בונד תשואות 01תל בונד  6.5



 

 

 

  
    מחלקת המחקר. אגף הייעוץ . לאסטרטגיה וכספיםהחטיבה           

 

 

 

. 2 . 
 

 

 

. .221ח בשנת "מיליארד ש 02לעומת , ח"מיליארד ש 03.0ח חברות עמד על שיא של "סך הגיוסים באג 2210בסיכום שנת 

ן גם הוא המשיך לבלוט עם גיוס בסך "ענף הנדל. ח"מיליארד ש ..21סקטור הפיננסים היה המגייס הגדול עם גיוסים בסך של 

 2.2של בנק לאומי על סך  COCOח מסוג "בוצעה הנפקה של אג ,רסהלראשונה בבו 2210בינואר . ח"מיליארד ש ..22של 

 . ח"מיליארד ש

 

 (ח"במיליוני ש)ח חברות "סך הגיוסים באג

 

 

  .שנים 3מ "ומעלה במח Aח חברות בישראל בקבוצת הדירוג "מתיק הלקוח באג 21%הועדה ממליצה על השקעת 

 
 

 ל "ח החברות בחו"שוק אג

והתשואה עומדת על  2.1%ו עליות של נרשמ, 2212תחילת מאז , בשוק הדולר –(IG)השקעה ח החברות בדירוג "שוק אג

כיום עומדת . BBBבקבוצת הדירוג  2.2%ועליה של  2.3% שלעליה נרשמה ( שנים לפדיון+ 12)חים הארוכים בטוו. 3.0%

מאז דיון הועדה האחרון  נרשמה שוק האירוב. ב בקירוב"נ 122ומשקפת מרווח של  3.0%התשואה הממוצעת בשוק הדולר על 

אלה נתמכו בעיקר בירידת תשואת הבסיס . בממוצע בשוק האירו 0.1%נרשמו עליות של  2210בשנת . 2.1%של  ירידה

ובמגזרי נרשמו בטווחים הארוכים  2.1%ד של ירידות בשיעור ח. ב במרווחים"נ 12-הממשלתית ובמידה פחותה בירידה של כ

 התשואה לאור. ב"נ 22-ומשקפת מרווח של כ 2.2%התשואה הפנימית עומדת כיום על (. 3%..)וגיה והטכנול( 0.2%)האנרגיה 

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

של  עליותומרווחים  ירידות 2212מתחילת  נרשמה, בשוק הדולר –(HY)השקעה נמוך מדירוג ח החברות בדירוג "שוק אג

ב ובזכות התשואה השוטפת "נ 322בממוצע בזכות ירידות המרווחים של  12.1%נרשמו עליות של  2210בשנת . במחיר 2.0%

יום התשואה כ, למרות ירידת המרווחים החדה. נרשמה במגזר האנרגיה, ב"נ 2.2של , ירידת מרווחים חדה במיוחד. הגבוהה

 2212תחילת מרווחים מאז  תיריד נרשמה ,במגזר האירוגם . ב"נ 032משקפת מרווח של ה ,%..0עדיין גבוהה ועומדת על 

תשואת  ירידתו ב"נ 122בזכות ירידת מרווחים של  2.2%ח אלה בשיעור ממוצע של "עלו אג 2210בשנת . 2.0%ועלייה של 

 . ב"נ .31ומשקפת מרווח של  3.0%התשואה הפנימית כיום עומדת על . הבסיס הממשלתית
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 משיקולי (ל ומעלה"בינ -BBB) השקעה בדירוג ל"בינ חברות ח"באג התיק מכלל 11% השקעת על ממליצה הוועדה

 תיק מ"מח כי מומלץ, לאור החשש מעליית תשואת הבסיס הממשלתית .הלקוח תיק של ומטבעי גיאוגרפי ופיזור אופטימיזציה

 נכסים באמצעותל "חברות בחו ח"באג להשקעה עדיפות קיימת כי מאמינים אנו .שנים 4יעמוד על  זה באפיק ההשקעות

  .מנוהלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 :מ"הערות ואזהרות כלליות מטעם בנק דיסקונט לישראל בע

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

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

העשויים להיות , שהונחו כמהימנים מבלי שנבדקו עצמאיתעל נתונים ומידע גלויים לציבור , 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

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

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, סקירה המותאמים לצרכיך ולנתונים האישיים שלךמשום ניתוח או 

 .ככל שיהיו ולא מכל בחינה אחרת, הפיננסיים הנזכרים בו

או מי /עובדיו ואו /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, מטעמו אינם לא יהיו אחראים לכל אי דיוק

, 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. לפרסם או לעשות כל שימוש אחר בסקירה זו ללא אישור הבנק מראש ובכתב, 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, וע עסקאות בבורסה ובפעילות בנקאית לסוגיהביצ, 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 . נוקט באמצעים ככל יכולתו למונעם למרות שהבנק' 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 /יבוש ואו תוצאה שנגרמה כתוצאה מש/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/בקווי התקשורת ו


