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הועדה מאמינה כי מבנה התיק . הותרת התיק המומלץ ללקוח ללא שינוי על הועדההחליטה , לאור ההתפתחויות בשווקים

  . ןכלכליות ומפת הסיכונים בעתיד הנראה לעי-ההתפתחויות המאקרו, ומתאים להתמודדות עם תנאי השוק מאוזן הנוכחי

 :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  

03% 03% 5.7% 10.7% 17.3% 17% 

 ,השקליו בין האפיק הצמוד 73:73החלוקה המומלצת הינה  ,ח"באפיק האג

 .מדדי 25%-שקלי ו  25%דהיינו

 מובנים/ופיקדונות פלוסבמזומן  %11 .1

 מזומן 

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

 .והפסד אלטרנטיבי( העברה

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

 (.דמי העברה)הפסד אלטרנטיבי ללא שיעור השתתפות מהקרן 

 ותח ממשלתי"אג %03 .2

 .(שנים 4מ "מח)צמוד  משלתימ

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

 בישראלח חברות "אג - %23 .0

  .(שנים 4מ "מח)ומעלה  Aבקבוצת דירוג 

  ל"חובח חברות "אג - %5.1 .4

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

 .שנים 4מ "מחב( ומעלה ל"בינ -BBB) השקעה ח בדירוג"אג 0.7%

 .שנים 4מ "מחב (High yield) נמוך מדירוג השקעה ח בדירוג"אג 5%

 מניות  - %25.1 .7

 .וכן סקטורים המומלצים על ידי מחלקת המחקר 07א "בתוספת חיזוק באמצעות מדד ת, 107א "ת –בארץ  -10.7%

 ל"בחו המניות לרכיב צתהמומל הגיאוגרפית החשיפה .תחיםושווקים מפמחברות גלובליות על בדגש  - ל"חו -17.3%
 .מתעוררים 13%, ופסיפיק אירופה 43%, ב"ארה 73%: היאהתעדכנה וכעת 

 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

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

 

 0315, יולי 15  : פורסם ב

11.5.0315 ח ועדת השקעות"דו  

 מבנה תיק השקעות מומלץ

 
(:11.5) תחזית מחלקת מאקרו  

0315אינפלציה   3.1%-  

 3.0% אינפלציה שנה קדימה

שנה קדימהריבית   3.1% 

0315 סוףריבית   3.1% 

(יולי)מדד קרוב   3.1% 
 

 

ח "אג
 שקלי

21.3% 

ח "אג
 מדדי

21.3% 

ח "אג
 ל"חו

5.1% 

מניות  
 ל"בחו

11.3% 

מניות  
 בישראל  
12.1% 

מזומן 
פקדונות  

 מובנים
11.3% 
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 להלן תקציר להמלצות הוועדה: 

פשרותה ליצור צמיחת השכר השנתית מתונה יחסית ואין בא, למרות שיעורי האבטלה הנמוכים, ב"בארה: כלכלי מאקרו רקע

המשך שיפור בשוק , בגוש האירו. עדים לירידת האינפלציה במדד הליבהאף בחודשים האחרונים אנו , אכן .לחצים אינפלציוניים

, (-3.5%)הנמוך  מדד חודש יוני ,בישראל. אך גם בגוש האירו האינפלציה מסרבת להרים ראש, העבודה ובמדד מנהלי הרכש

 .את ריבית בטווח הנראה לעיןמעמידים בסימן שאלה גדול אפשרות של העל, שבו בפרט סעיף הדיור

העומדת על , שנים בימים האחרונים והרמה הנוכחית 13-ירדה התשואה ל, ב"בארה .ללא שינוי :ממשלתיות ח"לאג חשיפה

בסוף שבוע  1.07%התשואה לשנתיים שמרה על יציבות ונסחרה ברמה של . דומה לזו ששררה בתחילת החודש, 0.00%

ף של על לח ממשלת גרמניה במגמת העלייה ועמדה בסוף שבוע המסחר החו"כה תשואת אגממשי, בגוש האירו. המסחר החולף

' ממשל)צמודות -הלאהארוכות ח "בשערי האג 3.4%תחילת החודש עליות בשיעור ממוצע של מאז נרשמו , בישראל. 3.13%

 ותהתשוא(. שנים לפדיון 7-13מדד ' ממשל)הצמודות הארוכות ח "האגבשערי  3.1%של עליות בשיעור ממוצע ו +(7צמוד -לא

ח "מתיק הלקוח באג 03%ממליצה על השקעה של הועדה  .בהתאמה, 3.1%-ו 1.1%על כיום  ותת במדדים אלה עומדוהפנימי

, למדד הצמוד באפיק הנמוכות התשואות לאור. שנים 4צמודים עומד על -מ האפיקים הצמודים והלא"מח. ממשלת ישראל

 לאפיק בחשיפה ישראל ממשלת ח"לאג עדיפות תינתן וכי הצמוד לאפיק בחשיפה חברות ח"לאג תעדיפו תינתן כי ממליצה הועדה

 .מ נדחו ברוב קולות"צמודות ולהאריך את המח-ח ממשלת ישראל הלא"הצעות להגדיל את משקל אג .צמוד-הלא

, לפיכך. להערכות השוק קרוב, 3.0%-אנו מעריכים כי האינפלציה בשנה הקרובה תסתכם ב. ללא שינוי :שקל/מדד חשיפה

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

   .צמודות-לא ח"באג 21%-ו מדד צמודות ח"באג הלקוח מתיק 21%, דהיינו .13:13

בונד -מדדי התלאילו ו 3.4%-ב 13בונד -התלמדד  עלהמאז דיון הועדה החולף  .ללא שינוי :בארץ חברות ח"לאג חשיפה

 ב"נ 103-כ על ועומדים יחסית נמוכים השקלי בונד-והתל 13 בונד-התל במדדי התשואה מרווחי. נותר כמעט ללא שינויהשקלי 

הועדה צמצמה בחודשיים , לאור זאת. את התמחור הגבוה לנוכח הביקושים הערים בשוק ותמבטארמות אלה . ב"נ 183-וכ

, זאת. ח חברות בישראל"באג מתיק הלקוח 23%על השקעה של כעת ממליצה ו 7%-ים את ההחזקה המומלצת בהאחרונ

  .-A השווה או גבוה מדירוגדירוג ו שנים 4של מ "מחתוך שמירה 

 ח בדירוגי"ומחירי האג במרווחי התשואה ירידת קלהדיון הועדה החולף נרשמה מאז  .ללא שינוי :ל"בחו חברות ח"לאג חשיפה

בלבד  3.4%-ח נקובות דולר ו"באג 0.1%מאז תחילת השנה נרשמו עליות של  .בקירוב 3.1%-השקעה נקובות דולר ואירו עלו ב

מתיק הלקוח  2.1%מתוכם , ל"בינח חברות "מתיק הלקוח באג 5.1% השקעתעל ממליצה הועדה . ח נקובות אירו"באג

ל בדירוג נמוך "ח חברות בחו"מתיק הלקוח באג 1%-ו יםשנ 4מ תיק של "במח( ל ומעלה"בינ -BBB)בדירוג השקעה 

החשיפה תיעשה באמצעות נכסים , HYלאור סיכוני האשראי והנזילות באפיק . 1: אנו מדגישים כי .(HY)מדירוג השקעה 

אין אנו ממליצים על אפיק זה ללקוחות שמרכז חייהם מתנהל , בשוק האירולאור התשואה הנמוכה . 2. מנוהלים בלבד

   .ליםבשק

א "ואילו מדד ת 3.5%-ב 07א "מדד המניות ת ירד, מתחילת שנה –שוק המניות בישראל  .ללא שינוי: ץחשיפה למניות באר

בלבד  0.1%-עלה ב, 07א "המוטה במשקולותיו לת 107א "ת, התוצאה המצרפית היא כי מדד הייחוס .11.1%-עלה בכ 13

-מדד המניות העולמי עלה בכ)עלו באחוזים ניכרים ...( אירופה, ב"ארה)בזמן שמדד יחוס מובילים בעולם , מתחילת השנה

ומאידך את העוצמה היחסית של , מחד (בעיקר סחורות) יצואחולשה בביצועי המניות בישראל משקפים היטב , כ"בסה(. 13%

א "הצמיד למדד תל מומלץ( מרכיב זה 83%) בישראל יותאת בסיס הרכיב המנ. ש המקומי ובדגש על הצריכה הפרטיתהביקו

  .מד-ומדד הביו 11ן "נדל ,בנקים, חיפושי גז ונפט: את היתרה להשקיע בענפים מומלציםו 01א "תוך הטיה למדד ת, 121

 מטה נוסף תיקון רקע על, חדשים לשיאים השבוע סוף במהלך זינקו הגלובליים המניות מדדי .ללא שינוי: ל"חשיפה למניות בחו

 ובביצועי, ב"לארה מחוץ לשווקים חיוביות הון בתנועות תמכה, 0315 במהלך הדולר בשער ולשההח, להערכתנו .הדולר בשער

 43%, ב"ארה 13% :ל"בחו המניות לרכיבהמעודכנת  המומלצתלהלן החשיפה  .מתעוררים ובשווקים והפסיפיק באירופה יתר

  .מתעוררים 13%, ופסיפיק אירופה
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 .נדחתה ברוב קולות 7%-ב( ל"בישראל בחו)הצעה לצמצם את רכיב המניות 

 תוך מתן, מתיק הלקוח במזומן 11%של  השקעהעל  ממליצההועדה  .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  

 

 האחרון  יב רשמו בשיש"וכן מדדי מניות גיאוגרפיים מחוץ לארה( 133ק "מלבד נאסד)ב "ניות בארהמדדי המ – בעולם

 ברווחי החברות וריביותנאה מאוד צמיחה , יחסית לשנים האחרונותעל רקע כלכלה עולמית חיובית , זאת. שיאים חדשים

והשוק מגלם גם ציפיות  סבירצומחת בקצב כלכלה  – ב"בארה. נמוכות בכל קנה מידהשנותרות  (אלטרנטיבה חסר סיכון)

ונס ומדד 'ג-בעוד מדד הדאו, וטרם רשם שיא חדשק "הנאסדהתממש לאחרונה . ב דונאלד טראמפ"גבוהות מנשיא ארה

ממשיכה בתוכנית הרכישות של הבנק המרכזי עד  - אירופה. ענף התרופות פרץ לשיא חדש ,מנגד. עשו כן S&P500-ה

הבנק המרכזי מקבל ביטחון ומתחיל לדבר על להאט . ת נתונים חזקים ביחס לשנים האחרונותוהכלכלה רושמ 0315לסוף 

אם כי ישנם , ח"באמצעות שימוש ביתרות מט, מצליחה לשמר יציבות בנתוני הצמיחה - סין. ח"את קצב רכישות האג

 .3.1%נמוכות מתחת הבנק המרכזי ממשיך להצהיר ולפעול להותיר את התשואות  –יפן . סימני חולשה מסוימים

 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, הגזרות בצפון קוריאההתחממות , מפתח באירופה

 .שוב ירדו לרמות שפל היסטוריות( VIX)נציין כי מדדי הפחד . מזהה את הסיכון שמתממש מבעוד מועד

 מצרפית היא התוצאה ה. 11.1%-עלה בכ 13א "ואילו מדד ת 3.5%-ב 07א "מדד המניות ת ירד ,מתחילת שנה – ישראל

מגמה זו של תשואות יתר . בלבד מתחילת שנה 0.1%-עלה ב 07א "המוטה במשקולותיו לת 107א "ת, כי מדד הייחוס

א "לתעדף את מדד ת לאחרונה ך חזרנוכילפ – וייתכן ומתהפכת בימים אלו מזה שנה וחצישלטה אשר , 13א "במדד ת

ישראל מתאפיינת בשנים האחרונות בצמיחה נאה הנובעת בעיקר  .הינו מדד הייחוס 107א "כאשר ת, 13א "על פני ת 07

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

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

מהווים , ג"פוטנציאל צמיחת התמ, קצב ילודה: כמו גם פרמטרים ארוכי טווח חיוביים ביחס למדינות המפותחות כגון

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

  .נבחרות ובמניות מומלצים בענפים השקיעל ניתן היתרה ואת 07א "בהטיה למדד ת (לשעבר 133)

 הרחב  107א "מדד ת, יחד עם זאת. 13א "ביצועים עודפים על מדד תשנה קדימה יניב  07א "מצפים כי מדד ת – תחזית

תוך , שבו הסיכונים ניהול על רב דגשב בנוי המומלץ הועדה תיק. ועשוי גם הוא ליהנות ממגמה זו יותר נותר המדד לייחוס

אנו מזהים יותר גורמים תומכים , בינתיים. ביניהם השלילי המתאם על בהתבסס ,ח"האג לשוקי המניות שוקי יןב פיזור

בעיקר אודות לשני מנועי בשנים האחרונות המשק המקומי צמח  ,יחד עם זאת. לאפיק המניות מאשר גורמים מרסנים

 .התקררותי אלו ניתן לזהות ניצנים של ובשנ( כולל אקזיטים)טק -ן המקומי וייצוא ההיי"שוק הנדל: צמיחה 

  מסך תיק ההשקעות בישראל 12.1%ל חשיפה של עאנו ממליצים. 

 01א "עם הטיה למדד ת 121א "מהרכיב למדד ת 83%-אנו ממליצים להיצמד בכ – תיק מניות מומלץ בישראל .  

  י מחלקת "מומלצים עהרים סקטוארבעת הניתן להשלים באמצעות השקעה ב - מרכיב המניות בישראל 23%את יתרת

 . מד-חיפושי נפט וגז וביו, ן מניב"נדל, בנקים: המחקר

מהמקסימום האפשרי בתיק מייצג  03%-כ)מסך תיק ההשקעות  25.1%כ החזקה מומלצת של "סה – אפיק מנייתי

 .ל"בשווקי חו 11%-בישראל ו 12.1%, (0ברמת סיכון 

את היתרה ממליצים לתבל . 01א "עם הטיה למדד ת 121א "אנו ממליצים על היצמדות למדד ת –מניות בישראל 

 .  מהאפיק 83%-בכ( 121א "מדד ת) Core-עדיפות ל. י מחלקת מחקר"אמצעות ענפים מומלצים עב

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

 13% –ב "ארה

 על, חדשים שיאים לקבוע ממשיכים המובילים הגלובליים המניות מדדי – הגלובליים המניות במדדי חדשים שיאים של שבוע סוף

 .כללית ואופטימיות הדולר היחלשות, יחסית טובים מאקרו ונינת, 0315 של השני לרבעון הדוחות עונת של תחילתה רקע

 של מצרפית ורווחים הכנסות צמיחת להציג צפויות S&P 500 מדד חברות, התחזיות י"עפ – החלה Q2 2017 ל הדוחות עונת

 של הרווחיםו ההכנסות צמיחת, כולה 0315 ל לתחזיות בהתייחס, כן כמו. אשתקד המקביל הרבעון לעומת, בהתאמה 1% -ו 4%

 .0311 שנת לעומת, בהתאמה 11% -ו 5% להסתכם צפויה S&P 500 מדד חברות

 נותר האנרגיה ענף בעוד זאת, בהתאמה 15% -ו 18%, 11% של עליות עם – בראש צועדים ובריאות טכנולוגיה, ביוטכנולוגיה

 . 0315 מתחילת -10% של ירידה עם התשואות טבלת בתחתית

 זאת. טיפסו שנים 13 ל ח"האג שתשואות לאחר, נאות בעליות האחרון בחודש הגיבו הענף מניות – נסיםהפינ בענף למתעניינים

 התחזיות פי על כי, לציין יש. ב"בארה הממשלתיות ח"האג תשואות עקום לתלילות" NIM" הריבית מרווחי בין הברור הקשר בשל

. התחזיות את קלות שעקפו תוצאות פרסמו כבר C -ו WFC, JPM וכן 13% ב השני ברבעון לעלות צפויים הפיננסים ענף רווחי

 .1.4 על בממוצע עומד ב"בארה הבנקים של ההון מכפיל כיום

 

 43% – ופסיפיק אירופה

 הקאק, הדאקס מדד, למעשה כך – מובילים במדדים הירידה למרות, אירופה בשווקי 2% כ של חיוביות דולריות תשואות

 שווקים .האחרונים המסחר ימי 03 במהלך הדולר לעומת 0% -בכ התחזקו ט"והליש האירו אולם, -1% ב אחד כל ירדו והפוטסי

 13% –מתעוררים 

 מצד מגיעה כמובן זו יחסית עוצמה – 2315 ב ההובלה עמדת על ישמרו המתעוררים השווקים נחלש הדולר עוד כל, להערכתנו

 וגם( 17) הממוצעים הרווח מכפילי, שני מצד אולם, זו לקטגוריה ותחיובי הון תנועות המייצרת בעולם הדולר שער מהיחלשות אחד

 .זה בשלב עדיפה המתעוררים לשווקים( 03%) הרווחים צמיחת תחזית

 

13.9%
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ב"ביצועי יתר לשווקים מחוץ לארה 2330לראשונה משנת 
תמכה בתנועות הון לאירופה פסיפיק ושווקים מתעוררים 2315ירידת שער הדולר ב 



 

 

 

  
    מחלקת המחקר. אגף הייעוץ . לאסטרטגיה וכספיםהחטיבה           

 

 

 

. 1 . 
 

 

 

 איגרות חוב ומזומן אפיק

 

  בעולם הממשלתיות ח"האג שוקי

 בתחילת ששררה לזו דומה, 0.00% על העומדת, כחיתהנו והרמה האחרונים בימים ירדה שנים 13-ל התשואה, ב"בארה

 האבטלה שיעורי למרות .החולף המסחר שבוע בסוף 1.07% של ברמה ונסחרה יציבות על שמרה לשנתיים התשואה. החודש

 אף אנו האחרונים בחודשים, אכן. אינפלציוניים לחצים ליצור באפשרותה ואין יחסית מתונה השנתית השכר צמיחת, הנמוכים

לדבוק במדיניות העלאת הריבית  מתכוון הפד כיהפד התבטאה  נגידתמנגד . הליבה במדד האינפלציה לירידת יםעד

 רמות, להערכתנו. 0318 שנת בסוף 1.7% של וריבית השנה בסוף 1.07% של פד ריבית מגלמים הנגזרים שוקי. ההדרגתית

 סוף עד בקירוב 0%-ו השנה סוף עד 0.1% של לרמות ב"בארה תשואות עליית צופים אנו ולכן המידה על יתר נמוכות אלה

עליית ריבית , למרות זאת. נתונים החיוביים באשר להתרחבות הפעילות הריאליתלהתפרסם  ממשיכים, בגוש האירו .0318

 . ח שלו עוד מספר חודשים"לאותת על צמצום היקף רכישות האג ECB-צפוי ה, מנגד. אינה נראית באופק

 

  ישראל ח ממשלת"שוק אג

 ועליות+( 7 צמוד-לא' ממשל) צמודות-הלא הארוכות ח"האג בשערי 3.4% של ממוצע בשיעור עליות נרשמו החודש תחילת מאז

 אלה במדדים הפנימיות התשואות(. לפדיון שנים 7-13 מדד' ממשל) הצמודות הארוכות ח"האג בשערי 3.1% של ממוצע בשיעור

 . הצפיות לאינפלציה נמוכות ועליית ריבית לא נראית בטווח הקרוב והבינוני .בהתאמה, 3.1%-ו 1.1% על כיום עומדות

. -3.0%עומדת כיום על ( החודשים החולפים 10-ב)והאינפלציה השנתית  3.5%שיעור חד של ב הפתיע וירד יוני חודש מדד

קרוב להערכות , 3.0%-ב להסתכם צפויההחודשים הקרובים  10-ב בישראל האינפלציה, כלכלה מאקרו מחלקת להערכת

  .לא קיימת עדיפות מובהקת לאפיק אחד על פני האחר, לפיכך. ח"האג שוקרמות הנגזרות מולהחזאים האחרים 

 הועדה, לאור האמור לעיל. שנים 4מ של "במח ישראל ממשלת ח"באג הלקוח מתיק 03% של השקעה על ממליצה הועדה

. 13:13 של ביחס( וחברות ממשלתי) שקל הנקוב ח"באג הצמוד האפיק לבין הצמוד-הלא האפיק בין איזון על ממליצה

 הצמוד באפיק הנמוכות התשואות לאור, כמו כן.  צמודות-לא ח"באג 21%-ו מדד צמודות ח"באג הלקוח מתיק 21%, דהיינו

 בחשיפה ראליש ממשלת ח"לאג עדיפות תינתן וכי הצמוד לאפיק בחשיפה חברות ח"לאג עדיפות תינתן כי ממליצה הועדה, למדד

 .מ נדחו ברוב קולות"צמודות ולהאריך את המח-ח ממשלת ישראל הלא"הצעות להגדיל את משקל אג .צמוד-הלא לאפיק

 

  

בהסתכלות על . מובנים/פלוס פיקדונותו מזומןבח ו"מהתיק באג 52.1%-ל שווהה סכום השקעת על ממליצים אנו

על , לפיכך, וממליצה צמודהעל פני  צמוד למדד-לאלאפיק הפות רואה עדיאינה הועדה , ח בארץ"כלל רכיב האג

( ח ממשלת ישראל"עם דגש על אג) למדד צמוד-לאה באפיקמתיק הלקוח  21%, דהיינו. 13:13חשיפה ביחס של 

מתיק  03%ל ש השקעה הועדה ממליצה על .(ח חברות"עם גדש על אג) צמודה באפיקמתיק הלקוח  21%-ו

 ח חברות בארץ"מתיק הלקוח יושקעו באג 23%הועדה ממליצה כי  .שנים 4מ של "במח ממשלתיות ח"באגהלקוח 

ל "ח חברות חו"באג 5.1%ממליצה הועדה על החזקה של , בנוסף. שנים 4מ של "ומעלה במח Aבקבוצת דירוג 

 ופיקדונות מזומן באפיק 11% ,שנים 4מ "במח( השקעה מדירוג נמוך בדירוג 1%-ו השקעה בדירוג 2.1%)

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

 .השקעה מדירוג נמוך בדירוגל "ח חברות בחו"בפרט באג, מנוהלים נכסים באמצעות
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 ח החברות המקומי"שוק אג

בונד -מדד התל. שינוי ללא כמעט נותר השקלי בונד-התל מדדי ואילו 3.4%-ב 13 בונד-התל מדד עלה החולף הועדה דיון מאז

 .בהתאמה, 0.1%-ו 0.7%, 0.1%מתחילת השנה עלו מדדים אלה בשיעורים של . 3.0%-תשואות ירד ב

 אלה רמות. ב"נ 183-וכ ב"נ 103-כ על ועומדים יחסית נמוכים השקלי בונד-והתל 13 בונד-התל במדדי התשואה מרווחי

מוכות וכניסה מאסיבית אלה נתמכים בתשואות הממשלתיות הנ. בשוק הערים הביקושים לנוכח הגבוה התמחור את מבטאות

ח לעומת צבירה "ח בקרנות האג"מיליארד ש 13.1 מאז תחילת השנה נרשמה צבירה חיובית נטו של, ם המחשהשל. של הציבור

 .  0317-0311ח בשנים "מיליארד ש 1.1-ח ו"מילארד ש 5.8שלילית של 

-בהשוואה ל ח"שמיליארד  04.5 ששת החודשים הראשונים של השנהבוגייסו ים הערים בשוק שקוהבי החברות מנצלות את

 .כולה 0315ת בשנ ח"שמיליארד  10.0

 (ח"יליוני שמ) ח חברות"הון באמצעות אגיוס ג

 

 

שנים ושמירה על  4מ של "תוך שמירה מח, זאת. ח חברות בישראל"מתיק הלקוח באג 23%הועדה ממליצה על החזקה של 

ח "על צמצום ההחזקה באגבחודשיים האחרונים החליטה , יש לציין כי לאור התמחור הגבוה  .-Aדירוג השווה או גבוה מדירוג 

  7%-חברות ב

 

 ל "ח החברות בחו"שוק אג

מאז תחילת החודש ירידה  נרשמה( IG) השקעה בדירוג ל"בחו החברות ח"אג שוקב -(IG) עההשק בדירוג החברות ח"אג שוק

רשמו איגרות החוב יציבות יחסית  ,בתשואת הבסיס הממשלתיתהיציבות על רקע  ,הדולר בשוק . ב במרווחים"נ 7, מתונה

עליות . כולה 0311 תבשנ 7.1%-ב שעלו אחרי, בממוצע 0.1%-ב דולר נקובות ח"אג עלו השנה מתחילת. 3.1%ועלייה של 

 התשואה. 7%-שעלה בהבריאות  ףאם כי ניתן לראות תשואות יתר בענ, מאופיינות בהומוגניות יחסיתהשנה מתחילת השערים 

נמוכה היסטורית וצפויה לעלות לדעתנו רמת מרווחים זו  .ב"נ 113ומשקפת מרווח של  0.0% על כיום עומדת בשוק הממוצעת

  .ריבית הפד והתשואה הממשלתית בעקבותיהבשנה הבאה עם המשך עליית 
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 (ב"נ) ח חברות נקובות דולר"מרווחי התשואה באג

 

, 3.4% של עליות נרשמו השנה תחילת מאז. בלבד בממוצע 3.0%תחילת החודש עליית שערים של מאז  נרשמה ,האירו בשוק

. בלבד ב"נ 83 של מרווח ומשקפת, 3.8% על כיום עומדת הממוצעת התשואה. 0311 בשנת שנרשמו 4.4% של עליות לעומת

 שמרכז ללקוחות זה אפיק על ממליצים אנו אין, ורמות השפל בהן שוררים המרווחים האירו בשוק הנמוכה התשואה לאור

 .אירו נקוב אינו חייהם

חים מרוו יציבותמאז דיון הועדה האחרון  נרשמה ,הדולר בשוק –(HY) השקעה מדירוג נמוך בדירוג החברות ח"אג שוק

 של לעליות בהמשך, 7.0% של עליה זה במגזר נרשמה 0315 מתחילת. 3.1%של ממוצע בשיעור מינורית ועליית שערים 

 על ועומדת גבוהה עדיין הפנימית התשואה, 0311 פברואר חודש מאז החדה המרווחים ירידת למרות. 0311 בשנת 15.4%

ב אשר פיצתה על עליית תשואת "נ 17ירידת מרווחים של מקביל ב נרשמה ,האירו במגזר. ב"נ 083 של מרווח ומשקפת 1.1%

 בשנת 8.5% של לעלייה בהמשך, 0.4%-ב השערים עליית מסתכמת 0315 מתחילת . ח נותרו ללא שינוי"הבסיס ושערי האג

  .בלבד ב"נ 073-כ של מרווח ומשקפת 0.0% על עומדת כיום הפנימית התשואה. 0311

 הלקוח מתיק 2.1% מתוכם, שנים 4 של תיק מ"במח ל"בינ חברות ח"באג הלקוח מתיק 5.1% השקעת על ממליצה הועדה

 אנו (.HY) השקעה מדירוג נמוך בדירוג ל"בחו חברות ח"באג הלקוח מתיק 1%-ו( ומעלה ל"בינ -BBB) השקעה בדירוג

 התשואה לאור. 0. בלבד והליםמנ נכסים באמצעות תיעשה החשיפה, HY באפיק והנזילות האשראי סיכוני לאור. 1: כי מדגישים

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

 

 ופיקדונותמזומן 

  .מובנים/פלוס פיקדונותתוך מתן עדיפות ל, מתיק הלקוח במזומן ובפיקדונות 12.1%הועדה ממליצה על השקעת 
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 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  . 
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 :מ"הערות ואזהרות כלליות מטעם בנק דיסקונט לישראל בע

תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים , ות בו המלצההניתוח הכלול בסקירה זו הינו למטרת אינפורמציה בלבד ואין לרא"
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 , על נתונים ומידע גלויים לציבור שהונחו כמהימנים מבלי שנבדקו עצמאית, ן היתרבי, הניתוח מתפרסם בהתבסס
בלתי מעודכנים ואינם מתיימרים להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה או להחליף את שיקול דעתו , בלתי מדויקים, חסרים

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

אין לראות בו , מדיה אחרתל או בכל דרך או "הוא מגיע אליך אישית באמצעות הדוא, וגם אם במסגרת תפוצה רחבה זו, מתפוצה רחבה
ע והנכסים "לא מבחינת סוגי הני, לא מבחינת תוכן הניתוח, משום ניתוח או סקירה המותאמים לצרכיך ולנתונים האישיים שלך

 .ככל שיהיו ולא מכל בחינה אחרת, הפיננסיים הנזכרים בו

או מי  או עובדיו ו או בעלי מניותיו ו ברה קשורה אליו והבנק וכל ח. 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. מנות המידע המפורטואינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהי, 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, ביצוע עסקאות בבורסה ובפעילות בנקאית לסוגיה, מסחר בניירות ערך, הול תיקי השקעותבני

תיתכן אפשרות . בהתאם או שלא בהתאם לאמור בה, ככל שנזכרים, או נכסים פיננסיים הנזכרים בסקירה זו עסקאות בנייר הערך ו
השימוש באינטרנט . למרות שהבנק נוקט באמצעים ככל יכולתו למונעם' אי דיוקים וכו, טעויות, וחניס, 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 ואו הפסד  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


