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

 . יןכלכליות ומפת הסיכונים בעתיד הנראה לע-ההתפתחויות המאקרו, מאוזן ומתאים להתמודדות עם תנאי השוק 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% 25% 13% 12.5% 15.3% 5.5% 

 ,לטובת האפיק השקלי 03:03החלוקה המומלצת הינה  ,ח"באפיק האג

 .מדדי 22%-שקלי ו  33%דהיינו

 מובנים/דונות פלוסבמזומן ופיק %5.7 .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 0מ "מח)צמוד  יממשלת

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

 בישראלח חברות "אג - %27 .0

  .(שנים 0מ "מח)ומעלה  Aבקבוצת דירוג 

  ל"חובח חברות "אג - %13 .4

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

 .שנים 0מ "מחב( ומעלה ל"בינ -BBB) השקעה ח בדירוג"אג 5%

 .שנים 0מ "מחנמוך מדירוג השקעה ב ח בדירוג"אג 5%

 מניות  - %25.7 .5

 .וכן סקטורים המומלצים על ידי מחלקת המחקר 03א "בתוספת חיזוק למדד ת, 125א "ת –בארץ  - 12.5%

: היא ל"בחו המניות לרכיב המומלצת הגיאוגרפית החשיפה .תחיםושווקים מפמחברות גלובליות על בדגש  - ל"חו - 15.3%
 .מתעוררים 5%, ופסיפיק אירופה 03%, ב"ארה 55%

 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 ,הומכיר קניה ועמלות ניהול דמי לאחר ,מסוים באפיק התשואה שאםלכך  לב לשים יש
 .מזומן עדיף אזי, שלילית וודאית

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

 2315, אפריל 20  : פורסם ב

20.0.2315 ח ועדת השקעות"דו  

 מבנה תיק השקעות מומלץ

 
(:20.0) תחזית מחלקת מאקרו  

2315אינפלציה   3.0% 

 3.5% אינפלציה שנה קדימה

שנה קדימהריבית   3.1% 

2310סוף ריבית   3.1% 

(אפריל)מדד קרוב   3.2% 
 

 

ח  "אג
 שקלי

00.3% 

ח  "אג
 מדדי

22.3% 

ח  "אג
 ל"חו

13.3% 

מניות  
 ל"בחו

17.3% 

מניות  
 בישראל  
12.7% 

מזומן 
פקדונות 
 מובנים
5.7% 
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 .צמוד-הלא

 
 להלן תקציר להמלצות הוועדה: 

וההתפתחויות  פוליטיים הגלובליים-אחרונים בצל האירועים הגיאושוקי העולם התנהלו בשבועות ה: כלכלי מאקרו רקע

מדדי האמון , מנגד .הנתונים השוטפים מצביעים על התמתנות קצב הצמיחה ברבעון הראשון, ב"בארה .הפוליטיות באירופה

צר השלטון ת שיהמדיניות הכלכלית של ממשל טראמפ עדיין אינה ברורה למרות הציפיות הגבוהו. מצביעים על המשך התרחבות

  .2312 שנת לפני תורגש לא טראמפ ממשל שינקוט הצעדים השפעת כי מעריכים אנו .להפחתת מיסים והשקעה בתשתיות

 הצבעות לאור אך, במעט ירדה הוודאות-אי ורמת כצפוי הסתיים בצרפת לנשיאות בבחירות הראשון הסיבוב ,האירובגוש 

 תוצאות לקבלת עד האירופי והאיחוד צרפת כלכלת על תעיב אירופאית אנטי דמות מעליית החשש, האחרונים בחודשים המחאה

בנק ציין , בישראל. מוקדמותבהכריזה על בחירות  , את הקלפיםמ בריטניה "רוהטרפה , במקביל .במאי 5-ב השני הסיבוב

הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת כל עוד "כי המדיניות המוניטרית המרחיבה תשמר האחרונה בהודעת הריבית ישראל 

 מניחיםו הבינוני או קרובהעליית ריבית בעתיד  ואיםראין אנו , מהלך כזה ופיםצאנו מכיוון שאין ." האינפלציה בתוך תחום היעד

 .לפחות עד אמצע השנה הבאה 3.1%ריבית ברמה של ור הבשיעיציבות 

על רקע נרשמה בשבועות האחרונים ירידת תשואות לכל אורך העקום , ב"בארה .ללא שינוי :ממשלתיות ח"לאג חשיפה

 2.25%ב לרמה של "נ 15-שנים ב 13-למתחילת החודש ירדה התשואה . הירידה באינפלציהו פוליטיים-האירועים הגיאו

אנו רואים בירידת התשואה מהלך זמני , לנוכח המשך עליית הריבית. 1.12%ב בקירוב לרמה "נ 13-והתשואה לשנתיים ירדה ב

נרשמה ירידה מזערית , בישראל. 3.25%ב לרמה "נ 13-שנים ב 13-לח ממשל גרמניה "אגירדה תשואת  ,בגוש האירו. בלבד

מדד ) ארוכותה ותצמודה ח"ואילו באג( שנים לפדיון+ 5קבועה ' מדד ממשל)צמודות בטווח הארוך -הלאח "אגרי השעב 3.1%של 

ח "מתיק הלקוח באג 03%ממליצה על השקעה של הועדה . 3.0%ת שערים של ו עליונרשמ( שנים לפדיון 5-13צמוד ' ממשל

 . שנים 4צמודים עומד על -מ האפיקים הצמודים והלא"מח .ממשלת ישראל

אנו מעריכים כי האינפלציה בשנה הקרובה . 3.0%-מדד חודש מרס הפתיע כלפי מעלה ועלה ב. ללא שינוי :שקל/מדד חשיפה

הועדה רואה סיכון גבוה יותר לטעות כלפי , אף על פי כן. ערכת השוקההחזאים וגבוה במעט מלהערכות  קרוב ,3.5%-תסתכם ב

 הנקוב ח"האג באפיק הצמוד-הלא הרכיב הועדה ממליצה על חלוקה בין. תמטה מאשר כלפי מעלה של התממשות התחזי

 מדד ותצמודח "באג מתיק הלקוח 22%, דהיינו. 03:43 של ליחס למדד הצמודח "ובין אפיק האג( וחברות ממשלתי) שקל

ח חברות "לאגהועדה ממליצה כי תינתן עדיפות , לאור התשואות הנמוכות באפיק הצמוד למדד .ותצמוד-לאח "באג 00%-ו

הצעה לאזן בין האפיק הצמוד  .צמוד-ח ממשלת ישראל בחשיפה לאפיק הלא"בחשיפה לאפיק הצמוד וכי תינתן עדיפות לאג

 .צמוד נדחתה ברוב קולות-למדד לאפיק הלא

י בונד השקל-והתל 03בונד -ירדו מרווחי התשואה במדדי התל, תחילת החודשמאז  .ללא שינוי :בארץ חברות ח"לאג חשיפה

 . הגבוהים החברות ח"אגמעידות על מחירי ו, רמות אלה נמוכות. בהתאמה, ב"נ 105-ב ו"נ 125ב נוספות לרמות של "נ 13-בכ

 .שנים 0של מ "במחוומעלה  Aקבוצת הדירוג ח חברות בישראל ב"אגמתיק הלקוח ב 27%ממליצה על השקעת הועדה 

, ח החברות"י אגבשוק במרווחי התשואה עלייה מתונהנרשמה , שתחילת החודמאז  .ללא שינוי ל"בחו חברות ח"לאג חשיפה

-נרשמו עליות של כ HY-בשוק ה. בשוק האירו 3.0%-בשוק הדולר ו 1.2%אך בזכות ירידת תשואת הבסיס נרשמו עליות של 

, יםשנ 4מ תיק של "במח ל"בינח חברות "מתיק הלקוח באג 13% השקעתעל  ממליצה הועדה .הן בדולר והן באירו 3.5%

ל בדירוג נמוך "ח חברות בחו"מתיק הלקוח באג 7%-ו( ל ומעלה"בינ -BBB)בדירוג השקעה מתיק הלקוח  7%מתוכם 

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

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

 . ח בדירוגי השקעה נדחתה ברוב קולות"הצעה לבטל את ההחזקה באג  .בשקלים

 5.0%-ב( לשעבר 25) 05א "מדד המניות ת ירד, מתחילת שנה –שוק המניות בישראל  .ללא שינוי: ץחשיפה למניות באר

המוטה ( לשעבר 133א "ת) 125א "ת, התוצאה המצרפית היא כי מדד הייחוס .12%-עלה בכ( לשעבר 55) 03א "ואילו מדד ת
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עלו באחוזים ...( אירופה, ב"ארה)בזמן שמדד יחוס מובילים בעולם , מתחילת השנה 1.2%-ירד בכ, 05א "במשקולותיו לת

ש צמה היחסית של הביקוומאידך את העו, ביצועי המניות בישראל משקפים היטב את היחלשות היצוא מחד, כ"בסה. ניכרים

א "להצמיד למדד ת מומלץ( מרכיב זה 03%-53%) בישראל יותאת בסיס הרכיב המנ. המקומי ובדגש על הצריכה הפרטית

 .מד-ומדד הביו 17ן "נדל ,בנקים, חיפושי גז ונפט: את היתרה להשקיע בענפים מומלציםו 03א "תוך הטיה למדד ת, 127

 .נדחו ברוב קולות, ל"או להגדיל את רכיב המניות בישראל על חשבון רכיב המניות בחו 5%-הצעות לצמצם את רכיב המניות ב

 כי ניכר אולם, כ"בסה חיובי סנטימנט על שומרים, ב"בארה המובילים המניות מדדי .ללא שינוי: ל"חשיפה למניות בחו

 לעליה כביטוי, "VIX" הפחד מדד את מעטב העירו קוריאה לצפון בנוגע הדברים וחילופי בסוריה הגיאופוליטיות להתפתחויות

 7%, ופסיפיק אירופה 43%, ב"ארה 77% :ל"בחו המניות לרכיבהמעודכנת  המומלצתלהלן החשיפה  .המשקיעים בחששות

 .מתעוררים

מתיק  מובנים/ופיקדונות פלוסמזומן ממליצה לשמור על רכיב הועדה  .ללא שינוי: מובנים/חשיפה למזומן פיקדונות פלוס

  .מובנים/פלוס פיקדונותיש לתת עדיפות באפיק זה ל. 5.7% -ח בשיעור שלהלקו
 

 

 

 

 

 

  

 אשר יבטיח , תגודר באופן חלקי (מןמניות ומזו, 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  

 

 אירועים גיאו, יחד עם זאת. הבורסות בעולם גואות על רקע כלכלה עולמית חיובית ויציבה ואף משתפרת – בעולם-

כגון , פוטנציאל לאירועים בינאריים שתוצאתם בלתי צפוייה( כמו בשנה החולפת)ואחרים מייצרים בשנה הקרובה פוליטיים 

אלו גורמי סיכון שבכוחם לאפשר . איראן וסוריה, התחממות הגזרות בצפון קוריאה, בחירות במדינות מפתח באירופה

ממשיכה  –אירופה . ן ארוך וצפיות גבוהות מהנשיאנתונים כלכליים חזקים כבר זמ –ב "ארה. מימוש עמוק יותר בשוק

סין . ביחס לשנים האחרונות הכלכלה רושמת נתונים חזקיםו 2315ות של הבנק המרכזי עד לסוף תוכנית הרכישב

אך יש להיות זהירים באשר לרדיפה אחר תשואה , כ האופק הכלכלי העולמי חיובי"בסה. מצליחה לשמר יציבות בצמיחה

 .ן מותאם אישיולשמור על סיכו

 12%-עלה בכ( לשעבר 55) 03א "ואילו מדד ת 5.0%-ב( לשעבר 25) 05א "מדד המניות ת ירד, מתחילת שנה – ישראל. 

. 1.2%-ירד בכ, 05א "המוטה במשקולותיו לת( לשעבר 133א "ת) 125א "ת, התוצאה המצרפית היא כי מדד הייחוס

. ישראל מפגינה בעוצמה יחסית בייצוא. נמשכת גם כעת, 2310שלטה בכל , 03א "של תמגמה זו של תשואות יתר 

י עוצמת שוק "בעיקר ע תישראל מתאפיינת בשנים האחרונות בעוצמת צריכה פרטית איתנה ויציבה המוסבר, בנוסף

נתוני הצמיחה החזקים והיעדר צפי . אלו מהווים גורמים התומכים בשוק המקומי בטווח הקצר והבינוני. העבודה

ארוכי טווח וחיוביים , לאלו ניתן להוסיף נתונים מבניים .מהווה קרקע נוחה להשקעה במניות, בשנים הקרובותלאינפלציה 

, בישראל. בגין שיפורים מערכתיים אינפלציה נמוכה, ג"צמיחת התמפוטנציאל , קצב ילודה: ביחס למדינות המפותחות כגון

 ותהמני רכיב בסיס את. למניותתומכת  כ סביבה"בסה. עדעד לשובה של האינפלציה לגבולות היאין כוונות על הפרק 

אנו . נבחרות ובמניות מומלצים בענפים להשקיע ניתן היתרה ואת (לשעבר 133) 125 א"ת למדד להצמיד ניתן בישראל

את היתרה ניתן להשקיע בענפים מומלצים ובמניות ו 127א "מהחשיפה במניות בישראל במדד ת 03%ממליצים על 

  .נבחרות

 אך זו טרם באה לידי ביטוי, ישנה ציפייה לשינוי המגמה לחיוב. מדדי המניות בישראלשונות גבוהה בביצועי  – חזיתת. 

 הסיכונים ניהול על רב דגשב בנוי המומלץ הועדה תיק. נוחה יחסית לקניותנראית  רמות המחירים על פניו, ברמת הענפים

תחילתה של מגמת עליית תשואות . ביניהם השלילי המתאם על בהתבסס ,ח"האג לשוקי המניות שוקי בין פיזורתוך , שבו

 . ההתנהגות אף מתהפכת, אולם ככל שהמהלך נמשך, מביאה כמעט תמיד זרימת הון חיובית למניות

  מסך תיק ההשקעות בישראל 12.7%ל חשיפה של עאנו ממליצים. 

 127א "מדד תמהרכיב ל 03%-אנו ממליצים להיצמד בכ – תיק מניות מומלץ בישראל .  

  י מחלקת המחקר"מרכיב המניות בישראל ניתן להשלים באמצעות השקעה בסקטורים מומלצים ע 13%את יתרת :

 . מד-נפט וגז וביו, ן מניב"נדל, בנקים
 נדחו ברוב קולות, ל לטובת ישראל"המלצה להקטין את רכיב המניות והמלצה לצמצם את רכיב המניות בחו. 

  

י בתיק מייצג מהמקסימום האפשר 03%-כ)מסך תיק ההשקעות  25.7%כ החזקה מומלצת של "סה – אפיק מנייתי

 .ל"בשווקי חו 17%-בישראל ו 12.7%, (0ברמת סיכון 

י "בתיבול ענפים מומלצים ע( 133א "לשעבר ת) 127א "אנו ממליצים על היצמדות למדד ת –מניות בישראל 

 .  מהאפיק 03%-בכ( 127א "מדד ת) Core-עדיפות ל. מחלקת מחקר

 . בפרט ב"מובילות בארהב ועל מניות "דגש על משקל יתר לארה -ל "בחומניות 
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 ל"מניות חו

 77% –ב "ארה

מדדי המניות המובילים  –על רקע המתיחות הגיאופוליטית , ב מתמהמהים באזורי השיא"מדדי המניות המובילים בארה

אולם ניכר כי להתפתחויות הגיאופוליטיות בסוריה וחילופי הדברים בנוגע לצפון , כ"שומרים על סנטימנט חיובי בסה, ב"בארה

 .יטוי לעליה בחששות המשקיעיםכב, "VIX"קוריאה העירו במעט את מדד הפחד 

אולם גם במחירם של , מדד הפחד אמנם זינק ביחס לרמות השפל 03032315 -מ –גם הזהב והנפט עלו , לא על הפחד לבדו

, ייתכן מאד שכל עוד שהמתיחות הגיאופוליטית תישאר בכותרות. הזהב והנפט נרשמה עליה נאה בשיעור חד ספרתי גבוה

  .כגיוון וגידור מסוים לרכיב המניות, ך ולשלב נכסים אוהבי סיכון ואי וודאות כמו זהב ונפטהמשקיעים עשויים להמשי

 

המשקפות צמיחת , דיווחו על תוצאות כספיות S&P 500מחברות מדד  5%רק כ , לעת עתה –החלה  Q1 2017עונת הדוחות ל 

זוהי אינדיקציה ראשונית בלבד ואין להסתמך , םאול. לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בהתאמה 0% -ו 0%הכנסות ורווחים של 

 .עליה כלל

 43% – ופסיפיק אירופה

את טבלת התשואות מובילים מתחילת  –מדדי אירופה שומרים על רמות השיא וביצועי היתר לעומת מדדי הייחוס האמריקניים 

יש . במונחים דולריים 0% -ו 12%, 5%עם תשואות של , השוויצרי SMIהספרדי וציריך  IBEXה , השנה מדד הדאקס הגרמני

היחלשות המתונה בשער הדולר סייעה לתנועות ההון לאירופה והשווקים המתעוררים ובכך לתשואות במונחי , כי ללא ספק, לציין

 .דולר

 .MSCI WORLDאנו מעריכים כי מוקדם להספיד את הדולר ולכן אנו שומרים על חלוקה מאוזנת של רכיב המניות בדומה ל 

 7% –שווקים מתעוררים 

 2315השווקים המתעוררים שומרים על ביצועי היתר מתחילת  –? הפעם זה אמיתי, השווקים המתעוררים צועדים בראש

מוקדם , להערכתנו. זאת כמובן לאחר תשואה אפסית בחמש השנים האחרונות. ולאחרונה נדמה כי הפער אפילו הולך ומתרחב

 .לקבוע האם אלו נכנסו לשוק שורי

-15%

0%

15%

30%

45%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%
זהב ב"נפט ארה S&P 500 מדד הפחד

...את הפחד" עוררו"ת ובקוריאה הצפונית "הגיאופוליטית במזה המתיחות
.בהתאמה 0%ו  5%הזהב והנפט עלו ב , מאזורי השפל 03%מדד הפחד ויקס זינק ב 
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 איגרות חוב ומזומן אפיק

 

  בעולם הממשלתיות ח"האג שוקי

 הפוליטיות וההתפתחויות הגלובליים פוליטיים-הגיאו האירועים בצל האחרונים בשבועות התנהלו עולםבח המדינה "אג שוקי

 מצביעים האמון מדדי ,מנגדאך , הראשון ןברבעו הצמיחה קצב התמתנות על מצביעים השוטפים הנתונים, ב"בארה. באירופה

בכל . בהמשך השבוע ,בחלקה לפחות ,ותתברר ברורה אינה עדיין טראמפ ממשל של הכלכלית המדיניות. התרחבות המשך על

 ירידת נרשמהמאז תחילת החודש  .2312 לפני תורגש לא טראמפ ממשל שינקוט הצעדים השפעת כי מעריכים אנו, מקרה

 שנים 13-ל התשואה ירדה החודש מתחילת. באינפלציה והירידה פוליטיים-הגיאו האירועים רקע על םהעקו אורך לכל תשואות

והתחלת  הריבית עליית המשך לנוכח. 1.12% לרמה בקירוב ב"נ 13-ב ירדה לשנתיים והתשואה 2.25% של לרמה ב"נ 15-ב

 אנו, (בעתיד נהפדתת ההרחבה הכמותית וח שנרכשו במסגר"הפסקת מחזור האג)הדיבורים על צמצום מאזן הבנק המרכזי 

 לרמה ב"נ 13-ב שנים 13-ל גרמניה ממשל ח"אג תשואת ירדה ,האירו בגוש. בלבד זמני מהלך התשואה בירידת רואים

אך לאור הצבעות המחאה , ירדה במעט הוודאות-אי רמתו כצפוי םבבחירות לנשיאות בצרפת הסתייון הסיבוב הראש. 3.25%

עד לקבלת תוצאות הסיבוב שש מעליית דמות אנטי אירופאית תעיב על כלכלת צרפת והאיחוד האירופי הח, בחודשים האחרונים

 .מוקדמות  בחירות על בהכריזה, הקלפים את בריטניה מ"רוה טרפה, במקביל .במאי 5-בהשני 

 

  ח ממשלת ישראל"שוק אג

+ 5 קבועה' ממשל מדד) הארוך בטווח צמודות-לאה ח"האג בשערי 3.1% של מזערית ירידהבישראל  נרשמה, גוד לעולםיבנ

 של נאות שערים עליות נרשמו( לפדיון שנים 5-13 מדד' ממשל מדד) הארוכות הצמודות ח"באג, לעומת זאת. (לפדיון שנים

ייתכן כי ההבדל נובע ממדד חודש  .(לפדיון יםשנ 3-2 מדד' ממשל מדד)ח הצמודות לטווח קצר "עליות נרשמו גם באג .3.0%

בזכות ירידת בחדות  בשבועות האחרוניםירד  שנים 13-ב ל"הפער בין התשואות הממשלתיות בישראל וארה. מרס המפתיע

 . 2.2%ב וכיום התשואות זהות ברמה של "ח ממשלת ארה"תשואת אג

 

  

בהסתכלות על . מובנים/פלוס פיקדונותו מזומןבח ו"מהתיק באג 52.7%-ל שווהה סכום השקעת על ממליצים אנו

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

 22%-ו( ח ממשלת ישראל"עם דגש על אג) למדד צמוד-לאה יקבאפמתיק הלקוח  00%, דהיינו. 43:03ביחס של 

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

 ח חברות בארץ"מתיק הלקוח יושקעו באג 27%הועדה ממליצה כי  .שנים 4מ של "במח ממשלתיות ח"באג

ח חברות "באג 13%ממליצה הועדה על החזקה של , בנוסף. שנים 0של  מ קצר"ומעלה במח Aבקבוצת דירוג 

 ופיקדונות מזומן באפיק 5.7% ,שנים 4מ "במח( השקעה מדירוג נמוך בדירוג 7%-ו השקעה בדירוג 7%)ל "חו

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

 .השקעה מדירוג נמוך בדירוגל "ח חברות בחו"בפרט באג, מנוהלים כסיםנ באמצעות
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 (אחוזים) שנים 13-ב ל"ח ממשלות ישראל וארה"תשואות אג

 

. 3.0%עומדת כיום על ( החודשים החולפים 12-ב)אינפלציה השנתית וה ,3.0%כלפי מעלה ועמד על הפתיע  מרס חודש מדד

להערכות  קרוב, 3.5%-ב להסתכם צפויההחודשים הקרובים  12-ב בישראל האינפלציה, כלכלה מאקרו מחלקת להערכת

אים אנו רו, למרות הערכות הדומות יחסית של מחלקת מאקרו ושל השווקים. החזאים האחרים וגבוה במעט מהערכות השוק

מכיוון שאנו מעריכים כי סיכון הטעות כלפי מטה גבוה לאין שיעור , זאת. צמוד למדד על פני האפיק הצמוד-עדיפות לאפיק הלא

 ח"האגלבין  הצמוד-הלא ח באפיק"בין האג 03:43לשמור על יחס של  ממליצה הועדה, זאת לאור. מסיכון הטעות כלפי מעלה

הצעה לאזן בין  .צמודות-לא ח"באג 00%-ו מדד צמודות ח"באג הלקוח מתיק 22% ,דהיינו .(וחברות ממשלתי) שקל הנקוב

 כי ממליצה הועדה, למדד הצמוד באפיק הנמוכות התשואות לאור .צמוד נדחתה ברוב קולות-האפיק הצמוד למדד לאפיק הלא

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

צמודים עומד -מ האפיקים הצמודים והלא"מח. ח ממשלת ישראל"מתיק הלקוח באג 03%הועדה ממליצה על השקעה של 

 . שנים 4על 

 

 ח החברות המקומי"שוק אג

אלה  םמתחילת השנה עלו מדדי. בהתאמה, 3.05%-ו 1.3%-בונד השקלי ב-והתל 03בונד -עלו מדדי התל, החודש תחילת מאז

  .2.2%-בונד תשואות עלה במקביל ב-מדד התל. 2.0%-ו 2.2%שיעורים נאים של ב

בונד -התשואה הפנימית במדד התל. ב"נ 125ומשקפת מרווח של  1.10%עומדת על  03בונד -הפנימית במדדי התלהתשואה 

 על ומעידות, 03בונד -בפרט במדד התל, נמוכות אלהמרווחים  רמות. ב"נ 105ומשקפת מרווח של  2.52%על השקלי עומדת 

 .  הגבוהים החברות ח"אג מחירי

  

 -1.0  

 -   

 1.0  

 2.0  

 3.0  

 4.0  

 5.0  

 ב"ארה ישראל מרווח  6.0 
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 (אחוזים) בונד השקלי-והתל 03בונד -מדדי התלמרווחי התשואה 

 

 

  . שנים 0מ של "ומעלה ובמח Aח חברות בישראל בקבוצת הדירוג "מתיק הלקוח באג 27%הועדה ממליצה על השקעת 

 

 ל "ח החברות בחו"שוק אג

 בזמן במרווחים יחסית יציבותל עדים אנו החודש תחילת מאז ,הדולר בשוק -(IG) השקעה בדירוג החברות ח"אג שוק

, 1.2% של ממוצע בשיעור לעליות עדים היינו, מכך כתוצאה. ב"נ 15-ככאמור ב ירידה רשמה הממשלתית הבסיס שתשואת

 עליות מראה וענפים דירוגים פי על בחינה. 1.0% של ממוצעת עלייה נרשמה( לפדיון שנים+ 13) הארוכים בטווחים כאשר

 5.0%-ב שעלו אחרי, בממוצע 2.0%-ב דולר נקובות ח"אג עלו השנה מתחילת. והענפים הדירוגים לכבבקירוב  1.1% של דומות

 מתחילת נרשמה ,האירו בשוק. ב"נ 125-כ של מרווח ומשקפת 0.2% על כיום עומדת בשוק הממוצעת התשואה. 2310 בשנת

 של עליות נרשמו הארוכים בטווחים שרכא, הממשלתית הבסיס תשואת ירידת בזכות 3.0% של ממוצע בשיעור עליה החודש

 עומדת הממוצעת התשואה. 2310 בשנת שנרשמו 0.1% של עליות לעומת, 3.0% של עליות נרשמו השנה מתחילת. 1.1%

 זה אפיק על ממליצים אנו אין, האירו בשוק הנמוכה התשואה לאור. בקירוב ב"נ 133 של מרווח ומשקפת, 3.5% על כיום

  .אירו נקוב אינו הםחיי שמרכז ללקוחות

 אך, ב"נ 5-כ של מרווחים עליית החודש מתחילת נרשמה, הדולר בשוק –(HY) השקעה מדירוג נמוך בדירוג החברות ח"אג שוק

 בהמשך, 0.5% של עליה זה בשוק נרשמה 2315 מתחילת. 3.5% של ממוצעת עלייה נרשמה, הבסיס תשואת ירידת בזכות

 ועומדת גבוהה עדיין כיום התשואה, 2310 פברואר חודש מאז החדה המרווחים ירידת ותלמר. 2310 בשנת 15.1% של לעליות

 שערים ועליית ב"נ 5 של מרווחים עליית החודש תחילת מאז נרשמה, האירו שוקב. ב"נ 033 של מרווח המשקפת, 0.1% על

 של לעלייה בהמשך, 1.2%-ב השערים עליית מסתכמת 2315 מתחילת. הממשלתית הבסיס תשואת ירידת בזכות 3.0% של

 .בקירוב ב"נ 013 של מרווח ומשקפת 0.0% על עומדת כיום הפנימית התשואה 2310 בשנת 2.5%

מתיק הלקוח  7%מתוכם , שנים 0מ תיק של "במח ל"בינח חברות "מתיק הלקוח באג 13%ממליצה על השקעת  הועדה

אנו  .(HY)ל בדירוג נמוך מדירוג השקעה "ות בחוח חבר"מתיק הלקוח באג 7%-ו( ל ומעלה"בינ -BBB)בדירוג השקעה 

לאור . 2. החשיפה תיעשה באמצעות נכסים מנוהלים בלבד, HYלאור סיכוני האשראי והנזילות באפיק . 1: מדגישים כי

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

יש לתת עדיפות באפיק . 5.7% -מובנים מתיק הלקוח בשיעור של/לשמור על רכיב מזומן ופיקדונות פלוס הועדה ממליצה

 .מובנים/פלוס פיקדונותזה 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 , ות קניה ומכירה לא כדאיתיש לשים לב שאם התשואה באפיק מסוים לאחר דמי ניהול ועמל

 .  מזומן
 

 :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 ני3לקנות3עה להחזיקהמיוחדים של כל לקוח או הזמנה לייעוץ כאמור או הצ

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

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

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

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, וחלא מבחינת תוכן הנית, משום ניתוח או סקירה המותאמים לצרכיך ולנתונים האישיים שלך

 .ככל שיהיו ולא מכל בחינה אחרת, הפיננסיים הנזכרים בו

או מי 3או עובדיו ו3או בעלי מניותיו ו3הבנק וכל חברה קשורה אליו ו. או לבנק עניין אישי בנושא הסקירה3עשוי להיות למחברי הסקירה ו
, ישיר או עקיף, או לכל נזק3לרבות ביחס לנתונים ו, כל פגם אחר בסקירה זושגיאה או , 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 עוסקות3או חברות הבנות שלו ו3הבנק ו. ללא קבלת אישור הבנק כאמור לעיל הינה אסורה בהחלט
, בין היתר, צעאו לב3ועשויים להחזיק ו, ביצוע עסקאות בבורסה ובפעילות בנקאית לסוגיה, מסחר בניירות ערך, בניהול תיקי השקעות

תיתכן אפשרות . בהתאם או שלא בהתאם לאמור בה, ככל שנזכרים, או נכסים פיננסיים הנזכרים בסקירה זו3עסקאות בנייר הערך ו
השימוש באינטרנט . למרות שהבנק נוקט באמצעים ככל יכולתו למונעם' אי דיוקים וכו, טעויות, ניסוח, שבסקירה נפלו שיבושי הגהה

יכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות על אף שהבנק נוקט בכל האמצעים הסבירים למניעת חשוף לתקלות וס
או הפסקה 3או תוצאה שנגרמה כתוצאה משיבוש ו3או הוצאה ו3או הפסד ו3לפיכך לא ישא הבנק באחריות לנזק ו. כאמור, תקלות וסיכונים

 ".ו מתקלות שאינן בשליטת הבנק ושהבנק לא יכול היה למונעם במאמץ סביראו בהעברת הנתונים ככל שאלו נגרמ3בקווי התקשורת ו


