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והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו.  ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק 

השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע.  
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אם הריבית לא תעלה בקרוב, למה התשואות הארוכות עולות?   

שוקי המניות האמריקאים שברו שיאים, ציפיות האינפלציה עולות ומחירי האג"ח הממשלתי 
יורדים   בשווקים מצפים להרחבות בבריטניה וביפן ולכן לא צופים עליית ריבית קרובה 

בארה"ב   אחד האיומים המרכזיים הולך ומצטייר כבנקים האירופאים ובעיקר האיטלקים  
  

השבוע החולף עמד בצל שבירת השיאים בשוק המניות האמריקאי לצד ירידות בשוק האג"ח הממשלתי בשווקים המרכזיים כמו ארה"ב 
וגרמניה, עלייה בציפיות האינפלציה לצד ירידת המרווחים בקונצרני ועליית מחירי הנפט לצד ירידה במחיר הזהב. למה מגיע לנו כל הטוב 

הזה? שלוש סיבות מרכזיות הביאו את השווקים לאווירה הזו:  

  היעדר חשש מעליית ריבית בטח בטווח הקצר – מה שמעלה את השווי של המניות. החששות האלה התפוגגו עוד יותר בעקבות 
הודעת הבנק המרכזי באנגליה שאמנם הפתיע את השווקים כשהחליט ביום חמישי שלא להעלות את הריבית, אך אמר מפורשות כי 
בכוונתו לנקוט צעדים בישיבה הבאה באוגוסט. מן הצד השני של האוקיינוס, תוצאות הבחירות ביפן שביססו עוד יותר את הרוב של 

ראש הממשלה שינזו אבה סוללות את הדרך ל"אמא של ההרחבות", שתכלול גם הגדלה פיסקלית ואולי צעדים מוניטאריים בהמשך. 
הגדלת ההרחבות המוניטאריות מסביב לעולם שקולה לעליית ריבית בארה"ב – דבר שמאפשר לבנק המרכזי בארה"ב להמתין עוד 

לפני שינקוט צעד כלשהו.  

  הערכה שהברקזיט יפגע בעיקר בבריטניה וגם שם זה יהיה מינורי באופן יחסי. בשבועות האחרונים הולך ומתבסס קונצנזוס רחב 
יותר לפיו יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי עשויה להוביל את בריטניה לרבעון אחד או שניים של מיתון, אבל לאחר מכן ההשפעה 

תתחיל להתפוגג. במקרה כזה, גם ההשפעות על אירופה עשויות להיות קטנות יותר. 

  סדרת נתונים כלכליים טובים מהצפוי בארה"ב ובסין, שמובילים למסקנה כי לפחות בשתיים מהכלכלות הגדולות בעולם מצב 
המקרו טוב מכפי שניתן היה לצפות. בארה"ב הכוונה למשל לאופטימיות העסקים הקטנים שעמדה על 94.5 נק' לעומת צפי ל -93.9 

נק'; הביקושים למשכנתאות שעלו ב -7.2% והמחיר החציוני של בתים עלה מעבר למחירים שאפיינו את בועת הנדל"ן שהיתה לפני 8 
שנים בארה"ב; דרישות העבודה הראשוניות שעלו ב-254 אלף בלבד, לעומת צפי של 265 אלף וקרוב לשפל של שנה; המכירות 

הקמעוניות שזינקו ב-0.6%, לעומת צפי של 0.1% והעלייה במחירים ליצרן ולצרכן. השבוע יפורסמו נתוני הצמיחה שצפויים להצביע 
על האצה. 

בסין שיחררו נתוני השבוע האחרון אנחת רווחה, כאשר הצביעו על כלכלה בועטת עם זינוק של 10% בהשקעות זרות ישירות בתוך 
חודש, עלייה מחודשת ביצוא וייצור תעשייתי גבוה מהתחזיות. התאוששות נרשמה גם באינפלציה.   

ציפיות האינפלציה בכל העולם עולות  

ציפיות האינפלציה חזרו לעלות ברוב השווקים (אחרי הירידות של הברקזיט) ובחלקן הן בשיא של חודש. הדבר בולט בעיקר בבריטניה 
ובארה"ב שם הן קרובות לשיא של תחילת השנה. בבריטניה זה בגלל הפיחות בליש"ט ובארה"ב זה בעיקר תולדה של נתוני המקרו 

החיוביים שמצביעים על גיאות בנדל"ן ובצריכה הפרטית לצד עליית מחירי הנפט . הנתונים מעידים על כך שהאינפלציה צפויה להמשיך 
לעלות (הצפי הוא שבעוד כחודשיים, האינפלציה  המנוטרלת ב -12 החודשים האחרונים תהיה 2.5%, מהגבוהות בעשור האחרון).  

גם בשוק המקומי ציפיות האינפלציה עלו השבוע, בין היתר 
על רקע העלייה בעולם וגם בגלל עוד מדד חיובי, הדומה 

לציפיות החזאים. מדד המחירים לצרכן לחודש יוני עלה ב -
0.3%, בדומה להערכתנו, והאינפלציה ב-12 החודשים 

האחרונים נותרה על מינוס 0.8% (אפס מתחילת השנה).  

מדד המחירים לצרכן ביולי צפוי לעלות ב-0.2%, בעיקר 
בשל עלייה במדד הדיור והתרבות, והדיור ישפיע גם על 

מדד אוגוסט שיעלה 0.2%-0.1% (תלוי במחיר הדלק 
שייקבע בסוף החודש). להערכתנו , האינפלציה ב -12 
המדדים הבאים צפויה לעמוד על כ- 1.0%, אמנם רק 

בגבול התחתון של יעד האינפלציה אך גבוה משמעותית 
מהאינפלציה ש צופה שוק האג"ח. במחירי הסחורות 

הנוכחיים האינפלציה בישראל הגיעה לתחתית ותחל לעלות 
במתינות בחודשים הקרובים.  

ציפיות האינפלציה לפי השוק 17.7.16 (לפני פתיחת המסחר) 
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 מה עושים השבוע?   

1. מניות -  העדפה לארה"ב וישראל משיקולי הקטנת תנודתיות 
זה היה עוד שבוע של עליות בשוקי המניות, כאשר השווקים שרשמו בתקופה האחרונה את הירידות החדות ביותר תיקנו השבוע 

 S&P500 ,בעליות החדות ביותר. הבולט ביותר היה הניקיי ביפן שזינק בתוך שבוע ב-9%, בעקבות התחדשות היחלשות הין. מנגד
עלה "רק" 1.5% בשבוע האחרון, אבל מתחילת השנה עלה ב -6%. יורוסטוקס 50 עלה ב-4.25% בשבוע החולף, אך הוא עדיין 
בתשואה שלילית של מעל 9% מתחילת 2016. בביצועים חזקים בולטות גם מניות שווקים מתעוררים, בעיקר בדרום אמריקה.  

על רקע הצפי להמשך ריביות נמוכות ותשואות ארוכות נמוכות, תשואות הדיבידנד כמעט בכל מדדי מניות הדיבידנד גבוהות 
משמעותית מתשואות האג"ח – מה שממשיך למשוך אליהן משקיעים.  

בשבוע החולף נפתחה עונת הדו"חות הכספיים לרבעון השני בארה"ב. עד עתה  פרסמו רק 36 חברות, מדגם קטן מכדי שניתן יהיה 
לייחס לו תובנות נרחבות מדי. כשני שלישים מהחברות שפרסמו עד עתה היכו תחזיות. המקום היחיד שלגביו ניתן לומר כמה תובנות 
כלליות הוא סקטור הבנקים, שבו בלטה עלייה ניכרת בהכנסות משוק ההון (גם ממסחר וגם מחיתום) וזאת לאחר רבעונים רבים של 

ירידה מתמשכת. מרווחי האשראי המשיכו אמנם לרדת, אבל היקפי האשראי גדלו באופן סביר. הדו"חות האלה משקפים את 
העובדה שהבנקים האמריקאים נראים מאוד חזקים.  

מנגד, אחד האיומים המרכזיים בעת הנוכחית הולך ומצטייר כבנקים האירופאים ובעיקר האיטלקיים. לאור הערכתנו כי החששות 
סביב סקטור זה עשויים לזרוע לא מעט תנודתיות, אנו מעדיפים לשמור על חשיפה נמוכה יחסית לאירופה ולהפנות את רוב החלק 

המנייתי לשוק המקומי ולארה"ב בעיקר כדי לקבל תשואה בפחות סטיית תקן. כמו שאמרנו כאן לא מעט פעמים, לשוק הישראלי 
פוטנציאל להפתיע – כמו שראינו בשבוע האחרון כשהשוק חזר לעלות והמניות הכבדות עקפו את הקלות, בהובלת מניות הבנקים 

שעלו כמעט 5%.  

2. אג"ח קונצרני -  המרווחים יורדים לשפל של שנה  
מרווחי האג"ח הקונצרני בעולם המשיכו לרדת בעקבות עליית תשואות קלה בממשלתי. 

המרווחים בקונצרני המדורג בדולר נמצאים כעת בשפל של כשנה בכל רמות הדירוג, 
כאשר  גם החששות במערכת הבנקאות העולמית ובמיוחד האירופית לא מחלחלות 
בשלב זה לשוק האג"ח האמריקאי. גם המרווחים ב-HY ירדו ולא רחוקים משיא של 

שנה.  

מרווחי הקונצרני בשוק המקומי ממשיכים לרדת כחלק מהמגמה העולמית וכל עוד אין 
קטסטרופות נראה שהטרנד הזה יימשך. באפיק הקונצרני המקומי אנו ממשיכים לטייב 

לכיוון דירוגי A ומעלה, שכן גם כאן הרציונל הוא תנודתיות נמוכה יותר.   

התשואות בדירוגים הנמוכים אמנם נמוכות מאוד, אבל כמו בעולם גם הן יכולות 
להמשיך לרדת. חשוב לומר כי הפוטנציאל הגלום בדירוגים אלה בהסתכלות קדימה 

הוא מוגבל יותר. עם זאת, יש מקומות שבהם נהיה מוכנים לקחת סיכון בחשיפה 
לדירוגים נמוכים, כמו במקרה של דסק"ש שבו האג"ח עלה היום בחדות לאחר 

שכימצ'יינה הודיעה על רכישת השליטה המלאה בחברת אדמה שבבעלות דסק"ש. ראינו בשבועות האחרונים גם מקרים כמו אלה 
של קרדן שהודיעה על פירעון מוקדם של סדרות אג"ח בעקבות מימושים.  

3. תיק השקעות -  אם הנתונים כל כך חיוביים, למה הזהירות?  
אפיק   % מהתיק מח"מ אוסף הגורמים העולמיים (בהם הברקזיט והחשש ממשבר בבנקים באירופה) ימנעו   להערכתנו עליית ריבית קרובה בארה"ב, אך באופן פרדוקסלי החששות שמעלים את 

התשואות הארוכות הם דווקא נתוני המקרו הטובים, כולל גיאות במחירי הנדל"ן, עלייה 
באינפלציה, שוק המניות העולה המתדלק את הצריכה הפרטית ועוד. הדבר מחזק את 

עמדתנו כי ראוי להיזהר ממח"מ ארוך ויש להעדיף מח"מ בינוני של 3-4 שנים.  

קוראי הסקירה יכולים להתרשם שהסכנות חלפו להן והתנודתיות בשווקים במגמת 
ירידה. זה לא המצב. תרחישי הקיצון שעלו בעקבות הברקזיט התמתנו בזכות נתוני 

מאקרו טובים בארה"ב ובסין; נתונים אלה מכניסים רציונליזציה לאמוציות מאוד 
פעילות. אבל, השוק עדיין עצבני ויכול להגיב באגרסיביות לידיעות כלכליות או פוליטיות 

מגוונות. לפיכך, התפיסה הזהירה של ניהול ההשקעות ממשיכה ללוות אותנו.  

רוב תיק האג"ח ממשיך להיות  שקלי.  למרות שבשוק המקומי אין אינפלציה, אנו ממשיכים לשמור על חשיפה מסוימת גם לצמודים 
על רקע העובדה שהציפיות הקצרות נמוכות משמעותית מאלה שלנו. את עיקר החשיפה אנו עושים באמצעות אג"ח קונצרני.   

החשיפה למניות בתיקי ההשקעות המעורבים היא 80%-70% ומטפסת בהדרגה ככל שהעליות בשווקים נמשכות. מי שמחפש 
להגדיל בכל זאת סיכונים בתיק המניות לא מומלץ להערכתנו לעשות זאת באמצעות חשיפה לבנקים באירופה – שנראה עדיין כמקום 

מסוכן מדי. 

ממשלתי שקלי   40%
2.7 

קונצרני שקלי  15%

 20%ממשלתי צמוד 
3.5 

 20%קונצרני צמוד 

 3.5 5%אג"ח חו"ל 

 

דירוג 13.7.16 15.6.16

מבנה תיק אג"ח 

AA+0.70% 0.75% 

1.09% 1.04% AA 
AA- 1.84% 1.90% 

1.82% 1.70% A+ 
A 1.77% 1.84% 

2.30% 2.20% A- 
BBB+2.33% 2.48% 

שינוי במרווחי הקונצרני   


