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מניות

נראה כי הרווחיות השולית של החברות בשיאה ,מה שלרוב מעיד
במחזוריות העסקים על שוק בוגר ,זאת גם אם רווחי החברות
ימשיכו לצמוח .לכן ,השוק נוטה 'להעניש' חברות שתוצאותיהן אינן
תואמות את הציפיות בשוק.
המלצותינו עבור שווקי המניות:
' :S&Pניטרלי'–'חיובי' .נקודת אמצע  .2,800נקודת יציאה:
' :Stoxx 600 Europe .3,080חיובי' .נקודת אמצע  370נקודת
יציאה ב' :Ibex .407חיובי' .נקודת אמצע  .9,600נקודת יציאה
 .10,500שווקים מתעוררים' :חיובי' (שווקים מועדפים הם הודו,
סין וברזיל).

חוב וריביות
תרחיש הבסיס שלנו הוא שהפד יעלה את הריבית פעמיים
ב ,2019יהיה דרוך יותר בכל מה שקשור לסימני האטה בצמיחה
ויהיה מוכן לבצע התאמות בתפיסת המדיניות המוניטרית באם
יידרש .באירופה ,אנחנו מצפים שריבית ה( depoריבית
הפיקדונות בשוק הבין בנקאי) תתחיל לחזור לשיעור של 0%
במהלך שנת  ,2019עם עלייה ראשונה באזור ספטמבר .תוכנית
ה QEמסתיימת בדצמבר ,אולם רכישות הבנק המרכזי בשוק
במהלך  2019יתכנו בהיקף של כ 185מיליארד אירו.
המלצותינו עבור שווקי החוב:
יעד תשואה עבור אג"ח ממשלת גרמניה .0.9% :אנחנו נותרים
זהירים בכל הקשור לאגרות חוב ממשלתיות באירופה ,שלטעמינו
יקרות .בעקבות התיקון ב ,2018אנו חוזים תשואות חיוביות
באגרות החוב של השווקים המתעוררים.

אשראי קונצרני
מרווחי האשראי הקונצרני נראים מצומצמים יחסית ,בעיקר בקרב
אגרות החוב בדירוג ספקולטיבי נמוך (דירוג  B-ודירוגי ה,)CCC
אשר כעת מציעים פרמיית סיכון הקרובה לשפל ההיסטורי .צמצום
המרווחים באגרות הספקולטיביות הוא תוצאה של תיאבון
המשקיעים לתשואה ולמרווח בשוק אגרות החוב ,כך שמרווחי
האשראי בשוק ה HYהתהדקו ביחס למרווחי האשראי בשוק ה.IG
המלצותינו עבור מרווחי האשראי של החוב הקונצרני:
אנו שליליים לגבי שוק ה IGנקוב באירו וניטרליים יחסית לגבי שוק
ה HYבאירו ,עם יעד מרווחי האשראי של  95ו 350נקודות בסיס
בהתאמה .אנו מחזיקים בהמלצה ניטרלית-חיובית עבור שוק
מרווחי ה IGב US$עם יעד של  85נקודות בסיס עבור הCDX IG
והמלצה ניטרלית-שלילית עבור שוק מרווחי ה HYב US$עם
מחיר יעד של  490נקודות בסיס עבור ה.CDX HY

מטבעות
טרנד המכירות בחסר של מטבעות הרזרבה ( G4לא כולל ה)US$
ממשיך ,בעוד התנודתיות בשוק לא הביאה לשינוי עקבי בפוזיציה
שלהם .המרוויח העיקרי מהפוזיציה שהולכת ונבנית הוא ה,US$
זאת בניגוד למכירות במטבעות היין היפאני ,האירו והפרנק
השוויצרי.
המלצותינו עבור שוק המטבעות:
אנו מעדיפים את ה US$מול האירו ,את הלירה שטרלינג מול
ה US$ואת הפרנק השוויצרי מול האירו.

סחורות
אנרגיה :המלצת 'ניטרלי' .המחיר הכלכלי המוצדק לנפט לעניות
דעתנו הוא  $50עבור ה .WTIישנם מספר גורמים שיכולים להביא
לחולשה במחיר הנפט הגולמי ב )1 :2019הברית הסעודית-רוסית
שעומדת כעת במבחן הקשה ביותר שלה )2 .הביקוש לנפט צפוי
להאט ב )3 .2019יש סיכוי שנראה בשוק יותר נפט גולמי איראני
ממה שרבים מצפים.

תקציר מנהלים
גרפים נבחרים של השנה:
מחיר הנפט (למעלה) ושיפוע העקום הדולרי מול תקופות מיתון בארה"ב (למטה)
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מקרו כלכלה

גרפים (מלמעלה למטה) )1 :צמיחה שנתית של הרווח למניה במדד
ה  S&P500מול הצמיחה החזויה )2 .רווח למנייה במדד מול הצפי
לרווח למניה ) 3.נק' טריגר עבור כלכלת ארה"ב ורווחים (אומדנים:
צמיחת התמ"ג ותשואת אגרות חוב בדירוג .)BBB

ארה"ב
הצמיחה תאט ל .2.7%הפד יעלה ריבית פעמיים.
צמיחה המונעת מהשוק המקומי .אינפלציה והפד.

ישנם שני תיקונים (התכווצות הרווח
למנייה) .אנחנו לא נמצאים שם.

אנו חוזים צמיחה של  2.7%במהלך השנה וצמיחה ממוצעת של  2.1%במהלך
המחצית השנייה של השנה .סיכונים לתחזית זו יכולים לנבוע מטעות במדיניות
המוניטרית בה הפד מעלה ריבית בקצב מהיר מהנדרש ו/או הסלמה במלחמת הסחר.
הצריכה הפרטית יציבה :צמיחה מואצת בהכנסה מעבודה לרמה הגבוהה בהרבה
מרמתה הממוצעת טרום המשבר ,עם צמיחה נרחבת בשכר שתרמה לקצב מהיר של
רווחים מעבודה .מאזן משקי הבית נראה בריא ושעור החסכונות עלה ,מה שמביא
לגמישות רבה יותר בהקשר של הצריכה החזויה .אנו מצפים שלחצי השכר ימשיכו
במגמה עדינה כלפי מעלה ,עם השפעה מוגבלת על מדד המחירים .בהינתן עקומת
פיליפס (אינפלציה-אבטלה) שטוחה ,המפתח ליצירת אינפלציה יהיה הציפיות
לאינפלציה ,אולם נדרש הרבה כדי להזיז באופן משמעותי את הציפיות .אנו חוזים
שליבת מדד המחירים לצרכן בסוף  2019תהיה  .2.2%תרחיש הבסיס שלנו מניח
שהפד יבצע שתי העלאות ריבית ב ,2019יהא דרוך בכל הקשור לסימני האטה בצמיחה
ומוכן לבצע התאמות בתפיסת המדיניות המוניטרית שלו באם יידרש.

סקטור החברות.
מדד אמון העסקים עלה באופן משמעותי אחרי שעברה רפורמת המס ,אולם לא נראתה
עלייה דרמטית בהוצאות ההוניות של החברות ,אלא צמיחה חד ספרתית בלבד
(בסביבות ה .)-/+5%באם מתחי הסחר ייפתרו ,זה ישחרר את ההשקעות העצורות,
מה שיכול להיות הפתעה חיובית ב .2019נוסף על כך ,אומנם רמתו הנמוכה של מחיר
הנפט לא מעודדת השקעות בתחום האנרגיה ,אולם הוראות חוק חדשות על הוצאות
החברות אמורות לעודד הוצאות על ציוד בטווח הקצר .סקרים על תוכניות הוצאות ההון
מראים כי ישנה ירידה מרמת השיא ,אולם מצביעים על המשך צמיחה חזקה ברמת
ההוצאות .ברוב הסקטורים ,מגמת הירידה הכללית בצמיחת החוב סייע לחברות לייצב
את רמת המינוף ,זאת למרות שבאופן כללי רמות החוב נותרו לא רחוק מרמות השיא.
מצדו השני של המטבע ,מרווחי האשראי של החברות מצומצמים באופן יחסי ,בעיקר
בקרב חברות המדורגות בדירוגים נמוכים מאוד (דירוג  B-ורמות ה ,)CCCשהחוב
שלהן נסחר בפרמיית סיכון הקרובה לרמות של שפל היסטורי .החוב בדירוג ספקולטיבי,
מונע מתיאבון חזק של משקיעים לתשואה ומרווח בעולם החוב ,נראה שנסחר
במרווחים הדוקים יחסית לחוב בדירוג השקעה :המרווח הממוצע בין חוב בדירוג BB-
לבין חוב בדירוג  BBB-הוא כעת ברמת שפל היסטורית ,לאחר שהצטמצם אל מתחת
לרמות השפל של  .2014השילוב של מגמות תומכות בכלכלה ותמחור יקר יותר בשוק
שנמצא בשלב הבוגר במחזוריות העסקים ,דורש סלקטיביות יתר בגישה לשווקי החוב.
יתרה מכך ,מהצד הטכני ,למרות אי קיומה של "חומת פירעון" עבור חברות אמריקאיות
(בשל היכולת לגלגל את החוב) ,עדיין צרכי גלגול החוב במהלך השנים הקרובות
גדולים ,זאת בעקבות הצמיחה חסרת התקדים בגודלו של שוק החוב בשנים האחרונות.

מדדי המניות בארה"ב .אין שינוי במגמה.
הרווחיות השולית של החברות ככל הנראה מתקרבת לרמת השיא המחזורי .מצב כזה,
בדרך כלל מעיד על בשלות בשוק ,גם אם אין פירוש הדבר שצמיחת הרווחים לא יכולה
להמשיך לגדול .כתוצאה מכך ,השוק נוטה יותר 'להעניש' חברות שמפספסות
בתוצאותיהן ביחס לציפיות ומנגד 'לתגמל' חברות שמכות את ההערכות בנוגע
לתוצאותיהן .אנו חוזים שהמכירות ב 2019יצמחו ב ,5.7%עם רווחיות שולית שתתמתן
ל( 11.9%מ 12.2%בשנה שעברה) ,בעיקר בשל הגידול בהוצאות כוח אדם ותנאי
המימון .זה יכול להוביל לכך שהרווח למניה ( )EPSעבור ה S&Pבשנת  2019יהיה
בסביבות  ,169גידול של  3%בלבד .כפי שאנו לא צופים גידול משמעותי במכפילים,
אשר יישארו להערכתנו בסביבות ה  ,16.6xנותרנו עם מחיר יעד שלנו מוצדק מבחינה
כלכלית של בסביבות ה  ,2,800עם נקודת יציאה ברמה של .3,080

תחזית לשווקים הפיננסיים:

מניות ' :S&P -ניטרלי'–'חיובי' .נקודת אמצע .2,800 :נקודת יציאה.3,080 :
אג"חים  -ממשלתי' :ניטרלי' (נקודת כניסה לאג"ח ממשלתי ל 10שנים.)3.25% :
 - CSDדירוג השקעה' :ניטרלי''-חיובי' (מרווח יעד של ה  85 : CDX IGנק' בסיס)
דירוג ספקולטיבי' :ניטרלי''-שלילי' (מרווח יעד של ה 490 : CDX IGנק' בסיס).
מט"ח  -מדד ה ' :CDXניטרלי'.
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גרפים (מלמעלה למטה) )1 :שינוי שנתי ברווח למנייה של מדד
ה  )2 .STOXX 600מדד אימון הצרכן באירופה )3 .גירעון/עודף
ממשלתי כאחוז מהתמ"ג.

מקרו כלכלה

אירופה
שליליים לגבי אגרות החוב .חיוביים לגבי המניות.
צמיחת התמ"ג שוב תתמתן אולם הבנק המרכזי באירופה יחל בתהליך של
נורמליזציה במדיניות המוניטרית.

26,7

אנו חוזים צמיחה שנתית של  1.8%בתמ"ג ב 2019בגוש היורו וצמיחה של
 1.9%במדינות האיחוד האירופי ( .)EUצמיחה זו נמוכה ביחס לרמה
ההיסטורית ,אך עדיין מעל ל'צמיחה הפוטנציאלית' (כפי שהוגדרה ע"י הבנק
המרכזי ,בשיעור שנתי של  .)1.5%ההערכות לאינפלציה ב 2019בסביבות שיעור
של  ,1.8%בעוד ליבת האינפלציה תגדל מ 1.1%ל ,1.4%מונעת מעליות בשכר.
נתונים אלו מייצגים מגמה ורמות נתונים סבירים המבטיחים את תחילתו של
תהליך נורמליזציה הדרגתית במדיניות המוניטרית ע"י הבנק המרכזי ( .)ECBאנו
צופים ששיעור הריבית הבין-בנקאית על פיקדונות ( )depoתתחיל לחזור לרמה
של  0%במהלך  ,2019עם עלייה ראשונה בריבית בסביבות ספטמבר .תוכנית
ה QEמסתיימת בדצמבר  2018אולם רכישות של הבנק המרכזי בשוק במהלך
 2019יתכנו בהיקף של כ 185מיליארד אירו ,בסביבות  17מיליארד אירו בחודש,
מה שיאפשר קיטון הדרגתי בתמיכה המוניטרית .לא ניתן יהיה לזנוח לחלוטין את
תוכנית ה  TLTRO IIIשל הבנק המרכזי (מימון טווח ארוך לבנקים המקומיים,
המשמש כתמריץ להגדלת היקף ההלוואות הניתנות במשק) ,אולם זו תהיה
שנויה במחלוקת אם תיתפס כמהלך של מדינית מוניטרית שמטרתה לעודד את
הכלכלה.
אגרות חוב ממשלתיות ואגרות חוב של חברות.
גידול בהיצע נוסף על ביקוש נמוך מה ECBוצעדים לכיוון נורמליזציה של הריבית
קצרת הטווח ,הם הגורמים לדעתנו השלילית על אגרות החוב הממשלתיות .מדינות
ברמה הפריפריאלית הרוויחו הכי הרבה מתוכנית ה QEורוב החדשות הטובות בנוגע
לספרד ולפורטוגל כבר מאחורינו .בהקשר הזה ,חשוב לנו לציין באופן מיוחד את
אגרות החוב של איטליה  -תמחור זול באופן יחסי לשוק וביצועים אשר יהיו תלויים
במידה רבה בחדשות הפוליטיות במדינה .נקים המקומיים לא יסייעו הפעם ,מכיוון
שהם כבר מחזיקים כמות גדולה מאוד של אגרות ( BTPשל ממשלת גרמניה) .ניתן
לצפות לסטיות תקן גדולות .מבחינה כלכלית אנו סוברים שהמרווחים על האגרות
צריכים להצטמצם ב 2019לכיוון ה 250נקודות בסיס .בנוגע לשוק האגרות
הקונצרניות ,פעילות ה ( CSPPתוכנית הבנק המרכזי לרכישת חוב של חברות)
תוגבל להשקעה מחדש של פחות מ 6מיליארד אירו של אגרות חוב שנפדות במהלך
 .2019הצד החיובי הוא שחברות שאינן פיננסיות יצמצמו את ההנפקות נטו שלהן
ל 60מיליארד אירו (מרמה של  95מיליארד אירו ב .)2018לגבי חברות פיננסיות,
התחזית נראית חלשה יותר ,מכיוון שתידרשנה להתמודד עם גידול משמעותי
בהנפקות חוב נטו (מרמה של  6מיליארד אירו ל 145מיליארד אירו) על מנת לעמוד
בתנאים הרגולטוריים הנדרשים בנוגע לחוב כשיר להלימות ההון ( .)MRELמבחני
הסטרס של המפקח על הבנקים באירופה ( )EBAמראים כי "הבנקים המשתתפים
גמישים יותר לזעזועים מקרו כלכליים מאשר לפני שנתיים" .הצד השלילי הוא
שהבנקים באנגליה סובלים באופן היפותטי מפגיעה משמעותית בהלימות ההון
שלהם ,בהקשר של היציאה מגוש היורו ( .)Brexitאנו דבקים בגישה הדפנסיבית שלנו
וממשיכים להיות זהירים לגבי השקעה באגרות של מדינות בגוש היורו ובאגרות חוב
באנגליה.

מדדי המניות באירופה.
אנו חוזים צמיחה של  5.6%בהכנסות של חברות מדד ה . Stoxx 600הצד השלילי
הוא שאנו צופים התכווצות ברווחיות השולית ל( 8.3%מ 8.5%ב ,)2018בעיקר בשל
גידול הדרגתי בעליות כוח האדם ( )+1.3%ובעלויות המימון ( ,)0.25%אשר יתקזז
באופן חלקי בגידול הקל בפרודוקטיביות ( .)+1%זה משאיר אותנו עם רווח למניה של
בסביבות ה 26.9אירו ,המייצג גידול של  3.5%ברווחים .אנו מניחים מכפילי רווח
ברמות הנוכחיות עבור דצמבר ( 2019אין לנו מידע מספק התומך בגידול כלשהוא
במכפילים השנה) ,מה שמותיר אותנו עם מחיר כלכלי הוגן של  370עבור המדד.

תחזית לשווקים הפיננסיים:
מניות ' :Stoxx Europe -חיובי' .מחיר אמצע .370 :מחיר יציאה.407 :
' :Euro Stoxxחיובי' .מחיר אמצע .367 :מחיר יציאה.403 :
אגרות חוב – אגרות ממשלתיות' :שלילי' .תשואת יעד לאג"ח ממשלת גרמניה:
 ,0.9%אג"ח ממשלת ספרד ,1.9% :אג"ח ממשלת איטליה 3.5% :ואג"ח ממשלת
פורטוגל .2.2%
' :Itraxx Europe (IG) - CDSשלילי' .מרווח יעד 92 :נק' בסיסItraxx Europe .
)' :(HYניטרלי' .מרווח יעד 350 :נק' בסיס.
מט"ח – מטבע האירו /דולר אמריקאי' :שלילי' .מחיר יעד.1.125 :
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גרפים (מלמעלה למטה) )1 :רווח למנייה ב 35חברות ה IBEXהספרדי.
 )2מכפיל רווח במדד ה IBEXהספרדי )3 .סך החוב בסקטור הציבורי בספרד.

מקרו כלכלה

ספרד
לאחר עלייה חדה בפרמיית הסיכון ,מדד
ה Ibexמציע ערך.
מהומה רבה בגזרה הפוליטית.
אי הוודאות הפוליטית בספרד ככל הנראה שוב תגדל .השנה יהיו לפחות שלוש
מערכות בחירות .כמעט כל הפרלמנטים האזוריים צריכים להיבחר ,למרות שלא סביר
שנראה בחירות באזור הלא יציב של קטלוניה .ברמה הארצית ,למרות מאמצי
הממשלה להישאר לתקופה פרלמנטרית מלאה ולגנוז כל תוכנית לבחירות כלליות עד
אמצע  ,2020אנו לא מוציאים מכלל אפשרות שבחירות יקרו מוקדם יותר ,יתכן
במהלך  .2019הכול תלוי בתוצאות הבחירות המקומיות .אנו לא סוברים שהטריגר
לבחירות יהיה חוסר היכולת של ממשלת המיעוט בפרלמנט (של מפלגת ,)PSOE
להעביר את התקציב שלה ב .2019בהקשר לתקציב ,אנו די בטוחים שכל תקציב
שיקבל את אישור הקונגרס הספרדי ,יאושר גם ברמה האזורית  -אירופאית ע"י
הנציבות האירופאית וע"י פייר מוסקוביץ' וצוותו (האחראי על ענייני הכלכלה,
הפיננסים והמיסוי בנציבות).יחד עם זאת ,יש סבירות גבוהה שראש הממשלה סנצ'ז
לא יקבל את התמיכה הדרושה לאישור התקציב שלו והתרחיש בו תידרש הממשלה
להאריך את תקציב  ,2018הופך לסביר יותר ויותר.

צמיחה מתונה יותר אחרי השנים האחרונות החזקות.
הכלכלה הספרדית מאטה ,אך ממשיכה ליהנות מצמיחה יציבה ,מעל לממוצע
באירופה .הכלכלה מאבדת את הרוח הגבית שלה מהסקטור החיצוני והיקף התיירות
פוחת .עמודי התווך של הצמיחה החזקה בשנים האחרונות היו ההתאוששות
המתמשכת בשוק העבודה (שתמכה בצריכה הפרטית של משקי הבית) ,הנדל"ן
ודינאמיקה בהשקעות הקבועות .בנוגע למדד המחירים ,התחזית שלנו היא
לאינפלציה בשיעור של  1.7%ב .2019אנו מצפים למגמת ירידה במחירים במהלך
השנה ,עם לחץ פוחת ממחירי הנפט .יחד עם זאת ,התחזית שלנו לאינפלציית ליבה
בשיעור של  1.4%ב ,2019יותר מהרמה הנוכחית של  .1%השכר פר שעה ,שהיה
במגמה שלילית בשנתיים האחרונות ,צפוי להתאושש סוף סוף .אך אנו לא מתרגמים
את השיפור הצפוי בשכר לביקוש ,מכיוון שסביר שמשקי הבית ישתמשו בחלק
מהגידול בהכנסה לטובת השבת שיעור החיסכון שלהם ,שנמצא כעת בשפל היסטורי
של .5.5%

מדד המניות הספרדי (.)IBEX
ה IBEXהוא אחד ממדדי המניות הזולים בעולם ,הנסחר בפחות ממכפיל  12xעל
הרווחים .שנת  2018הייתה שנה מאתגרת עבור המניות הספרדיות ,בשל הפוליטיקה
המקומית ,הבחירות הסוערות באמריקה הלטינית ,החשיפה לאנגליה ,לטורקיה,
המשקל המשמעותי של הבנקים במדד ,השפעת המבוי הסתום בין האיחוד האירופי
לאיטליה וכו' .חלק מהחולשה הזו תתפוגג בשנה הקרובה ,מכיוון שבנקודה מסוימת
של המחצית השנייה של  ,2019אנו מצפים לשיפור בסביבה הכלכלית באמריקה
הלטינית .יתר על כן ,עתיד פוליטי ברור יותר או החלשות הסיכון הפריפריאלי ,יכולים
להביא להפוגה הראויה בחולשת מכפיל הרווח הספרדי .התחזית שלנו היא לצמיחה
של  3.6%בהכנסות של חברות המדד ב 2019ולרווחיות שולית שתקטן ל9.3%
(מ ,)9.4%בעיקר בשל הגידול בעלויות כוח אדם ( )+1%אשר מקזזת בחלקה את
השיפור בפרודוקטיביות ( .)+1%אנו חוזים רווח למניה של  ,769המגלם צמיחה של
 2.2%בלבד ברווחים .הצד החיובי הוא שאנו סוברים שיש מקום למכפילי הרווח
לגדול באופן מתון לאזור ה ,12.5xמה שמביא אותנו למחיר יעד כלכלי של 9,612
עבור מדד ה.IBEX

תחזית לשווקים הפיננסיים:
מניות – ' :IBEXחיובי' .נקודת אמצע .9,612 :נקודת יציאה.10,570 :
אג"חים – אגרות ממשלתיות' :שלילי' .תשואת יעד.)BONO( 1.9% :
מרווחי אשראי  -דירוג השקעה' :שלילי' .דירוג ספקולטיבי' :ניטרלי'.
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מקרו כלכלה

גרפים (מלמעלה למטה) )1 :מכפילי רווח במדד המניות היפני )2 .תשואות
אגרות החוב הממשלתיות ביפן )3 .מרווח ריביות ה  OIS - LIBORביפן.

יפן
רמות החוב גבוהות מאשר בסוף מלחמת
העולם השנייה אולם עדיין לא מדאיגות.
המצב הפיסקלי .מדיניות ותחזית.
בעוד חוב נטו של  128%מהתמ"ג ביפן נמוך בהרבה מחוב ברוטו של 224%
מהתמ"ג במדינה ,זו עדיין רמה הגבוהה בהרבה מהממוצע במדינות הOECD
( )60%וחשוב מכך ,מגמה העלייה בחבות תקפה גם לחוב נטו .מאחורי העלייה
המתמשכת ביחס החוב לתמ"ג ,עומד הגירעון הפיסקלי העיקש ,המשקף במידה רבה
את האתגרים רבי השנים הנובעים מהזדקנות האוכלוסייה (הוצאות ביטוח לאומי)
והנסיגה בכוח העבודה (אין גידול בהכנסות ממיסים) .האסטרטגיה של הממשלה
להורדת יחס החוב לתמ"ג היא הניסיון לייצר צמיחה נומינלית גבוה יותר באמצעות
מדיניות מוניטרית מרחיבה -הווה אומר ,שימוש עצום בתמריץ המוניטרי אשר מסיט
הון מהשווקים הפיננסיים אל השקעות ריאליות .אכן ,ראש הממשלה אייב עדיין יכול
להמשיך ולהשתמש בתמריץ המוניטרי במטרה להילחם ברמה הנמוכה של הצמיחה,
מכיוון שהאינפלציה נותרה משמעותית נמוכה מ  2%ועדיין שינו עודף החשבון השוטף
(כושר מימון נטו) .יחד עם זאת ,שיטת פעולה זו עלולה להציב סיכונים משמעותיים,
בהינתן הרמה הגבוהה של החוב במדינה .לפיכך ,אנו סוברים כי אייב יעדיף מדיניות
פיסקלית מרסנת מתונה באמצעות העלאת המע"מ מ  8%ל  10%באוקטובר , 2019
מה שיכול להרגיע את חששות המשקיעים לגבי המצב הפיסקלי במדינה .היבט מעודד
נוסף הוא העובדה שיחס הנטל הלאומי ביפן הוא נמוך מאשר כלכלות אחרות בעולם
(מדורגת במקום ה .)28כך שיפן עדיין יכולה להעלות מיסים עקיפים ,אשר ישפיעו
פחות באופן שלילי על הצמיחה בכלכלה מאשר העלאת הכנסות או מיסים מחברות.

מדיניות הבנק המרכזי ביפן (.)BOJ
הריבית הבין בנקאית היומית ביפן היא למעשה אפס מאז סוף שנות ה ,90כאשר
הבנק המרכזי הציג את מדיניות ה ,QEהרבה לפני הפד והבנק המרכזי האירופי
ב .2001לאחר מכן המציא את תוכנית ה QQEבאפריל  2013כדי להרחיב באופן
דרמטי את שיעור רכישות האגרות הממשלתיות ( )JGBולהרחיב את בסיס הכסף
המוניטרי על מנת ליצור גידול בציפיות לאינפלציה .ב 2015הציג הבנק המרכזי את
ה' ,YCCשליטה בתשואת העקום' ,עם יעד של  0%עבור תשואת האג"ח הממשלתי
לעשר שנים והצבת יעד של  0.1%עבור הריבית הבין בנקאית היומית .תופעות הלוואי
של מדיניות זו היו )1 :הבנק המרכזי מחזיק ב 45%מסך החוב הממשלתי ,בעוד
משקיעים זרים מחזיקים ב 10%בלבד )2 .שוק אגרות חוב ממשלתי שאינו מתפקד.
 )3צמצום ניכר ברווחי המוסדות הפיננסיים .לעניות דעתנו לא סביר שהבנק המרכזי
יעלה ריביות ותשואות עד  2020בהתבסס על התחזית שלו ,אשר טוענת שוב ושוב
שהמדיניות כרגע תישאר לתקופה ממושכת .מדוע? לפי כרמן מ .ריינהרט ,ישנם
חמש דרכים להקטין את יחס החוב לתמ"ג )1 :יצירת צמיחה גבוה יותר בתמ"ג)2 .
מדיניות פיסקלית מרסנת /צנע )3 .מדיניות מוניטרית מרחיבה (ריביות ריאליות
נמוכות) )4 .בעזרת עלייה חדה באינפלציה )5 .חדלות פירעון על תשלומי חוב.
למעשה תכניתו של ראש הממשלה היא שילוב של שלושת הדרכים הראשונות
ולדעתנו אסטרטגיה זו תישאר על כנה.

This spread is considered a key measure of credit
risk within the banking sector.

עלויות העבודה יגדלו יותר משיעור הגידול בפריון ובכך יגבילו עליית ערך במחיר
המניות.
תחזית עבור כלכלת יפן כוללת ציפייה לצמיחה ריאלית בתמ"ג של בסביבות . 0.8%
בהיבט של שוק העבודה ,הביקוש לעובדים נותר לא מסופק ועל כן ניתן לראות עליית
שכר יותר נרחבת בשוק העבודה .אם ימשך הגידול בהכנסות מעבודה ,הוא אמור
לבוא לידי ביטוי בגידול בהכנסות ממיסים ,גידול בצריכה הפרטית וגידול במכירות של
חברות .הרווחיות של חברות נותרה גבוהה ,מכאן שהחברות היפניות יכולות לספוג
חלק מהגידול בשכר .הגידול בפרודוקטיביות ימשך אך אנו בספק אם בכוחו לשמור על
קצב גידול כשל עלויות כוח האדם .לכן ,ניתן לצפות שזה ימשוך כלפי מטה את
הרווחיות השולית של החברות .תאגידים יפניים שמשקיעים בשוק המקומי סוברים
שהציפיות לצמיחה בפריון מניחות את הדעת.

תחזית לשווקים הפיננסיים:
מניות ' :N225 -שלילי' .מחיר אמצע .22,550 :מחיר יציאה.24,750 :
אג"חים – אגרות חוב ממשלתיות' :שלילי' .יעד תשואה.0.1% :

מט"ח – יין יפאני מול הדולר האמריקאי' :ניטרלי''-שלילי' .יעד בטווח הבינוני.114 :
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גרפים (מלמעלה למטה) )1 .מכפילי רווח בסין )2 .ריביות ושוק המניות
בסין )3 .שיעור הייבוא של סין מארה"ב.

סין
מלחמת הסחר היא הסיכון העיקרי.
טיעונים בעד ונגד עסקה עם סין.
הטיעון בעד עסקה הוא שסין תשמח לסגור עסקה שנותנת לה מרווח נשימה גדול יותר.
בוושינגטון הוכיחו שבאמצעות סנקציות על חברות כמו  ZTEו  ,Fujian Jinhuaביכולתם
לגרום לסגירה מיידית של חברות סיניות גדולות ,לסכן את חברת הטלקום הלאומית
הסינית Huawei ,ולאיים על כל תוכנית המוליכים למחצה במדינה .מן הצד השני ,טרמפ
זקוק לניצחון מדיני אשר ימצב אותו כ"איש שאילף את סין" (במילותיו של אחד משותפי
המקומיים) לקראת הבחירות לנשיאות ב .2020הטיעון נגד עסקה הוא כי האמריקאים
בעלי הקו הנוקשה מהצוותים לביטחון לאומי ולמסחר (ג'יי בולטון ,פיטר נבארו) ניצחו עד
כה בכל קרב פנימי נגד צוות המסחר החופשי (רקס טילרסון ,גארי כהן) .בעוד מר
טראמפ עשוי למצוא תועלת בדחיית עסקה עם סין לקראת  ,2020הוא מודע לכך
שמתחים סביב מלחמת הסחר משפיעים לא רק על שווקי המניות אלא גם על שווקי
האשראי של החברות ומכאן שגם על הצמיחה .ההימור שלי הוא שטראמפ יסגור עסקה,
במוקדם או במאוחר.

באם תוכרז ,באיזה סוג של הפסקת אש מדובר?
הפסקת אש באותו האופן שהוכרזה בעסקה של טראמפ עם נשיא האיחוד האירופי יונקר
ביולי .הכוונה להקפאת מכסים ברמתן הנוכחית והמתנה למו"מ בנושאים השנויים
במחלוקת .במקרה של סין ,המשמעות היא מו"מ על רשימה של למעלה מ 140דרישות
שמשרד האוצר האמריקאי הציג לליאו הי (סגן ראש ממשלת סין) בקיץ .החדשות
הטובות הן שליאו כבר ציין שסין יכולה להיענות ל 40%מהדרישות הללו (רמת המכסים
וגישה לשוק) ,ויכולה לטפל ב 40%נוספים לאורך זמן (נושאים הקשורים לדרישות
בתחום העברת טכנולוגיה או יוזמות עסקיות משותפות) .החדשות הרעות הן שליאו
הציע שסין לא תתפשר לגבי ה 20%הנותרים ברשימת הדרישות (בכל הקשור
לאסטרטגיה של בייג'ין להמשיך ולנהל את המדיניות התעשייתית שלה עם סובסידיות
גדולות).

האם תרחיש שלא תהיה עסקה אפשרי? מה תהיינה ההשלכות לכך?
נציג הסחר רוברט לייטזר והיועץ לענייני סחר פיטר נבארו מעדיפים שלא תיסגר עסקה
משום שהם מאמינים שנדרש לחץ רב יותר על מנת להשיג את מטרתם הכפולה (לסכל
את שאיפותיה הכלכליות והטכנולוגיות של סין ולעודד חברות אמריקאיות להסיט
השקעות אל מחוץ לסין).במקרה בו לא תיסגר עסקה ,טראמפ ככל הנראה יממש את
איומו להעלות את שיעור המכסים על כל הייבוא מסין .למרות זאת ,ישנו טיעון חזק יותר
לעיסקה עם סין .טראמפ ויתר על סנקציות נגד כמה מדינות (כולל סין) שקונות נפט
מאיראן .אנו משייכים את הפעולה הזו כחלק מהמאמץ של וושינגטון להוריד את מחיר
הנפט ,מה שמראה שטראמפ זונח את עקרונותיו ברגע שנראה סימן הקל ביותר ללחץ
כלכלי או ללחץ בשווקים .עכשיו תיזכרו במקרה של  GMשהפסידה מיליארד דולר בגלל
ירידת מחירי האלומיניום והודעה על פיטוריהם של  14,000עובדים .האירוע השפיע גם
על הצרכנים האמריקאים והסנטימנט העסקי ,כמו גם השפעת הנפילה במחירים על
הייצוא מסין .בעוד סין תהיה מוכנה להסיט את הפסדי הייצוא על ידי תמריצים לכלכלה,
הרי שברור לטראמפ כי ִשי ג'ינפינג לא ייכנע לחלק מהדרישות האגרסיביות של ארה"ב.
לכן ,האסטרטגיה היחידה להבטיח במהירות עסקה מוצלחת היא ע"י נסיגה מחלק
מהדרישות הלא ריאליסטיות מסין בעניין הפסקת השימוש בסובסידיות עבור החברות
הלאומיות במדינה ,ובמקום זה לבקש מבייג'ין זיכיונות שיאפשרו גישה לשוק ,הגנת קניין
רוחני או ייבוא חקלאות .משרד המסחר הסיני הצהיר כי הפגישה עם ארה"ב הייתה
"מאוד מוצלחת" וכי הוא בטוח ביישום מה שהוסכם בשיחות.

תחזית לשווקים הפיננסיים:
מניות – מדד ' :SHANGHAIניטרלי''-חיובי' (מחיר אמצע)2,907 :
מדד ' :SHENZHENחיובי' (מחיר אמצע.)1,506 :

אג"חים – אגרות חוב ממשלתיות' :ניטרלי' – 'חיובי' (תשואת יעד)3.3% :
מט"ח – היואן הסיני מול הדולר האמריקאי' :ניטרלי' – 'חיובי' (יעד)6.7 :
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גרפים (מלמעלה למטה) )1 :שינוי שנתי בחוב המקומי בהודו )2 .מכפיל
רווח בהודו )3 .שער החליפין הריאלי בהודו (על בסיס מדד המחירים).

מקרו כלכלה

הודו
תחום הטכנולוגיה הפיננסית (פינטק) בעל
השפעה מקרו כלכלית.
המגמה היא מעבר מלא למערכת תשלום דיגיטלית.
לאחר שדלהי שאפה לחזק ולתמרץ את המערכת הפיננסית ע"י פתיחת  300מיליון
חשבונות בנק חדשים ,מתן מספר זיהוי ייחודי לכל אזרח המתבסס על הנתונים
הביומטריים שלהם ועידוד תשלומים ללא מזומנים (במכשירים הניידים) ,הודו כעת
מתמודדת עם המשימה של ליצור סדר בכל המצב החדש הזה .פרויקט ה JAMמיועד
להניע את הודו לעידן הדיגיטלי ,עם מגזר הטכנולוגיה הפיננסית במדינה שנכנס
מאסיבית לתחומי התשלומים הדיגיטליים וסביבת הלוואות טכנולוגית .ההון הזר שנכנס
למדינה גם לו חלק בתהליך ,שכן משקיעים מהמרים שהודו ,כמו סין ,תעבור לכלכלה
ללא מזומנים .בהודו כבר היום עלויות הניידים מהנמוכות בעולם ,מה שמסייע לתחום
התשלומים הדיגיטליים לצמוח במהירות והתחזית היא שיגיע להיקף של  500מיליארד
דולר בתוך כשנה .יוזמה בראשות הממשלה הנקראת ( UPIראשי תיבות של "ממשק
תשלום מאוחד") ,מייצגת אלטרנטיבה ל"ארנקים הניידים" (מערכת התשלומים
בטלפונים הניידים) ,משום שהיא בחינם ואינה דורשת מהלקוח להטעין כסף מראש.
מערכת ה UPIמאפשרת העברות כספים במערכת תשלומים בין חשבנות בנק ללא
מתווך .ההעברות מתבצעות ע"י שימוש בכתובת וירטואלית מאובטחת קבועה לתשלום,
עם תעודת זהות ביומטרית של השולח המקושרת לחשבון הבנק שלו .לרוב הבנקים יש
אפליקציית ה UPIמשלהם וגוגל השיק גם הוא אפליקציה משלו .בספטמבר  2018היו
 406מיליון עסקאות ( UPIפי  10מאשר בשנה הקודמת).
הלוואות באמצעות טכנולוגיה ימריצו ויחזקו את מגזר השירותים הפיננסיים.
תשתית דיגיטלית ממשלתית מרשימה שנבנתה מובילה לפרץ של צמיחה במידע
הפיננסי והדיגיטלי ,מה שמאפשר להרבה עסקים קטנים להלוות כסף בפעם הראשונה
ואנליסטים חוזים שהמחזורים יצמחו דרמטית ,במוקדם או במאוחר .בעוד הודו מפגרת
אחר סין בכל הקשור להלוואות באמצעות הטכנולוגיה ותשלומים באמצעות הניידים,
התחום הדיגיטלי הוא נקודת כניסה חיונית עבור שירותים פיננסיים אלטרנטיביים .בעוד
חברות תשלומים נכון להיום אינן מורשות לתת הלוואות פרטיות או עסקיות ללקוחות,
הם מייצרים את התשומות הנדרשות לאמידת סיכון האשראי עבור לווי הפינטק ,אשר
בסופו של דבר יסייעו בפעילות ההלוואות .זו התפתחות קריטית ,מכיוון שהבנקים
המסורתיים אינם מוכנים להלוות לעסקים קטנים ויזמים בתחילת דרכם .על פי מקורותינו
המקומיים ,לווי הפינטק מתחילי ליצור שכבה של שירותים פיננסיים מעל זו הקיימת של
הבנקים ומתרבים במהירות במומבאי ,בנגלור ודלהי .המלווים הטכנולוגיים מגיעים
למקומות שהבנקים המסורתיים לא יכולים .דוגמא ברורה לכך היא הלוואה מסוג
 ,ZipLoanאשר מאריכה אשראי עבור בעלים שבאופן רגיל לא יכולים לקבל מהבנק
הלוואות ,מכיוון שעסקיהם אינם מבוקרים באופן רשמי .מנהלים בחברת Niyogin
 Fintechמאמינים כי "יש הון רב שניתן להרוויח בתחתית הפירמידה"" .זו בנקאות עבור
האנשים שבתחתית ,והיא רווחית" .בהודו יש בסביבות ארבעים מיליון עסקים עם מחזור
הכנסות של מתחת ל 1.5מיליון דולר ,ללא גישה למימון או שנדרשים להסתמך על ה
 sahukarמטיל האימה (מלווה הכפר) .כעת ,יש מקור אשראי אלטרנטיבי להזרים הון
לחלק החשוב הזה בכלכלה ,אשר הבנקים הממשלתיים המנוהלים בצורה גרועה ,הערימו
עליו קשיים .האתגר המידי הוא להרחיב את טווח ההגעה של הפינטק אל מעבר לערים
הגדולות ,למרות שהחיבור לניידים השתפרה באופן דרמטי מאז שחברת Reliance
 Industriesהשיקה את רשת הנייד הסופר-מוזלת שלה ( )Jio mobile networkוהורידה
את המחיר של  1GBמ  3דולר ל 17סנט בלבד.
המבוי הסתום בין הבנק המרכזי והממשלה בהודו נותר מקור חולשה..
במרכזו של המבוי הסתום ,הצעת הממשלה להעביר מהבנק המרכזי עודף של כ50
מיליון ,$שווי ערך ל 33%מההון שהבנק המרכזי שומר כרזרבות מפני סיכונים שונים
שעתידים לקרות .עמדת הממשלה היא שהבנק המרכזי ביצע הערכת יתר לגבי
הרזרבות הנדרשות .הבנק המרכזי סובר כי הניסיון הזה של הממשלה לשים יד על
הרזרבות של הבנק במטרה לממן את הגירעון הממשלתי הוא גורם שלילי עבור היציבות
המקרו כלכלית במדינה .בעוד שבהשוואה לבנקים מרכזיים במדינות כמו ארה"ב,
אנגליה ,צרפת או סינגפור ,הבנק המרכזי בהודו מחזיק ברמת הון גבוהה בהרבה ביחס
לסך הנכסים שלו (כ.)28%
תחזית לשווקים הפיננסיים:

מניות – מדד ה' : SENSEXחיובי'( .נקודת אמצע.)40,850 :
אג"חים – אגרות חוב ממשלתיות' :חיובי' (יעד תשואה.)6.8% :
אגרות חוב קונצרניות' :חיובי'.
מט"ח – הרופי ההודי מול הדולר האמריקאי' :יציב'( .מחיר יעד.)72 :
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גרפים (מלמעלה למטה) )1 :הריבית במקסיקו )2 .ההלוואות במקסיקו.
 )3מכפיל הרווח במקסיקו.

התנאים המוניטריים
מתדרדרים במהירות..

מקסיקו
נשיא מקסיקו ( )ALMOמשתמש בהתייעצויות
ציבוריות להצדיק שינוי פופוליסטי במדיניות.
מדיניות כלכלית ופיסקלית לא ברורה.
ההחלטה של הנשיא הנבחר במקסיקו,Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ,
לקיים התייעצות ציבורית נוספת בשבוע האחרון של נובמבר ,מצביעה על התנתקות
מקבלת ההחלטות המסורתית ועלולה לגרום לגירעון גדול יותר ולעליות נוספות בריבית.
ההתייעצות האחרונה ביקשה את דעת הציבור על מכלול נושאים כמו הבטחת הקמפיין של
 AMLOלבנות בית זיקוק לנפט בטבסקו ,האם לבנות קו רכבת חדש לתיירים ,האם להגדיל
את הפנסיות עבור בעלי מוגבלויות או להגדיל הכשרות מקצועיות בעבור צעירים בתחום
התעסוקה .בעוד תוצאות המשאל אינן מחייבות מבחינה חוקית ALMO ,התחייב לכבד את
התוצאות (שהיו 'בעד' עבור כל הפרויקטים) .ההתייעצות הזו מגיעה לאחר התייעצות
אחרת אודות פרויקט שדה התעופה שהתרחשה בחודש שעבר והובילה למכירה נמרצת של
נכסים מקסיקניים בשוק .זאת בשל העובדה שחוזים שהוענקו לחברות במסגרת הפרויקט
ושכשליש מהם כבר בוצע ,אינם מכובדים Amlo .ללא ספק אוהד של משאלי עם
והתייעצויות לגבי מגוון נושאים החל ממכרזי נפט ועד לתוכנית הרפורמה של מבנה
הממשלה .כל נסיגה מכך ,ככל הנראה תגרור תגובת שלילית חריפה בשוק .אחרי הכול,
 Almoכבר החל לערער את ביטחון המשקיעים.

 Almoנסוג במטרה להימנע מתביעות משפטיות.

וזה מכביד על צמיחת
האשראי..

 ,GACMחברת ניהול שדה התעופה אשר בבעלות הממשלה ,החליטה לדחות את ביטול
עבודות שדה התעופה  Texcocoבמטרה לתת יותר זמן לממשלה להגיע להסכם עם בעלי
האג"ח של הפרויקט .במקביל ,הושקה תוכנית הכוללת הצעה לרכישת עד  1.8מיליארד
דולר של אגרות חוב שהונפקו עבור מימון שדה התעופה החדש (מתוך סך של  6מיליארד
דולר אגרות חוב) ,במטרה לצמצם את מספר התביעות המשפטיות שיגרור ביטול פרויקט
שדה התעופה הממשמש ובא .בעיצומה של אי הוודאות ,מחירי אגרות החוב של הפרויקט
נפלו .התוכנית מציעה מחיר מינימום של  90סנט ומנסה להחזיר את אמון המשקיעים
ולהקטין את אי הוודאות .התוכנית לבטל את פרויקט השדה נותרה בעינה .אם תוכנית
הרכש תספק את המשקיעים ,ניתן יהיה להכריז רשמית על סיומם של העבודות בפרויקט
 Texcocoבמחצית השנייה של דצמבר.

התנאים המוניטריים משפיעים לרעה על התחזית לתמ"ג.
עליית הסיכונים הפוליטיים ככל הנראה יגרמו לבנק המרכזי ( )Banxicoלהמשיך ולהעלות
את שיעורי הריבית .הבנק העלה את הריבית ב 25נק' בסיס ל 8%בהחלטה שלא התקבלה
פה אחד ,עם חבר אחד שהצביע להעלות את הריבית של  50נק' בסיס .סיכונים פנימיים
היו בין עיקרי הגורמים השליליים שצוטטו ע"י הבנק המרכזי שיכולים להשפיע על התחזית
שלו .הצד החיובי הוא שחלה האטה באינפלציה לאחרונה ל 4.6%באוקטובר ,ביחס לרמה
של  5%בחודשים האחרונים.
אנו מעריכים שצמיחת התמ"ג ב 2019תהיה בשיעור שנתי נמוך של  2%ויעד האינפלציה
שלנו עומד על .4.5%

חוסר וודאות תכביד על הנכסים המקסיקניים בשוק.
אנו מאמינים כי יתכן וחלק גדול של התחזית הקודרת כבר מגולם במחיר ,אולם אנו רואים
מספר קטליזטורים להערכה מחודשת של הנכסים המקסיקניים .אנחנו לוקחים בחשבון שני
תרחישים אפשריים בסוף  ,2019עם דגש מיוחד לתוצאות הצעת התקציב של הנשיא
.AMLO

תחזית לשווקים הפיננסיים:
מניות ' :Mex IPC -שלילי' (מחיר מטרה .)41,650 :מחיר יציאה.45,800 :
אג"חים – אגרות חוב ממשלתיות מקומיות' :ניטרלי' ' -חיובי' (מרווח יעד ,550 :תשואה:
 .)8.75%אגרות ממשלתיות בדולר' :ניטרלי' ' -חיובי' (מרווח יעד ,175 :תשואה.)5% :
מט"ח – הפזו המקסיקני צול הדולר' :ניטרלי' (יעד טווח בינוני)20.25 :
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גרפים (מלמעלה למטה) )1 :מכפילי רווח בברזיל )2 .חוב מקומי
לסקטור הפרטי בברזיל )3 .שער החליפין הריאלי בברזיל.

ברזיל
ישנו חלון הזדמנויות אולם יכולת ההוצאה
לפועל תהיה נקודת המפתח.
פוליטיקה .ממשלה ליברלית לפנינו.
בחירתו של ג'איר בולסונרו לנשיאות הסירה את הסיכון המתמשך של חזרת השמאל
לשלטון ולמעשה הופכת את האג'נדה הפרו כלכלית – עסקית שהונהגה עד כה ע"י
הממשל של מישל טמר .אנו מאמינים שלנשיא החדש הנבחר תהיה הזדמנות לדחוף
ולשפר את הרפורמה באג'נדה הכלכלית ,זאת לאחר שנבחר באופן דמוקרטי וגבר על
המתמודד במקום השני במרווח של  .10%הרפורמה הגדולה שתביא להצלחה
מסחררת או לכישלון מוחץ בעבור הממשל החדש היא רפורמת הפנסיה .המדינה
תידרש ליישם ריסון פיסקלי של כ  4%מהתמ"ג בשנים הקרובות על מנת לייצב את
החוב הציבורי – וההוצאה העיקרית הגדולה ביותר היא הפנסיות .לכן ,הממשל החדש
יצטרך לבנות בסיס פוליטי חזק בקונגרס בכדי לאפשר משא ומתן מיומן מול קבוצות
בעלי עניין מיוחדות בעלות ייצוג חזק בקונגרס שיציגו התנגדות לרפורמות.

הזמן משחק לרעת הממשלה.
הצוות הכלכלי של הממשלה הנכנסת מתחיל להראות סימנים מוחשיים יותר אודות מה
שבכוונתו להציע לקונגרס ב .2019תינתן הצעה לרפורמה במערכת הביטוח הלאומי
(זאת למרות שהתהליך הפוליטי של אישור הרפורמה בביטוח הלאומי נותר עמום ,ללא
תזה וללא תוכן) ,לרפורמה במיסוי ,ולביטול מספר הוצאות מהתקציב .החדשות הטובות
הן שיש קונצנזוס בברזיליה שרפורמת בפנסיה הינה חיונית .ביטול הוצאות קיימות
בתקציב יכול לדרוש תיקוני חוק .לכן ,חשוב תהיה אסטרטגיית חקיקה עקבית שתטפל
בכל העניינים הללו ,אך ללא הצורך בשימוש בכלים המסורתיים של הממשלה במסגרת
הקואליציה ,אשר יגבילו את חופש הפעולה ויהפכו את התהליכים למורכבים יותר .זו גם
אינדיקציה חיובית להפרטה של חלק מפטרוברס ושל יחידות בבנקים Banco do
 Brazilו  .Caixaלאחרונה גם נוצר קשר עם האחראי לרפורמת המס בבית
המחוקקים .בקיצור ,הכול מתנהל כמו שצריך.

כלכלה :פוזיציה טובה במחזוריות הכלכלית לצמיחה בתמ"ג.
הפוזיציה במחזור הכלכלי בה נמצאת ברזיל מאוד חיובית .הבנקים ,אשר הקטינו את
תיק החוב שלהם בשנים האחרונות ועכלו את השפעות המיתון במאזנים שלהם ,מוכנים
כעת לחזור ולתת הלוואות .פער התוצר הגדול ,ריביות נמוכות היסטורית ואינפלציה
נמוכה (נוכחית וחזויה),מאפשרים התאוששות לא – אינפלציונית של הכלכלה בשנתיים
הקרובות .אנו מאמינים כי שיעור הריבית יישאר ברמה הנוכחית במהלך המחצית
הראשונה של השנה ושהבנק המרכזי יחל לאחר מכן במחזור של מדיניות מוניטרית
מצמצמת .לאחר המיתון הכבד ב ,2015-16חברות צמצמו עלויות באופן משמעותי
והורידו מינוף כך שיוכלו למנף את פעילותם ומצבם הפיננסי בעת התאוששות הכלכלה
וליהנות מצמיחה ברווחים .זה מנבא טובות עבור שוק המניות .בניגוד למדינות אחרות
בשווקים המתעוררים ,ברזיל שמרה על פגיעות נמוכה ביותר כלפי זעזועים חיצוניים,
עם גירעון נמוך מאוד בחשבון השוטף (נוכחי וחזוי) ,היקף גדול של השקעות זרים
ישירות ושל רזרבות מט"ח וחוב ציבורי חיצוני נטו שלילי.

תחזית לשווקים הפיננסיים:
מניות – ' :IBOVESPAניטרלי''-שלילי' (מחיר יעד .)94,200 :מחיר יציאה.)103,600 :
אג"חים – אגרות חוב ממשלתיות מקומיות' :חיובי' (מרווח יעד  645נק' בסיס ,תשואה:
 .)9.7%אגרות חוב ממשלתיות בדולר' :חיובי' (מרווח יעד 230 :נק' בסיס .תשואה:
.)5.55%
מט"ח – הריאל הברזילאי מול הדולר האמריקאי' :חיובי' (יעד טווח בינוני.)3.75 :
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גרפים (מלמעלה למטה )1 :מרווח ה CDSשל ארגנטינה ל 5שנים.
 )2מאזן הסחר של ארגנטינה  )3צמיחת פריון העבודה בארגנטינה.

ארגנטינה
 :2019שנה אלקטורלית יוצאת דופן.
שנת  2019הגיע ,עמוסה באי ודאות .המשמעותית ביותר היא אי הוודאות בכל הנוגע
לבחירות וזו משליכה על העקום הממשלתי שבו המרווח בין האגרות הדולריות ל2019
ול 2021התרחב .מועמדים באופוזיציה עדיין לא הצליחו להרוויח הון פוליטי מהנזק
התדמיתי של הנשיא מרסי ,ולא משנה כמה טובים יהיו הנתונים המקרו כלכליים
שמתפרסמים ,נראה כי מרווח האשראי של ארגנטינה לא ירד מתחת לרף ה 600נק'
בסיס ,לפחות עד שהנושא האלקטורלי יתבהר אחרי המחצית הראשונה של . 2019
בעוד סקרי בחירות מתחילים לשפוך אור על המרוץ לנשיאות ,המרווחים יכולים
להצטמצם קרוב לרמת ה  350נק' בסיס באם סיכויי הבחירה מחדש של הנשיא יגדלו,
אולם אם המצב יהיה הפוך ,המרווחים יכולים להתרחב אף יותר מרמתן הנוכחית ,תלוי
מי יתגלה כאלטרנטיבה .לפיכך ,שנת  2019תהיה מאתגרת ,שנה בה ידרשו מאמצים
כבירים על מנת להשיג את יעד המאזן הפיסקלי ,כפי שסוכם במסגרת ההסכם המחודש
עם ה .IMFכל זאת ,בקונטקסט של ריביות בשיעור של למעלה מ , 60%פעילות
כלכלית שמתכווצת והציפייה לירידה של  1%בתמ"ג בסוף  2019לפי מספר תחזיות.
לדעתנו ,הצמיחה תהיה טובה מהתחזיות הללו.

מבחינת שיעור השינוי בתמ"ג אנחנו רשמית מצויים במיתון ,אך תתכן נסיגה
באינפלציה.
ארגנטינה רשמית במיתון לאחר שרשמה רבעון שני של ירידה בפעילות הכלכלית
(ברבעון השלישי של  2018ירידה של  0.4%ומהלך הרבעון השני ירידה של .)4.1%

ענפי הייצור והמסחר הובילו את הירידה ברבעון השלישי .לגבי האינפלציה ,לאחר
תקופה קשה של עליות מחירים שנבעו מעדכון אגרסיבי מאוד (אם כי הכרחי) בפיגור
לשער החליפין ,המחירים כעת בנובמבר מראים הקלה משמעותית באינפלציה .העלייה
בנובמבר הייתה בשיעור של ( 3%ורחוק משיעור של  6.54%שנצפה בספטמבר).

פיסקלי.
באוקטובר הגירעון השוטף מתחילת השנה עמד על  169מיליארד פזו ארגנטינאי,
ירידה של  33.33%ביחס לאותה תקופה ב .2017הנתונים הנצברים עבור עשרת
החודשים מתחילת השנה מצביעים על גרעון בשיעור של  1.2%מהתמ"ג ,חצי משיעור
הגירעון בתקופה המקבילה ב ,)-2.4%( 2017מה שסולל את הדרך לביצועיים
פיסקליים טובים ב .2018גביית המיסים באוקטובר עלתה ב 42.2%בשנה שחלפה ,עם
מיסי מפעילות סחר חוץ כמניע העיקרי לגידול (מיסי ייצוא ומיסים מייבוא עלו ב265.5%
וב 65.3%בהתאמה).

"תקציב הגרעון אפס לשנת  2019עבר".
הסנאט העביר את תקציב  ,2019שואף להשיג מאזן שוטף שמבטיח את תשלומי
ה .IMFהיעד הפיסקלי הזה אמור להיות מושג הלכה למעשה .במטרה להגיע לגרעון
שוטף אפס ,התקציב מניח יישומן של אמות מידה שנקבעו ,שוות ערך ל 3.8%מהתמ"ג.
אולם לא כולן נראות ברות ביצוע .למעשה ישנם שני דברים שמציגים את האיומים
הגדולים ביותר לתוכנית :הקיצוץ בסובסידיות האנרגיה והכנסות מהפחתה בנכסי
ה( FGSקרן רזרבות הפנסיה הארגנטינאית) .הסובסידיות שמצויות בתקציב ,לא נראה
שהן בהיקף המספיק לכסות גם את התמריצים לייצוא אנרגיה וגם לצריכת האנרגיה.
לכן הממשלה תצטרך למצוא דרך בה היא תוכל לכבד את התשלומים שהוסכמו
במסגרת התמריצים לייצור האנרגיה ובמקביל לדאוג להתמתנות בגידול חשבונות
הצרכנים ולדבוק בקיצוץ הסובסידיות בהתאם לתקציב .לגבי קרן ה Fondo de ( FGS
 ,)Garantía de Sustentabilidadהביצועים הגרועים של הקרן יקשו על הממשלה
להפחית מנכסיה מבלי להגיע לעימותים רציניים עם האופוזיציה .בהנחה שחריגות
באשר יהיו יביאו לגרעון של כ 0.5%מהתמ"ג ,המשמעות היא  2.3מיליארד דולר עליה
בצרכי המימון ,אשר תצטרך לקבל מענה ע"י גלגול של חלק מהחוב הממשלתי לטווח
הקצר.
תחזית לשווקים הפיננסיים:
אג"חים – אגרת חוב ממשלתית ל 10שנים' :חיובי' (מרווח יעד  500נק' בסיס .תשואה:
)8.75%
מט"ח – הפזו הארגנטינאי מול הדולר האמריקאי' :שלילי' (יעד לסוף השנה)44 :
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מניות

מדדי מניות גלובאליים
2019 תחזית כלכלית לשנת
Andbank's Projected
Sales growth Net Margin
2019
2019

Index

USA S&P 500

EPS
2019

EPS
Growth
2019

Current
PE ltm
EPS 2018

Dec 2019
PE ltm
EPS 2019

INDEX
2019
2019
CURRENT Central Point E[Perf] to
PRICE
(Fundam range)Centr. Point

2018
Exit
Point

5,7%

11,9%

168,7

2,9%

16,07

16,60

2.633

2.800

6,4%

3.080

Europe - Stoxx Europe 600 5,6%

8,3%

26,9

3,4%

13,14

13,73

342

370

8,0%

407

Euro Zone - Euro Stoxx

5,5%

7,5%

27,1

4,5%

12,89

13,55

334

367

9,8%

403

Spain IBEX 35

3,6%

9,3%

769

2,2%

11,61

12,50

8.739

9.612

10,0%

10.573

Mexico IPC GRAL

6,7%

7,9%

2.975

1,0%

14,22

14,00

41.870

41.655

-0,5%

45.820

Brazil BOVESPA

7,1%

10,6%

7.080

8,1%

13,49

13,30

88.314

94.167

6,6%

103.583

Japan NIKKEI 225

5,6%

6,3%

1.445

3,1%

16,11

15,40

22.575

22.250

-1,4%

24.475

China SSE Comp.

8,0%

9,3%

277

12,2%

10,47

10,50

2.585

2.907

12,5%

3.197

China Shenzhen Comp

8,2%

6,3%

100

14,6%

15,20

15,00

1.333

1.506

13,0%

1.657

India SENSEX

10,1%

10,9%

2.042

16,6%

19,95

20,00

34.960

40.843

16,8%

44.927

MSCI EM ASIA

7,3%

9,7%

47

12,6%

11,75

11,60

493

548

11,2%

603

תנועות הון גלובאליות
פילוח לפי סוגי נכסים & אזורים

ניתוח טכני
.תרחישי מגמות
) חודש1) תמיכות & התנגדויות
S&P: SIDEWAYS-BEARISH
Support at 2,532. Resistance at 2,815
STOXX600: SIDEWAYS
Support at 348. Resistance at 369
EUROSTOXX50: SIDEWAYS
Support at 3,090. Resistance at 3,274
IBEX: SIDEWAYS-BEARISH
Support at 8,500. Resistance at 9,665
EURUSD: SIDEWAYS-BEARISH
Support at 1,11. Resistance at 1,162

Oil (WTI): SIDEWAYS
Support at 55. Resistance at 64.45
Gold: SIDEWAYS-BULLISH
Support at 1,180. Resistance at 1,243
US Treasury: SIDEWAYS-BULLISH
Support at 3.00%. Resistance at 3.26%.
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אגרות חוב ממשלתיות
שווקים מפותחים

גרפים (מלמעלה למטה) )1 :מרווח ה SWAPבדולר )2 .מרווח הSWAP
באירו )3 .טבלת תשואות נומינליות וריאליות ל 10שנים עבור איגרות
חוב של מדינות השווקים המתעוררים ואמריקה הלטינית.

הערכה פונדמנטאלית
אגרות חוב ממשלתיות של ארה"ב :תשואת 'ריצפה' .2.45% :תשואת 'שווי
הוגן' .3.2% :שיעור תשואה מקסימלי.4.7% :
מרווח ה :SWAPהמרווח (ביחס לאג"ח הממשלתי ל 10שנים) עלה ל  7נק' בסיס
(ביחס ל 9נק' בסיס בחודש שעבר) .על מנת להגיע לנורמליזציה עם מרווח של  5נק'
בסיס ,בעוד שיעור ה SWAPהתבסס ברמת ה( 2.5%ציפיות האינפלציה) ,תשואת
האג"ח הממשלתי ל 10שנים צריכה להגיע לשיעור של .2.45%
שיפוע :השיפוע של העקום הדולרי האמריקאי נפל ל 21נק' בסיס (מ 8נק' בסיס).
הנורמליזציה של קצה העקום נמצאת ב 3%תשואה (כיום  )2.85%ועל מנת להגיע
לשיפוע העקום הממוצע של ה 10שנים ( 170נק' בסיס) ,תשואת האיגרת
הממשלתית ל 10שנים תצטרך לעלות ל.4.7%
תשואה ריאלית :נקודת כניסה טובה לאג"ח הממשלתי ל 10שנים תהיה כאשר
התשואה הריאלית תגיע ל .1%בהינתן תחזית שלנו לאינפלציה של  ,2.2%תשואת
האיגרת הממשלתית צריכה לעלות ל 3.2%כדי להפוך ל"קנייה".

איגרות חוב ממשלתיות של גרמניה :תשואת 'ריצפה' .0.8% :תשואת 'שווי
הוגן' .1.04% :שיעור תשואה מקסימלי.2.7% :
מרווח ה :SWAPהמרווח ירד ל  57נק' בסיס (מ 60נק' בסיס בחודש שעבר) .על
מנת להגיע לנורמליזציה עם מרווח של  36נק' בסיס ,בעוד שיעור ה SWAPהתבסס
ברמת ה( 1.4%היום  ,)0.91%האיגרת הממשלתית צריכה להגיע לכיוון ה1.04%
(נק' כניסה).
שיפוע :שיפוע העקום באירו ירד ל 96נק' בסיס (מ 99נק' בסיס בחודש שעבר) .באם
קצה העקום יגיע לנורמליזציה בתשואה של בסביבות ה ( -0.5%היום  ,)-0.62%על
מנת להגיע לשיפוע העקום הממוצע של ה 10שנים ( 130נק' בסיס) ,האיגרת
הממשלתית צריכה להגיע לתשואה של .0.8%
תשואה ריאלית :נקודת כניסה טובה לאג"ח הממשלתי ל 10שנים תהיה כאשר
התשואה הריאלית תגיע ל .1%בהינתן תחזית שלנו לאינפלציה של  ,1.7%תשואת
האיגרת הממשלתית צריכה לעלות ל 2.7%כדי להפוך ל"קנייה".
איגרות חוב ממשלתיות של אנגליה :תשואת 'שווי הוגן' .1.9% :שיעור תשואה
מקסימלי3.6% :

מרווח ה :SWAPהמרווח עלה ל  18נק' בסיס (מ 16נק' בסיס בחודש שעבר) .על
מנת להגיע לנורמליזציה עם מרווח של  12נק' בסיס ,בעוד שיעור ה SWAPהתבסס
ברמת ה( 2%היום  ,)1.57%האיגרת הממשלתית צריכה להגיע לכיוון ה.1.9%
שיפוע :על מנת להגיע לשיפוע העקום הממוצע של  ,1.65%עם נורמליזציה של
האיגרת הממשלתית לשנתיים ב ,1.5%תשואת האיגרת הממשלתית ל 10שנים
צריכה להגיע ל .3.15%
תשואה ריאלית :הציפיות לאינפלציה של  2.2%בשנת  .2019תשואה ריאלית של
 1%משמעותה שהאיגרת הממשלתית ל 10שנים צריכה להימצא בתשואה של
.3.2%

אג"חים פריפריאליים באירופה

איגרות ממשלתיות ל 10שנים – מחיר יעד כלכלי

Target
Yield

Projected
change in
Yield

10 Year
Yield
Real

)CPI (y/y
Last
reading

10 Year
Yield
Nominal

6,99%

-1,00%

4,83%

6,51%

-1,00%

4,23%

7,08%

0,00%

0,38%

3,26%

0,00%

0,76%

3,07%

-1,00%

3,48%

1,99%

-0,50%

1,21%

1,70%

-0,50%

1,48%

2,91%

1,00%

-0,06%

1,89%

1,00%

-0,32%

3,16%
3,28%
6,70%
2,50%
0,58%
1,27%
0,73%
1,97%
1,21%

7,99%
7,51%
7,08%
3,26%
4,07%
2,49%
2,20%
1,91%
0,89%

Taiwan

17,70%

1,00%

-8,54%

7,67%

-1,00%

5,17%

25,24%
3,50%

16,70%

Turkey

9,03%

-1,00%

6,03%

8,02%

-1,00%

4,05%

5,86%

-1,00%

3,52%

5,01%

-1,00%

4,23%

4,00%
4,97%
3,34%
1,77%

Indonesia
India
Philippines
Malaysia
Thailand

EM ASIA

China

Singapore
South Korea

Mexico
Colombia
Peru

LATAM

Brazil

EME

Russian Federation
8,67%

10,03%
9,02%
6,86%
6,01%

אג"ח ממשלת ספרד :תשואת יעד ב .1.9%
אג"ח ממשלת איטליה :תשואת יעד ב .3.5%
אג"ח ממשלת פורטוגל :תשואת יעד ב .2.2%
אג"ח ממשלת אירלנד :תשואת יעד ב .1.2%
אג"ח ממשלת יוון :תשואת יעד ב .4.5%

איגרות חוב בשווקים המתעוררים

אגרות ממשלתיות  -מחיר יעד כלכלי
עד כה ,כלל האצבע שלנו עבור איגרות השווקים
המתעוררים היה "קנייה" כאשר שני התנאים הבאים
מתקיימים )1 :התשואה הריאלית של האיגרת הממשלתית
בארה"ב מעל ל )2 .1%התשואה הריאלית של האיגרות
הממשלתיות בשווקים המתעוררים היא  1.5%מעל
התשואה הריאלית של האיגרת הממשלתית האמריקאית.
בהנחה שהתנאי הראשון מתקיים ,אנו צריכים לקנות רק
את איגרות השווקים המתעוררים המציעות תשואה ריאלית
של  2.5%או יותר .בטבלה (מצד ימין) מסומנים השווקים
(ואגרות החוב הממשלתיות שלהם) שמקיימים את התנאי
הזה.
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אנרגיה – נפט
הערכה כלכלית ( - )WTIטווח היעד .$/bbl 50-70 :מכירה :מעל  .$65קנייה :מתחת ל.$50
גורמים מניעים בטווח הקצר.
(שלילי למחיר) – הברית הסעודית-רוסית עומדת במבחן הקשה ביותר שלה :שר האנרגיה הרוסי נובאק נשמע פחות משוכנע לגבי הצורך בצמצום רמת הייצור (גם
יצרני הנפט הרוסיים לא הראו התלהבות רבה בנוגע לצמצום בתפוקה) .נובאק גם צופה שהממשלה הרוסית יכלה לכסות את הוצאות התקציב שלה בשנה הבא גם אם
מחיר הנפט הגולמי ברוסיה ( )Uralsירד ל $40ומדגיש כי "הממשלה יכולה לקבל לחצים אינפלציוניים נמוכים" .בינתיים ,סעודיה תייצר  11.2מיליון חביות ליום ,רמת
הייצור הגבוהה ביותר מאז הממלכה החלה לייצר לראשונה נפט ,לפני שמונה עשורים .רמת הייצור כבר הייתה גבוה מוקדם יותר בנובמבר ( 10.9מיליון חביות
ביום) ,כתגובה לביקוש גבוה מהרגיל מלקוחות שרצו להכין את עצמם לקיטון האספקה האיראנית .הגידול בייצוא הנפט יכול להיות כתוצאה מהעלייה המתמשכת
בתפוקה או בהשלמת ההיצע ממלאים ע"י הסעודים.
(שלילי למחיר) – הביקוש לנפט בעולם ככל הנראה יקטן ב  .2019הצמיחה במספר כלכלות חשובות (סין וגוש האירו) נראה שמאטה ,מה שאף פעם לא מבשר
טובות עבור מחירי הסחורות שמושפעים ממחזוריות השוק .אין ספק שדבר אחד יכול להניע המשך ירידה במחיר הנפט והוא נפילה בביקושים .על מנת לקבל איזו
שהיא תובנה על ההסתברות לכך ,צריך להסתכל על סין ,שעוד רק לאחרונה עקפה את ארה"ב כיבואנית הגדולה בעולם של נפט (כ  9מיליון חביות ביום) .בעוד לא
נראה סביר שהצמיחה הסינית תקרוס במהלך השנה הקרובה ,ישנם שני גורמים שיכולים להוביל את בייג'ינג להחליט להגביל את יבוא האנרגיה (ולגרום לנפילה
בביקוש בעולם) )1 :יתכן ובייג'ינג תרצה לשמור על הדולרים שברשותה (חסכונות) על מנת לשמר את יכולת התמריצים שלה ,אם תרגיש שהמלחמה הכלכלית הקרה
בינה ובין ארה"ב עלולה לקבל תפנית לרעה )2 .בייג'ינג יכולה פשוט לרצות להבטיח שהמאזן השוטף שלה יישאר בעודף ,ולו רק בכדי לשמור על הצורך שלה במימון
חיצוני ברמות נמוכות ולהגן על עצמה מפני תרחיש של נזילות נמוכה בשווקים הגלובליים.
(שלילי למחיר) – אנו עלולים לראות יותר נפט איראני בשוק ממה שרבים מצפים .העלייה במחירי הנפט היא הגורם שתרם להתמוטטות הקיץ בשווקים כמו
טורקיה ,ארגנטינה או הודו .נתמקד רגע בטורקיה ,מדינה שהיא גם יבואנית נפט גדולה ( 650אלף חביות ביום) וגם בעלת גירעון גדול במאזן השוטף (גרעון של 6.5%
מהתמ"ג ברבעון השני של השנה) ,מה שמסייע להסביר מדוע עליה במחיר הנפט הגולמי גורמת לנזק משמעותי בכלכלה הטורקית והנכסים שלה .נשים ביחד את
שלושת השחקנים המרכזיים במקרה המצער של העיתונאי הסעודי חאשוקג'י (סעודיה ,תורכיה וארה"ב) ,אם נדמיין את מה שכולם כבר מבינים ,שלטורקיה יש מידע
על כל מה שקורה בקונסוליה הסעודית באיסטנבול ,הדבר הכי אינטליגנטי שהיא יכולה לעשות (ונראה שכך עושה) ,יהיה לסגור עסקה עם וושינגטון ,מה שיבהיר
שאנקרה חייבת להמשיך לקנות נפט זול מאיראן (למרות שהיא צריכה לעבור קודם דרך עיראק) ,בעיקרון משום שהכלכלה הטורקית לא יכולה לספוג מחיר נפט כזה
גבוה .בתמורה ,נראה סביר שאנקרה תסכים לא לחשוף את המידע אודות מה שקרה באותה קונסוליה חשובה ,מהלך שיעמיד בסכנה את המלוכה הסעודית ויכול
לסכן את כל הסכמי הסחר שנחתמו בין וושינגטון לריאד .התוצאה לכך היא יותר נפט גולמי מאיראן בשוק ממה שחשבו בהתחלה .מדוע זה חשוב? מכיוון שהראלי
שנראה במחירי הנפט במהלך רוב השנה ,נגרם בחלקו בשל האמונה כי ייצוא הנפט האיראני יכול שוב להתרסק לרמות שראינו ב( 2014-15של  1.3מיליון חביות
ביום) .מעבר זה של כוחות במזרח התיכון ( פחות כוח ליצרניות כמו סעודיה ויותר כוח לצרכנים כמו טורקיה) ,משמעותו הסיכון שמחיר הנפט כעת בכיוון של ירידה.
ואולי ירידת מחיר הנפט בעקבות גל המכירות באוקטובר האחרון ,כבר מגלם את התגברות הסיכון הזה.
(חיובי למחיר) – ייצור הנפט בוונצואלה ימשיך להתרסק .עליות המחירים בנפט נשענות על מספר גורמים ,אבל אחד מהם חשוב באופן מיוחד :הקטסטרופה
בכלכלת וונצואלה משמעותה התמוטטות ייצור הנפט במדינה שבה רזרבות הנפט המוכחות הגדולות בעולם .תוך שלוש שנים בלבד ,מספר אסדות הנפט הפעילות ירד
מ 80ל .24כמעט כל חברת שירותי שדות נפט מערבית עזבה את המדינה וכל ונצואלי עם מיומנות מסחר נמלט לברזיל או לקולומביה .התוצאה הייתה ירידה בייצור
הנפט בכמעט ( 50%מסביבות  3מיליון חביות ביום לפני ארבע שנים לסך הכך  1.4מיליון כיום) .בתרחיש ללא כל שינויים פוליטיים משמעותיים ,הייצור בוונצואלה ככל
הנראה ימשיך להתרסק לנקודה בה המדינה כבר לא תורמת כמות משמעותית של נפו לשוק בעולם.

גורמים מניעים בטווח הארוך.
( )-המעבר לאנרגיות חלופיות :יצרני הנפט צריכים לזכור שהערך של שירותיהם מוכתב ע"י כמות הזמן שהם יכולים לשאוב לפני שהאנרגיות החלופיות יהפכו את
הנפט למוצר שעבר זמנו .במטרה להאריך ככל שניתן את הזמן עד שזה יקרה ,האינטרס של היצרנים הוא לשמור על מחיר נפט נמוך ככל שאפשר (ולשמור על העלות
האלטרנטיבית של מקורות האנרגיה החלופית גבוהה ככל שניתן).
( )-גידול בבעיות הסביבתיות יביאו בהדרגה להידוק הרגולציה ולצמצום רמות הייצור .הערך של רזרבות היצרנים תלוי במשך הזמן בו יוכלו לשאוב נפט ברמות
הנוכחיות לפני שתכנס לתוקף חקיקה מגבילה התומכת באיכות הסביבה .בעוד הבעיות הסביבתיות גדלות וככל הנראה ימשיכו ללחוץ על שוק האנרגיה
הקונבנציונאלית בעשורים הבאים ,הסיכון הרציני ביותר בעבור  OPECהוא הישארות עם נתח גדול של "רזרבות נטושות" שלא ניתן יותר לייצר מהם ולמכור .לכן,
ליצרנים יש תמריץ חזק ביותר להפיק רווח כמה שיותר מהרזרבות שלהם ,מוקדם ככל שניתן.
( )-האם יצרניות  OPECיכולות לקבוע באופן מבני את המחירים? בעוד זה נכון שההסכם בין סעודיה ורוסיה לחנוק את שוק האנרגיה הגלובאלי פעל היטב והשיג
עליה ניכרת במחיר הנפט ,המחיר של המהלך הזה היה איבוד נתח שוק ,הווה אומר שיצרניות  OPECלא יכולות לקבוע בקלות מחירים מבלי לשאת בהוצאות .בשנות
השבעים ותחילת שנות האלפיים ,קרטל היצואניות סיכם על קיצוץ בתפוקה וגישה זו עבדה היטב ,שכן התחרות העיקרית הייתה בין יצרניות הנפט הקונבנציונאליות
(במיוחד בין יצרניות  OPECויצרניות שאינן משתייכות ל .)OPECהיום האיום הגדול ביותר בעבור כל יצרנית נפט קונבנציונלית מגיע מהיצרניות הלא קונבנציונאלית
וממקורות האנרגיה החלופית .קיצוצים בתפוקת הנפט מצד יצרניות האנרגיה הקונבנציונאליות אמורים אם כך להתקזז (תיאורטית) ע"י הגידול המהיר בתעשיית פצלי
הנפט.
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מתכות יקרות – זהב
מחיר כלכלי של הזהב ב  .$/oz 1,200מכירה מעל .$1,300
גורמים מניעים שליליים
הזהב במונחים ריאליים :מחיר הזהב במונחים ריאליים (המחושב כמחיר נוכחי נומינלי חלקי מדד מחירי התוצר בארה"ב כאומדן למדד מחירי התוצר העולמי) נפל
ל( $1,100מ $1,112בחודש שעבר) .במונחים ראליים ,הזהב ממשיך להיסחר הרבה מעל מחירו הממוצע ב 20שנים האחרונות של  .$891בהינתן מדד מחירי התוצר
העולמי (כעת עומד על  ,)1.10768על מנת שמחיר הזהב יישאר קרוב למחירו הממוצע במונחים ראליים ,מחירו הנומינלי (או מחיר שיווי המשקל) צריך להישאר קרוב
ל.$987
הזהב ביחס לכסף (העדפת צבירת ערך על פני נכסים פרודוקטיביים) :יחס הזהב לכסף עלה ל( 85.99xמיחס של  83.82xבחודש שעבר) ועדיין נותר הרבה מעל
הממוצע של  62.69xב 20השנים האחרונות ,מה שמעיד על כך שהזהב יקר (לפחות ביחס לכסף) .על מנת שהיחס יגיע לממוצע הרב שנתי שלו ,בהנחה שהכסף
מתומחר יותר טוב מהזהב (מה שככל הנראה קורה בסבירות גבוהה) ,אזי מחיר הזהב צריך להגיע ל $ 889לאונקיה.
הזהב ביחס לנפט :יחס הזהב לנפט עלה במהלך החודש ל ( 24.01xמ 17.73xבחודש שעבר) ,עדיין הרבה מעל הממוצע של  14.96xב 20השנים האחרונות.
בהתחשב במחיר היעד הכלכלי שלנו לנפט בטווח הארוך של  50$לחבית (יעד האמצע שלנו עבור הטווח הארוך) ובהנחה שהתועלתיות מהנפט ביחס לזהב תישאר ללא
שינוי ,מחיר הזהב צריך להגיע ל $750על מנת שהיחס יישאר בקרבת הממוצע של הטווח הארוך.
מיקום ספקולטיבי :פוזיציית החוזים העתידיים על הזהב במחיר  1000בארה"ב ( - )non-commercialסך פוזיציית ה'לונג' עומדת כעת על  156אלף (עלייה מ 197אלף
חודש שעבר) .פוזיציית ה'שורט' ירדה ל 154אלף (מ 208אלף) .לכן ,הפוזיציה נטו עלתה ל +1.9אלף במהלך החודש (מ -11אלף) ,מה שמעיד שהתיאבון של
המשקיעים הספקולטיביים לזהב נותר חלש..
ליברליזציה כלכלית בסין :יותר ציטוטים בכל חודש בתוכנית ה( QFIIשמאפשרת למשקיעים זרים מורשים להשקיע בסין) ,מרחיבים את חלופות ההשקעה עבור
המשקיעים הסיניים (שהיסטורית התמקדו בזהב).

גורמים מניעים חיוביים
הזהב ביחס ל :s&p500יחס הזהב ל s&p500ירד ל  0.442xמ  0.443xבחודש שעבר) ,עדיין הרבה מתחת לממוצע של  0.597xבטווח הארוך .בהינתן היעד שלנו
למחיר (נק' אמצע) של  $2,800עבור מדד ה ,s&pמחיר הזהב צריך להגיע ל $1,670על מנת להיות בקרבת הממוצע בטווח הארוך.
הזהב ביחס ל  : Dow Jonesהיחס בין הזהב למדד ירד ל( 0.0477xמ 0.0484xבחודש שעבר) ,עדיין הרבה מתחת לממוצע בטווח הארוך של  .0.0659xבהינתן
מחיר היעד שלנו (נק' אמצע) עבור מדד ה Dow Jonesשל  ,$25,900מחיר הזהב צריך להגיע ל $1,700על מנת להימצא בקרבת הממוצע בטווח הארוך.
תשואות שליליות עדיין הופכות את הזהב לאטרקטיבי :החיסרון של הזהב ביחס למכשירי חוב נושאי ריבית (זהב לא מציע קופון) כעת נוטרלה ,כאשר חלק רב של
אגרות החוב בעולם מניבות תשואות שליליות ,זאת למרות שחשיבות גורם זה קטנה משמעותית כשהריביות ימשיכו לעלות.
החלק היחסי של הזהב בשוק :סך ערכו של הזהב בעולם הוא לערך  6.9טריליון  ,$חלק קטן יחסית ( )3.2%מכלל שוק המזומנים בעולם ( 212טריליון) .המחזור היומי
שנסחר ב LBMAושווקי זהב אחרים הוא בסביבות ה  173מיליארד( $בסך הכול  0.08%מסך המחזור בשווקים הפיננסיים).
להלן גרף המתאר את השתנות הפוזיציה של החוזים העתידיים על הזהב במחיר '( 1000לונג'' ,שורט' ופוזיציה נטו).

Longs
Shorts
Net

תחזית גלובאלית

כלכלה & שווקים פיננסיים
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סחורות

שערי חליפין
מחירי יעד
האירו מול הדולר :מחיר יעד כלכלי לטווח הבינוני של  // 1.125תמיכה ב  //1.11התנגדות ב .1.162
תנועות :מגמת הרחבת ה'שורטים' בחודשים האחרונים במטבעות הרזרבה ( G4לא כולל הדולר האמריקאי) המשיכה ,בעוד התנודתיות בשוק לא יצרה שינוי עקבי
בפוזיציה שלהן .הדולר האמריקאי מנגד המשך להיות המרוויח העיקרי מהפוזיציה הנבנית בשוק ,בעוד הין היפני ,האירו והפרנק השוויצרי נמכרים .פוזיציית ה'לונג'
נטו של הדולר שוב מתרחבת ,כך שהפוזיציה של המשקיעים בעולם בדולר מסתכמת כיום בסך של  30.1מיליארד (הגדולה ביותר מאז ינואר  ,)2016פוזיציה שנמצאת
במרחק של  +1.67סטיות תקן מעל ממוצע מטבעות ה ,G10בהתבסס על ציון תקן ( )Zשל שלוש שנים (ביחס לציון תקן של  +1.15בחודש שעבר).
תחזית :ניתוח תנועות :למרות שלא מדובר בפוזיציה קיצונית ,אנחנו כן מתחילים לראות איזו שהיא לחץ על הדולר האמריקאי ,במיוחד כנגד הין היפני ,הדולר
האוסטרלי ובמידה פחותה כנגד האירו ,שבו בשל גורמים ייחודיים ,עמדה חלשה יותר מבחינה מבנית מוצדקת .הדיון הפונדמנטלי שלנו דבק בנקודת המבט הצופה
תמיכה מבנית במחירי האירו עם יעד טווח בינוני של .1.125ניתוח הטכני שלנו במסגרת ועדת ההשקעות מצביע על שוק 'צדדי'’-שורי' (במגמה זהה עם נטייה לעלייה).
טווח האירו כנגד הדולר האמריקאי נמצא כעת בנקודת תמיכה של  1.11ונקודת התנגדות של .1.162

הין היפני מול הדולר :מחיר יעד של  ,114האירו מול הין היפני :מחיר יעד של .128.25

למרות שאנו כן מתחילים לראות איזה שהוא לחץ על הדולר ,בעיקר כנגד הין היפני ,לדעתנו ,ישנם מספר היבטים שתומכים בכך שלא יהיה ייסוף משמעותי
של הין היפני נגד הדולר )1 :התשואות הריאליות של האגרות הממשלתיות ביפן נמוכות יותר ,ובעוד האיגרת הממשלתית ל 10שנים בתשואה של  ,0.1%יש
ציפייה נמוכה לכך שהתשואות הריאליות ביפן יעלו )2 .המעטנו בערכה של האופציה להקלה כמותית אחרי שהבנק המרכזי ביפן שב ואמר כי בכוונתו לדבוק
במדיניות המוניטרית האולטרה-מרחיבה שלו ,לפחות עד שיושג יעד האינפלציה של ( 2%לא ניתן להשגה בטווח הקצר) )3 .בינתיים ,הפד מתכוון להמשיך
ולעלות ריבית ,מה שידחוף את התשואות הריאליות בדולר כלפי מעלה .ולבסוף  )4האפשרות שהפד יצמצם בחזרה את המאזן שלו (יקטין נזילות) ,הופך את
הדולר האמריקאי ליותר אטרקטיבי (או את הין היפני לפחות אטרקטיבי).
גרפים (מלמעלה למטה) )1 :טבלת ציוני תקן ( )Zעבור פוזיציות נטו של מטבעות )2 .גרף פוזיציות ספקולטיביות בשוק המט"ח.
Current
Z-score
Z-score
3-yr

1-yr Avg
)(Bn $

1-yr Min
)(Bn $

3,5
4,7
1,4
9,8
-7,2
-1,0
-3,1
-0,4
1,3
0,5
-1,9
-0,6

-28,2
-25,4
-0,8
-7,8
-13,9
-6,5
-6,0
-0,8
-0,5
-0,2
-5,2
-4,0

1,57
1,67
-0,04
-0,75
-1,10
0,00
-0,57
-0,06
0,01
-0,15
-1,66
-0,17

Mkt Value of
Change vs
Net positions
last month
in the currency in the currency 1-yr Max
)(Bn $
)(Bn $
)(Bn $
30,1
30,9
3,8
23,4
0,6
4,3
0,0
0,4
2,8
1,2
3,1
3,6

30,11
30,93
0,82
-7,77
-11,46
-3,12
-2,64
0,06
0,37
0,38
-3,89
-0,65

1,86
2,16
0,30
-3,14
-1,33
1,05
-0,83
0,49
-0,47
0,28
1,11
0,09

Currency
USD vs All
USD vs G10
EM
EUR
JPY
GBP
CHF
BRL
MXN
RUB
AUD
CAD

יעד פאונד  -דולר אמריקאי1.37 :
יעד אירו – פאונד0.82 :
יעד דולר אמריקאי – פרנק שוויצרי0.98 :
יעד אירו – פרנק שוויצרי1.1 :
יעד דולר אמריקאי – פזו מקסיקני20.25 :
יעד אירו – פזו מקסיקני22.78 :
יעד דולר אמריקאי – ריאל ברזילאי3.75 :
יעד אירו – ריאל ברזילאי4.22 :
יעד דולר אמריקאי  -פזו ארגנטינאי44 :
יעד דולר אמריקאי – רופי הודי72 :
יעד יואן סיני6.7 :
רובל רוסי' :ניטרלי'.
דולר אוסטרלי' :חיובי'
דולר קנדי' :ניטרלי.

ANDBANK

SPECULATIVE POSITION IN THE FX MARKETS
)(3Yr - Z SCORES. Max, Min & Current in 1Yr

המטבעות שאנו מעדיפים מבחינה
טכנית מוקפים בירוק

Max
Min
Current

3,0
2,0
1,0

Positive
Neutral-Positive
Neutral-Negative
Negative

0,0

-1,0
-2,0
-3,0
-4,0

ANDBANK
-5,0
CAD vs
USD

AUD vs
USD

RUB vs
USD

MXN vs
USD

BRL vs
USD

CHF vs
USD

GBP vs
USD

JPY vs
USD

EUR vs
USD

EM vs
USD

USD vs
G10

USD vs
All
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SUMMARY TABLE OF EXPECTED RETURNS
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ASSET ALLOCATION
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ASSET ALLOCATION & RISK TOLERANCE

Monthly asset & currency allocation proposal

Strategic and tactical asset allocation are investment strategies that aim to balance risk and reward by apportioning a portfolio's
assets according to an individual's risk tolerance, investment horizon, and our own projected performance for each asset class. This
recommended asset allocation table has been prepared by Andbank's Asset Allocation Committee (AAC), comprising managers from
the portfolio management departments in each of the jurisdictions in which we operate.

GLOBAL OUTLOOK

ECONOMY & FINANCIAL MARKETS

Page 19

PRINCIPAL CONTRIBUTORS

Together
Everyone
Achieves
More

Giuseppe Mazzeo
US: Economics, Rates & Equity
+1 786 471 2426

Marian Fernández
Europe Macro, ECB & Gov. bonds
+34 639 30 43 61

Eduardo Anton
US Corporate Credit IG & HY
+1 305 702 0601

Alicia Arriero
Europe Corporate Credit IG & HY
+34 91 153 41 17

Jonathan Zuloaga
Mexico Rates, Equity & FX
+52 55 53772810

Andrés Davila
Chile, Colombia, Peru & Venezuela
+507 2975800

Ricardo Braga
CIO Brazil: Macro, Politics & Rates
+55 11 3095 7075

David Tomas
Spain Macro, Politics & Equity
+34 647 44 10 07

Gabriel Lopes
Brazil Bonds and Equity
+55 11 3095 7075

Andrés Pomar
Global Flow & Positioning
+352 26193925

Carlos Hernández
Global Technical Analysis
+376 873 381

Victoria Gonzalez
Argentina: Macro, Politics, Bonds, FX
+598 2626 2333

Alex Fusté
Chief Global Economist
EM Asia & Japan: Bonds, Equities & FX
Commodities: Energy & Precious Metals
+34 673 041 058
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LEGAL DISCLAIMER
סיגמא בית השקעות בע"מ ו/או חברות קשורות אליה (להלן" :קבוצת סיגמא") עוסקת בעצמה ו/או באמצעות חברות קשורות
בפעילויות בשוק ההון ומשכך הינה תאגיד קשור לגופים המוסדיים ו/או למשווקים המפורטים להלן (להלן יחד" :גופים קשורים")
ומתוקף כך ,בין השאר ,בעלת זיקה לנכסים פיננסיים המונפקים ו/או המנוהלים ו/או המשווקים על ידם :סיגמא קרנות נאמנות בע"מ,
סיגמא תכנון פיננסי סוכנות לביטוח פנסיוני ( )2011בע"מ וסיגמא פרימיום בע"מ וכן קשורה לסיגמא ניהול תיקים בע"מ .מסמך זה,
לרבות הסקירה ,המידע ,הנתונים ,ידיעות ,ניתוחים ,הערכות ,דעות ,תחזיות ,טקסט ו/או תמונות המתפרסמים בו (להלן" :המידע" או
"הסקירה" לפי העניין) מסופקים כשירות לקוראים .אין בסקירה זו אלא הבעת דעה בלבד מתוך מטרת הבאת מידע כללי המתבסס על
הידוע ביום פרסום הסקירה הגלוי והציבורי ו/או מקורות מידע אחרים אשר בעיני כותבי הסקירה ניתן להתייחס אליהם כאמינים אך
המידע לא אומת בדרך עצמאית על ידי עורכי הסקירה ומשכך לא ניתן להיות ערבים לדיוק הפרטים שנכללו בה ו/או לשלמותה ובכלל
זה לא ניתן להתחייב שבמידע לא ייכללו טעויות או שגיאות ויש לראות את הדברים הכתובים באופן מתאים וכמובן בכפוף לשינוים
שחלו בזמן ממועד עריכת הסקירה ובכל מקרה אינה מהווה תחליף למידע המופיע בתשקיפי ההנפקה של הנכסים הרלוונטיים ו/או
בדיווחים הנוגעים אליהם מכל מין וסוג שהוא .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,המידע ו/או מצב השוק ו/או האנליזות עשויים להשתנות
ואין לראות במידע ו/או בסקירה כשלמים וכממצים ,ובין השאר ,בקשר לכל ההיבטים הנוגעים לני"ע ו/או לנכסים פיננסים כלליים
ו/או ספציפיים המוזכרים בו ,במישרין ו/או בעקיפין ו/או על דרך ההפניה ואין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו של
הקורא ,או הצעה ,או הזמנה לקבלת הצעות ,או שיווק השקעות ,בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל
קורא ,לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות ו/או או עסקאות כלשהן ואין לראות בה כייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה ו/או כהצעה
או כשידול ,במישרין ו/או בעקיפין ,ובכלל זה לעניין רכישת יחידות השתתפות של קרנות נאמנות בניהולו של מנהל הקרן מקבוצת
סיגמא לרבות באמצעות התייעצות עם יועצים חיצוניים ובכלל זה יועץ השקעות מוסמך ויועץ מס .מבלי לגרוע מן האמור ,ולמען הסר
ספק ,הנכסים המוזכרים בסקירה עשויים שלא להתאים לקורא הסקירה ומודגש שהסקירה אינה מביאה בחשבון את מטרות
ההשקעה ,המצב הכלכלי והצרכים הייחודיים של כל משקיע .קבוצת סיגמא אינה מחויבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים
ו/או עדכונים במידע ו/או בסקירה מראש או בדיעבד .קבוצת סיגמא לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד ,ישיר או
נסיבתי ,הנובע מהסתמכות על המידע ,אם יגרמו ,ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי הקורא או המשתמש.
קבוצת סיגמא ו/או בעלי שליטה ו/או בעלי עניין במי מהם ו/או מי מטעם כל אלה ,עשויים בהתאם למגבלות החוק ,עבור עצמה ו/או
עבור לקוחותיה ו/או באופן אחר ,להחזיק ,למכור ,לרכוש ו/או להתעניין מעת לעת במידע ו/או במסחר הקשור לניירות ערך ו/או
לנכסים לרבות הנכסים הפיננסיים הנזכרים במסמך זה בצורה ישירה ועקיפה .כן עשויה קבוצת סיגמא להתקשר בעסקאות ו/או
להעניק שירותים לחברות הנזכרות במידע או חברות הקשורות אליהן ,בין במישרין ובין בעקיפין .אין לעשות שימוש בסקירה זו ללא
רשות מפורשת בכתב מקבוצת סיגמא והיא אינה מיועדת אלא למי שהומצאה לו על ידי קבוצת סיגמא.

