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

חוב וריביות
פעמייםהריביתאתיעלהשהפדהואשלנוהבסיסתרחיש

בצמיחההאטהלסימנישקשורמהבכליותרדרוךיהיה,2019ב

באםהמוניטריתהמדיניותבתפיסתהתאמותלבצעמוכןויהיה

ריבית)depoהשריביתמצפיםאנחנו,באירופה.יידרש

0%שללשיעורלחזורתתחיל(בנקאיהביןבשוקהפיקדונות

תוכנית.ספטמברבאזורראשונהעלייהעם,2019שנתבמהלך

בשוקהמרכזיהבנקרכישותאולם,בדצמברמסתיימתQEה

.אירומיליארד185כשלבהיקףיתכנו2019במהלך

:החובשווקיעבורהמלצותינו

נותריםאנחנו.0.9%:גרמניהממשלתח"אגעבורתשואהיעד

שלטעמינו,באירופהממשלתיותחובאגרותלהקשורבכלזהירים

חיוביותתשואותחוזיםאנו,2018בהתיקוןבעקבות.יקרות

.המתעורריםהשווקיםשלהחובאגרותב

מניות
מעידשלרובמה,בשיאההחברותשלהשוליתהרווחיותכינראה

החברותרווחיאםגםזאת,בוגרשוקעלהעסקיםבמחזוריות

אינןשתוצאותיהןחברות'להעניש'נוטההשוק,לכן.לצמוחימשיכו

.בשוקהציפיותאתתואמות

:המניותשווקיעבורהמלצותינו

S&P:'יציאהנקודת.2,800אמצענקודת.'חיובי'–'ניטרלי:

3,080.Stoxx 600 Europe:'נקודת370אמצענקודת.'חיובי

יציאהנקודת.9,600אמצענקודת.'חיובי':Ibex.407ביציאה

,הודוהםמועדפיםשווקים)'חיובי':מתעורריםשווקים.10,500

.(וברזילסין

מטבעות
($USהכולללא)G4הרזרבהמטבעותשלבחסרהמכירותטרנד

בפוזיציהעקבילשינויהביאהלאבשוקהתנודתיותבעוד,ממשיך

,$USההואונבניתשהולכתמהפוזיציההעיקריהמרוויח.שלהם

והפרנקהאירו,היפאניהייןבמטבעותלמכירותבניגודזאת

.השוויצרי

:המטבעותשוקעבורהמלצותינו

מולשטרלינגהלירהאת,האירומול$USהאתמעדיפיםאנו

.האירומולהשוויצריהפרנקואת$USה

סחורות
לעניותלנפטהמוצדקהכלכליהמחיר.'ניטרלי'המלצת:אנרגיה

להביאשיכוליםגורמיםמספרישנם.WTIהעבור50$הואדעתנו

רוסית-הסעודיתהברית(2019:1בהגולמיהנפטבמחירלחולשה

צפוילנפטהביקוש(2.שלהביותרהקשהבמבחןכעתשעומדת

איראניגולמינפטיותרבשוקשנראהסיכוייש(2019.3בלהאט

.מצפיםשרביםממה

קונצרניאשראי 
בקרבבעיקר,יחסיתמצומצמיםנראיםהקונצרניהאשראימרווחי

,(CCCהודירוגי-Bדירוג)נמוךספקולטיביבדירוגהחובאגרות

צמצום.ההיסטורילשפלהקרובהסיכוןפרמייתמציעיםכעתאשר

תיאבוןשלתוצאההואהספקולטיביותבאגרותהמרווחים

שמרווחיכך,החובאגרותבשוקולמרווחלתשואההמשקיעים

.IGהבשוקהאשראילמרווחיביחסהתהדקוHYהבשוקהאשראי

:הקונצרניהחובשלהאשראימרווחיעבורהמלצותינו

שוקלגבייחסיתוניטרלייםבאירונקובIGהשוקלגבישלילייםאנו

בסיסנקודות350ו95שלהאשראימרווחייעדעם,באירוHYה

שוקעבורחיובית-ניטרליתבהמלצהמחזיקיםאנו.בהתאמה

CDXהעבורבסיסנקודות85שליעדעם$USבIGהמרווחי IG

עם$USבHYהמרווחישוקעבורשלילית-ניטרליתוהמלצה

CDXהעבורבסיסנקודות490שליעדמחיר HY.

2עמוד 
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3עמוד 

.והפדאינפלציה.המקומימהשוקהמונעתצמיחה

במהלך2.1%שלממוצעתוצמיחההשנהבמהלך2.7%שלצמיחהחוזיםאנו

במדיניותמטעותלנבועיכוליםזולתחזיתסיכונים.השנהשלהשנייההמחצית

.הסחרבמלחמתהסלמהאו/ומהנדרשמהירבקצבריביתמעלההפדבההמוניטרית

בהרבההגבוההלרמהמעבודהבהכנסהמואצתצמיחה:יציבההפרטיתהצריכה

שלמהירלקצבשתרמהבשכרנרחבתצמיחהעם,המשברטרוםהממוצעתמרמתה

שמביאמה,עלההחסכונותושעורבריאנראההביתמשקימאזן.מעבודהרווחים

ימשיכוהשכרשלחצימצפיםאנו.החזויההצריכהשלבהקשריותררבהלגמישות

עקומתבהינתן.המחיריםמדדעלמוגבלתהשפעהעם,מעלהכלפיעדינהבמגמה

הציפיותיהיהאינפלציהליצירתהמפתח,שטוחה(אבטלה-אינפלציה)פיליפס

חוזיםאנו.הציפיותאתמשמעותיבאופןלהזיזכדיהרבהנדרשאולם,לאינפלציה

מניחשלנוהבסיסתרחיש.2.2%תהיה2019בסוףלצרכןהמחיריםמדדשליבת

בצמיחההאטהלסימניהקשורבכלדרוךיהא,2019בריביתהעלאותשתייבצעשהפד

.יידרשבאםשלוהמוניטריתהמדיניותבתפיסתהתאמותלבצעומוכן

.החברותסקטור

נראתהלאאולם,המסרפורמתשעברהאחרימשמעותיבאופןעלההעסקיםאמוןמדד

בלבדספרתיתחדצמיחהאלא,החברותשלההוניותבהוצאותדרמטיתעלייה

,העצורותההשקעותאתישחררזה,ייפתרוהסחרמתחיבאם.(-+/5%הבסביבות)

מחירשלהנמוכהרמתואומנם,כךעלנוסף.2019בחיוביתהפתעהלהיותשיכולמה

הוצאותעלחדשותחוקהוראותאולם,האנרגיהבתחוםהשקעותמעודדתלאהנפט

ההוןהוצאותתוכניותעלסקרים.הקצרבטווחציודעלהוצאותלעודדאמורותהחברות

ברמתחזקהצמיחההמשךעלמצביעיםאולם,השיאמרמתירידהישנהכימראים

לייצבלחברותסייעהחובבצמיחתהכלליתהירידהמגמת,הסקטוריםברוב.ההוצאות

.השיאמרמותרחוקלאנותרוהחוברמותכללישבאופןלמרותזאת,המינוףרמתאת

בעיקר,יחסיבאופןמצומצמיםהחברותשלהאשראימרווחי,המטבעשלהשנימצדו

שהחוב,(CCCהורמות-Bדירוג)מאודנמוכיםבדירוגיםהמדורגותחברותבקרב

,ספקולטיביבדירוגהחוב.היסטורישפלשללרמותהקרובהסיכוןבפרמייתנסחרשלהן

שנסחרנראה,החובבעולםומרווחלתשואהמשקיעיםשלחזקמתיאבוןמונע

-BBבדירוגחובביןהממוצעהמרווח:השקעהבדירוגלחוביחסיתהדוקיםבמרווחים

מתחתאלשהצטמצםלאחר,היסטוריתשפלברמתכעתהוא-BBBבדירוגחובלבין

בשוקיותריקרותמחורבכלכלהתומכותמגמותשלהשילוב.2014שלהשפללרמות

.החובלשווקיבגישהיתרסלקטיביותדורש,העסקיםבמחזוריותהבוגרבשלבשנמצא

אמריקאיותחברותעבור"פירעוןחומת"שלקיומהאילמרות,הטכנימהצד,מכךיתרה

הקרובותהשניםבמהלךהחובגלגולצרכיעדיין,(החובאתלגלגלהיכולתבשל)

.האחרונותבשניםהחובשוקשלבגודלוהתקדיםחסרתהצמיחהבעקבותזאת,גדולים

.במגמהשינויאין.ב"בארההמניותמדדי

,כזהמצב.המחזוריהשיאלרמתמתקרבתהנראהככלהחברותשלהשוליתהרווחיות

יכולהלאהרווחיםשצמיחתהדברפירושאיןאםגם,בשוקבשלותעלמעידכללבדרך

שמפספסותחברות'להעניש'יותרנוטההשוק,מכךכתוצאה.לגדוללהמשיך

בנוגעההערכותאתשמכותחברות'לתגמל'ומנגדלציפיותביחסבתוצאותיהן

שתתמתןשוליתרווחיותעם,5.7%ביצמחו2019בשהמכירותחוזיםאנו.לתוצאותיהן

ותנאיאדםכוחבהוצאותהגידולבשלבעיקר,(שעברהבשנה12.2%מ)11.9%ל

יהיה2019בשנתS&Pהעבור(EPS)למניהשהרווחלכךלהוביליכולזה.המימון

,במכפיליםמשמעותיגידולצופיםלאשאנוכפי.בלבד3%שלגידול,169בסביבות

מבחינהמוצדקשלנויעדמחירעםנותרנו,16.6xהבסביבותלהערכתנויישארואשר

.3,080שלברמהיציאהנקודתעם,2,800הבסביבותשלכלכלית

:הפיננסייםלשווקיםתחזית

.3,080:יציאהנקודת.2,800:אמצענקודת.'חיובי'–'ניטרלי':S&P-מניות

.(3.25%:שנים10לממשלתיח"לאגכניסהנקודת)'ניטרלי':ממשלתי-חים"אג

CSD-השליעדמרווח)'חיובי'-'ניטרלי':השקעהדירוגCDX IG:85בסיס'נק)

CDXהשליעדמרווח)'שלילי'-'ניטרלי':ספקולטיבידירוג IG:490בסיס'נק).

.'ניטרלי':CDXהמדד-ח"מט

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

צמיחה שנתית של הרווח למניה במדד  ( 1(: מלמעלה למטה)גרפים 

רווח למנייה במדד מול הצפי  ( 2. מול הצמיחה החזויהS&P500ה 

:  אומדנים)ב ורווחים"טריגר עבור כלכלת ארה' נק(3.לרווח למניה

(.BBBותשואת אגרות חוב בדירוג ג"התמצמיחת 
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4עמוד 

שלבתהליךיחלבאירופההמרכזיהבנקאולםתתמתןשובג"התמצמיחת

.המוניטריתבמדיניותנורמליזציה

שלוצמיחההיורובגוש2019בג"בתמ1.8%שלשנתיתצמיחהחוזיםאנו

לרמהביחסנמוכהזוצמיחה.(EU)האירופיהאיחודבמדינות1.9%

הבנקי"עשהוגדרהכפי)'הפוטנציאליתצמיחה'למעלעדייןאך,ההיסטורית

שיעורבסביבות2019בלאינפלציהההערכות.(1.5%שלשנתיבשיעור,המרכזי

.בשכרמעליותמונעת,1.4%ל1.1%מתגדלהאינפלציהליבתבעוד,1.8%של

שלתחילתואתהמבטיחיםסביריםנתוניםורמותמגמהמייצגיםאלונתונים

אנו.(ECB)המרכזיהבנקי"עהמוניטריתבמדיניותהדרגתיתנורמליזציהתהליך

לרמהלחזורתתחיל(depo)פיקדונותעלבנקאית-הביןהריביתששיעורצופים

תוכנית.ספטמברבסביבותבריביתראשונהעלייהעם,2019במהלך0%של

במהלךבשוקהמרכזיהבנקשלרכישותאולם2018בדצמברמסתיימתQEה

,בחודשאירומיליארד17בסביבות,אירומיליארד185כשלבהיקףיתכנו2019

אתלחלוטיןלזנוחיהיהניתןלא.המוניטריתבתמיכההדרגתיקיטוןשיאפשרמה

TLTROהתוכנית IIIהמקומייםלבנקיםארוךטווחמימון)המרכזיהבנקשל,

תהיהזואולם,(במשקהניתנותההלוואותהיקףלהגדלתכתמריץהמשמש

אתלעודדשמטרתהמוניטריתמדיניתשלכמהלךתיתפסאםבמחלוקתשנויה

.הכלכלה

.חברותשלחובואגרותממשלתיותחובאגרות

הריביתשלנורמליזציהלכיווןוצעדיםECBמהנמוךביקושעלנוסףבהיצעגידול

מדינות.הממשלתיותהחובאגרותעלהשליליתלדעתנוהגורמיםהם,הטווחקצרת

בנוגעהטובותהחדשותורובQEהמתוכניתהרבההכיהרוויחוהפריפריאליתברמה

אתמיוחדבאופןלצייןלנוחשוב,הזהבהקשר.מאחורינוכברולפורטוגללספרד

תלוייםיהיואשרוביצועיםלשוקיחסיבאופןזולתמחור-איטליהשלהחובאגרות

מכיוון,הפעםיסייעולאהמקומייםנקים.במדינההפוליטיותבחדשותרבהבמידה

ניתן.(גרמניהממשלתשל)BTPאגרותשלמאודגדולהכמותמחזיקיםכברשהם

האגרותעלשהמרווחיםסובריםאנוכלכליתמבחינה.גדולותתקןלסטיותלצפות

האגרותלשוקבנוגע.בסיסנקודות250הלכיוון2019בלהצטמצםצריכים

(חברותשלחובלרכישתהמרכזיהבנקתוכנית)CSPPהפעילות,הקונצרניות

במהלךשנפדותחובאגרותשלאירומיליארד6מפחותשלמחדשלהשקעהתוגבל

שלהןנטוההנפקותאתיצמצמופיננסיותשאינןשחברותהואהחיוביהצד.2019

,פיננסיותחברותלגבי.(2018באירומיליארד95שלמרמה)אירומיליארד60ל

משמעותיגידולעםלהתמודדשתידרשנהמכיוון,יותרחלשהנראיתהתחזית

לעמודמנתעל(אירומיליארד145לאירומיליארד6שלמרמה)נטוחובבהנפקות

מבחני.(MREL)ההוןלהלימותכשירלחובבנוגעהנדרשיםהרגולטורייםבתנאים

המשתתפיםהבנקים"כימראים(EBA)באירופההבנקיםעלהמפקחשלהסטרס

הואהשליליהצד."שנתייםלפנימאשרכלכלייםמקרולזעזועיםיותרגמישים

ההוןבהלימותמשמעותיתמפגיעההיפותטיבאופןסובליםבאנגליהשהבנקים

שלנוהדפנסיביתבגישהדבקיםאנו.(Brexit)היורומגושהיציאהשלבהקשר,שלהם

חובובאגרותהיורובגושמדינותשלבאגרותהשקעהלגביזהיריםלהיותוממשיכים

.באנגליה

.באירופההמניותמדדי

Stoxxהמדדחברותשלבהכנסות5.6%שלצמיחהחוזיםאנו השליליהצד.600

בשלבעיקר,(2018ב8.5%מ)8.3%להשוליתברווחיותהתכווצותצופיםשאנוהוא

יתקזזאשר,(0.25%)המימוןובעלויות(1.3%+)האדםכוחבעליותהדרגתיגידול

שללמניהרווחעםאותנומשאירזה.(1%+)בפרודוקטיביותהקלבגידולחלקיבאופן

רווחמכפילימניחיםאנו.ברווחים3.5%שלגידולהמייצג,אירו26.9הבסביבות

כלשהואבגידולהתומךמספקמידעלנואין)2019דצמברעבורהנוכחיותברמות

.המדדעבור370שלהוגןכלכלימחירעםאותנושמותירמה,(השנהבמכפילים

:הפיננסייםלשווקיםתחזית

Stoxx-מניות Europe:'407:יציאהמחיר.370:אמצעמחיר.'חיובי.

Euro Stoxx:'403:יציאהמחיר.367:אמצעמחיר.'חיובי.

:גרמניהממשלתח"לאגיעדתשואת.'שלילי':ממשלתיותאגרות–חובאגרות

ממשלתח"ואג3.5%:איטליהממשלתח"אג,1.9%:ספרדממשלתח"אג,0.9%

.2.2%פורטוגל

CDS-Itraxx Europe (IG):'בסיס'נק92:יעדמרווח.'שלילי.Itraxx Europe

(HY):'בסיס'נק350:יעדמרווח.'ניטרלי.

.1.125:יעדמחיר.'שלילי':אמריקאידולר/האירומטבע–ח"מט

26,7

שינוי שנתי ברווח למנייה של מדד  ( 1(: מלמעלה למטה)גרפים 

עודף /גירעון( 3. מדד אימון הצרכן באירופה( STOXX 600 .2ה 

.ג"מהתמממשלתי כאחוז 



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

ספרד
מדד  , לאחר עלייה חדה בפרמיית הסיכון

.מציע ערךIbexה

מקרו כלכלה
5עמוד 

.הפוליטיתבגזרהרבהמהומה

שלושלפחותיהיוהשנה.תגדלשובהנראהככלבספרדהפוליטיתהוודאותאי

סבירשלאלמרות,להיבחרצריכיםהאזורייםהפרלמנטיםכלכמעט.בחירותמערכות

מאמצילמרות,הארציתברמה.קטלוניהשליציבהלאבאזורבחירותשנראה

עדכלליותלבחירותתוכניתכלולגנוזמלאהפרלמנטריתלתקופהלהישארהממשלה

יתכן,יותרמוקדםיקרושבחירותאפשרותמכללמוציאיםלאאנו,2020אמצע

שהטריגרסובריםלאאנו.המקומיותהבחירותבתוצאותתלויהכול.2019במהלך

,(PSOEמפלגתשל)בפרלמנטהמיעוטממשלתשלהיכולתחוסריהיהלבחירות

תקציבשכלבטוחיםדיאנו,לתקציבבהקשר.2019בשלההתקציבאתלהעביר

י"עאירופאית-האזוריתברמהגםיאושר,הספרדיהקונגרסאישוראתשיקבל

,הכלכלהענייניעלהאחראי)וצוותו'מוסקוביץפיירי"ועהאירופאיתהנציבות

ז'סנצהממשלהשראשגבוההסבירותיש,זאתעםיחד.(בנציבותוהמיסויהפיננסים

הממשלהתידרשבווהתרחיששלוהתקציבלאישורהדרושההתמיכהאתיקבללא

.ויותריותרלסבירהופך,2018תקציבאתלהאריך

.החזקותהאחרונותהשניםאחרייותרמתונהצמיחה

לממוצעמעל,יציבהמצמיחהליהנותממשיכהאך,מאטההספרדיתהכלכלה

התיירותוהיקףהחיצונימהסקטורשלההגביתהרוחאתמאבדתהכלכלה.באירופה

ההתאוששותהיוהאחרונותבשניםהחזקההצמיחהשלהתווךעמודי.פוחת

ן"הנדל,(הביתמשקישלהפרטיתבצריכהשתמכה)העבודהבשוקהמתמשכת

היאשלנוהתחזית,המחיריםלמדדבנוגע.הקבועותבהשקעותודינאמיקה

במהלךבמחיריםירידהלמגמתמצפיםאנו.2019ב1.7%שלבשיעורלאינפלציה

ליבהלאינפלצייתשלנוהתחזית,זאתעםיחד.הנפטממחיריפוחתלחץעם,השנה

שהיה,שעהפרהשכר.1%שלהנוכחיתמהרמהיותר,2019ב1.4%שלבשיעור

מתרגמיםלאאנואך.סוףסוףלהתאוששצפוי,האחרונותבשנתייםשליליתבמגמה

בחלקישתמשוהביתשמשקישסבירמכיוון,לביקושבשכרהצפויהשיפוראת

היסטוריבשפלכעתשנמצא,שלהםהחיסכוןשיעורהשבתלטובתבהכנסהמהגידול

.5.5%של

.(IBEX)הספרדיהמניותמדד

על12xממכפילבפחותהנסחר,בעולםהזוליםהמניותממדדיאחדהואIBEXה

הפוליטיקהבשל,הספרדיותהמניותעבורמאתגרתשנההייתה2018שנת.הרווחים

,לטורקיה,לאנגליההחשיפה,הלטיניתבאמריקההסוערותהבחירות,המקומית

האירופיהאיחודביןהסתוםהמבויהשפעת,במדדהבנקיםשלהמשמעותיהמשקל

מסוימתשבנקודהמכיוון,הקרובהבשנהתתפוגגהזומהחולשהחלק.'וכולאיטליה

באמריקההכלכליתבסביבהלשיפורמצפיםאנו,2019שלהשנייההמחציתשל

יכולים,הפריפריאליהסיכוןהחלשותאויותרברורפוליטיעתיד,כןעליתר.הלטינית

לצמיחההיאשלנוהתחזית.הספרדיהרווחמכפילבחולשתהראויהלהפוגהלהביא

9.3%לשתקטןשוליתולרווחיות2019בהמדדחברותשלבהכנסות3.6%של

אתבחלקהמקזזתאשר(1%+)אדםכוחבעלויותהגידולבשלבעיקר,(9.4%מ)

שלצמיחההמגלם,769שללמניהרווחחוזיםאנו.(1%+)בפרודוקטיביותהשיפור

הרווחלמכפילימקוםשישסובריםשאנוהואהחיוביהצד.ברווחיםבלבד2.2%

9,612שלכלכלייעדלמחיראותנושמביאמה,12.5xהלאזורמתוןבאופןלגדול

.IBEXהמדדעבור

:הפיננסייםלשווקיםתחזית

.10,570:יציאהנקודת.9,612:אמצענקודת.'חיובי':IBEX–מניות

.(BONO)1.9%:יעדתשואת.'שלילי':ממשלתיותאגרות–חים"אג

.'ניטרלי':ספקולטיבידירוג.'שלילי':השקעהדירוג-אשראימרווחי

. הספרדיIBEXחברות ה35רווח למנייה ב( 1(: מלמעלה למטה)גרפים 

.סך החוב בסקטור הציבורי בספרד( 3. הספרדיIBEXמכפיל רווח במדד ה( 2



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

יפן
רמות החוב גבוהות מאשר בסוף מלחמת 

.העולם השנייה אולם עדיין לא מדאיגות

מקרו כלכלה
6עמוד 

.ותחזיתמדיניות.הפיסקליהמצב

224%שלברוטומחובבהרבהנמוךביפןג"מהתמ128%שלנטוחובבעוד

OECDהבמדינותמהממוצעבהרבההגבוההרמהעדייןזו,במדינהג"מהתמ

העלייהמאחורי.נטולחובגםתקפהבחבותהעלייהמגמה,מכךוחשוב(60%)

רבהבמידההמשקף,העיקשהפיסקליהגירעוןעומד,ג"לתמהחובביחסהמתמשכת

(לאומיביטוחהוצאות)האוכלוסייהמהזדקנותהנובעיםהשניםרביהאתגריםאת

הממשלהשלהאסטרטגיה.(ממיסיםבהכנסותגידולאין)העבודהבכוחוהנסיגה

באמצעותיותרגבוהנומינליתצמיחהלייצרהניסיוןהיאג"לתמהחוביחסלהורדת

מסיטאשרהמוניטריבתמריץעצוםשימוש,אומרהווה-מרחיבהמוניטריתמדיניות

יכולעדייןאייבהממשלהראש,אכן.ריאליותהשקעותאלהפיננסייםמהשווקיםהון

,הצמיחהשלהנמוכהברמהלהילחםבמטרההמוניטריבתמריץולהשתמשלהמשיך

השוטףהחשבוןעודףשינוועדיין2%מנמוכהמשמעותיתנותרהשהאינפלציהמכיוון

,משמעותייםסיכוניםלהציבעלולהזופעולהשיטת,זאתעםיחד.(נטומימוןכושר)

מדיניותיעדיףאייבכיסובריםאנו,לפיכך.במדינההחובשלהגבוהההרמהבהינתן

,2019באוקטובר10%ל8%ממ"המעהעלאתבאמצעותמתונהמרסנתפיסקלית

מעודדהיבט.במדינההפיסקליהמצבלגביהמשקיעיםחששותאתלהרגיעשיכולמה

בעולםאחרותכלכלותמאשרנמוךהואביפןהלאומיהנטלשיחסהעובדההואנוסף

ישפיעואשר,עקיפיםמיסיםלהעלותיכולהעדייןשיפןכך.(28הבמקוםמדורגת)

.מחברותמיסיםאוהכנסותהעלאתמאשרבכלכלההצמיחהעלשליליבאופןפחות

.(BOJ)ביפןהמרכזיהבנקמדיניות

כאשר,90השנותסוףמאזאפסלמעשההיאביפןהיומיתבנקאיתהביןהריבית

האירופיהמרכזיוהבנקהפדלפניהרבה,QEהמדיניותאתהציגהמרכזיהבנק

באופןלהרחיבכדי2013באפרילQQEהתוכניתאתהמציאמכןלאחר.2001ב

הכסףבסיסאתולהרחיב(JGB)הממשלתיותהאגרותרכישותשיעוראתדרמטי

אתהמרכזיהבנקהציג2015ב.לאינפלציהבציפיותגידולליצורמנתעלהמוניטרי

הממשלתיח"האגתשואתעבור0%שליעדעם',העקוםבתשואתשליטה',YCCה

הלוואיתופעות.היומיתבנקאיתהביןהריביתעבור0.1%שליעדוהצבתשניםלעשר

בעוד,הממשלתיהחובמסך45%במחזיקהמרכזיהבנק(1:היוזומדיניותשל

.מתפקדשאינוממשלתיחובאגרותשוק(2.בלבד10%במחזיקיםזריםמשקיעים

המרכזישהבנקסבירלאדעתנולעניות.הפיננסייםהמוסדותברווחיניכרצמצום(3

ושובשובטוענתאשר,שלוהתחזיתעלבהתבסס2020עדותשואותריביותיעלה

ישנם,ריינהרט.מכרמןלפי?מדוע.ממושכתלתקופהתישארכרגעשהמדיניות

(2.ג"בתמיותרגבוהצמיחהיצירת(1:ג"לתמהחוביחסאתלהקטיןדרכיםחמש

ריאליותריביות)מרחיבהמוניטריתמדיניות(3.צנע/מרסנתפיסקליתמדיניות

.חובתשלומיעלפירעוןחדלות(5.באינפלציהחדהעלייהבעזרת(4.(נמוכות

הראשונותהדרכיםשלושתשלשילובהיאהממשלהראששלתכניתולמעשה

.כנהעלתישארזואסטרטגיהולדעתנו

במחירערךעלייתיגבילוובכךבפריוןהגידולמשיעוריותריגדלוהעבודהעלויות

.המניות

.0.8%בסביבותשלג"בתמריאליתלצמיחהציפייהכוללתיפןכלכלתעבורתחזית

עלייתלראותניתןכןועלמסופקלאנותרלעובדיםהביקוש,העבודהשוקשלבהיבט

אמורהוא,מעבודהבהכנסותהגידולימשךאם.העבודהבשוקנרחבתיותרשכר

שלבמכירותוגידולהפרטיתבצריכהגידול,ממיסיםבהכנסותבגידולביטוילידילבוא

לספוגיכולותהיפניותשהחברותמכאן,גבוההנותרהחברותשלהרווחיות.חברות

עללשמורבכוחואםבספקאנואךימשךבפרודוקטיביותהגידול.בשכרמהגידולחלק

אתמטהכלפיימשוךשזהלצפותניתן,לכן.האדםכוחעלויותכשלגידולקצב

סובריםהמקומיבשוקשמשקיעיםיפנייםתאגידים.החברותשלהשוליתהרווחיות

.הדעתאתמניחותבפריוןלצמיחהשהציפיות

:הפיננסייםלשווקיםתחזית

.24,750:יציאהמחיר.22,550:אמצעמחיר.'שלילי':N225-מניות

.0.1%:תשואהיעד.'שלילי':ממשלתיותחובאגרות–חים"אג

.114:הבינוניבטווחיעד.'שלילי'-'ניטרלי':האמריקאיהדולרמוליפאנייין–ח"מט

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

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



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

סין
.מלחמת הסחר היא הסיכון העיקרי

מקרו כלכלה
7עמוד 

.סיןעםעסקהונגדבעדטיעונים

.יותרגדולנשימהמרווחלהשנותנתעסקהלסגורתשמחשסיןהואעסקהבעדהטיעון

FujianוZTEכמוחברותעלסנקציותשבאמצעותהוכיחובוושינגטון Jinhua,ביכולתם

הלאומיתהטלקוםחברתאתלסכן,גדולותסיניותחברותשלמיידיתלסגירהלגרום

טרמפ,השניהצדמן.במדינהלמחצההמוליכיםתוכניתכלעלולאייםHuawei,הסינית

משותפיאחדשלבמילותיו)"סיןאתשאילףאיש"כאותוימצבאשרמדינילניצחוןזקוק

האמריקאיםכיהואעסקהנגדהטיעון.2020בלנשיאותהבחירותלקראת(המקומיים

עדניצחו(נבארופיטר,בולטוןיי'ג)ולמסחרלאומילביטחוןמהצוותיםהנוקשההקובעלי

מרבעוד.(כהןגארי,טילרסוןרקס)החופשיהמסחרצוותנגדפנימיקרבבכלכה

לכךמודעהוא,2020לקראתסיןעםעסקהבדחייתתועלתלמצואעשויטראמפ

שווקיעלגםאלאהמניותשווקיעלרקלאמשפיעיםהסחרמלחמתסביבשמתחים

,עסקהיסגורשטראמפהואשליההימור.הצמיחהעלשגםומכאןהחברותשלהאשראי

.במאוחראובמוקדם

?מדובראשהפסקתשלסוגבאיזה,תוכרזבאם

יונקרהאירופיהאיחודנשיאעםטראמפשלבעסקהשהוכרזההאופןבאותואשהפסקת

השנוייםבנושאיםמ"למווהמתנההנוכחיתברמתןמכסיםלהקפאתהכוונה.ביולי

דרישות140מלמעלהשלרשימהעלמ"מוהיאהמשמעות,סיןשלבמקרה.במחלוקת

החדשות.בקיץ(סיןממשלתראשסגן)הילליאוהציגהאמריקאיהאוצרשמשרד

המכסיםרמת)הללומהדרישות40%ללהיענותיכולהשסיןצייןכברשליאוהןהטובות

לדרישותהקשוריםנושאים)זמןלאורךנוספים40%בלטפלויכולה,(לשוקוגישה

שליאוהןהרעותהחדשות.(משותפותעסקיותיוזמותאוטכנולוגיההעברתבתחום

הקשורבכל)הדרישותברשימתהנותרים20%הלגביתתפשרלאשסיןהציע

סובסידיותעםשלההתעשייתיתהמדיניותאתולנהללהמשיךין'בייגשללאסטרטגיה

.(גדולות

?לכךההשלכותתהיינהמה?אפשריעסקהתהיהשלאתרחישהאם

עסקהתיסגרשלאמעדיפיםנבארופיטרסחרלענייניוהיועץלייטזררוברטהסחרנציג

לסכל)הכפולהמטרתםאתלהשיגמנתעליותררבלחץשנדרשמאמיניםשהםמשום

להסיטאמריקאיותחברותולעודדסיןשלוהטכנולוגיותהכלכליותשאיפותיהאת

אתיממשהנראהככלטראמפ,עסקהתיסגרלאבובמקרה.(לסיןמחוץאלהשקעות

יותרחזקטיעוןישנו,זאתלמרות.מסיןהייבואכלעלהמכסיםשיעוראתלהעלותאיומו

נפטשקונות(סיןכולל)מדינותכמהנגדסנקציותעלויתרטראמפ.סיןעםלעיסקה

מחיראתלהורידוושינגטוןשלמהמאמץכחלקהזוהפעולהאתמשייכיםאנו.מאיראן

ללחץביותרהקלסימןשנראהברגעעקרונותיואתזונחשטראמפשמראהמה,הנפט

בגללדולרמיליארדשהפסידהGMשלבמקרהתיזכרועכשיו.בשווקיםללחץאוכלכלי

גםהשפיעהאירוע.עובדים14,000שלפיטוריהםעלוהודעההאלומיניוםמחיריירידת

עלבמחיריםהנפילההשפעתגםכמו,העסקיוהסנטימנטהאמריקאיםהצרכניםעל

,לכלכלהתמריציםידיעלהייצואהפסדיאתלהסיטמוכנהתהיהסיןבעוד.מסיןהייצוא

.ב"ארהשלהאגרסיביותמהדרישותלחלקייכנעלאינפינג'גִשיכילטראמפשברורהרי

מחלקנסיגהי"עהיאמוצלחתעסקהבמהירותלהבטיחהיחידההאסטרטגיה,לכן

החברותעבורבסובסידיותהשימושהפסקתבענייןמסיןריאליסטיותהלאמהדרישות

קנייןהגנת,לשוקגישהשיאפשרוזיכיונותין'מבייגלבקשזהובמקום,במדינההלאומיות

הייתהב"ארהעםהפגישהכיהצהירהסיניהמסחרמשרד.חקלאותייבואאורוחני

.בשיחותשהוסכםמהביישוםבטוחהואוכי"מוצלחתמאוד"

:הפיננסייםלשווקיםתחזית

(2,907:אמצעמחיר)'חיובי'-'ניטרלי':SHANGHAIמדד–מניות

.(1,506:אמצעמחיר)'חיובי':SHENZHENמדד

(3.3%:יעדתשואת)'חיובי'–'ניטרלי':ממשלתיותחובאגרות–חים"אג

(6.7:יעד)'חיובי'–'ניטרלי':האמריקאיהדולרמולהסיניהיואן–ח"מט

ריביות ושוק המניות  ( 2. מכפילי רווח בסין( 1(. מלמעלה למטה)גרפים 
.ב"שיעור הייבוא של סין מארה( 3. בסין



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

הודו
בעל  ( פינטק)תחום הטכנולוגיה הפיננסית 

.השפעה מקרו כלכלית

מקרו כלכלה
8עמוד 

.דיגיטליתתשלוםלמערכתמלאמעברהיאהמגמה

מיליון300פתיחתי"עהפיננסיתהמערכתאתולתמרץלחזקשאפהשדלהילאחר

הנתוניםעלהמתבססאזרחלכלייחודיזיהוימספרמתן,חדשיםבנקחשבונות

כעתהודו,(הניידיםבמכשירים)מזומניםללאתשלומיםועידודשלהםהביומטריים

מיועדJAMהפרויקט.הזההחדשהמצבבכלסדרליצורשלהמשימהעםמתמודדת

שנכנסבמדינההפיננסיתהטכנולוגיהמגזרעם,הדיגיטלילעידןהודואתלהניע

שנכנסהזרההון.טכנולוגיתהלוואותוסביבתהדיגיטלייםהתשלומיםלתחומימאסיבית

לכלכלהתעבור,סיןכמו,שהודומהמריםמשקיעיםשכן,בתהליךחלקלוגםלמדינה

לתחוםשמסייעמה,בעולםמהנמוכותהניידיםעלויותהיוםכברבהודו.מזומניםללא

מיליארד500שללהיקףשיגיעהיאוהתחזיתבמהירותלצמוחהדיגיטלייםהתשלומים

ממשק"שלתיבותראשי)UPIהנקראתהממשלהבראשותיוזמה.כשנהבתוךדולר

התשלומיםמערכת)"הניידיםארנקים"לאלטרנטיבהמייצגת,"(מאוחדתשלום

.מראשכסףלהטעיןמהלקוחדורשתואינהבחינםשהיאמשום,(הניידיםבטלפונים

ללאבנקחשבנותביןתשלומיםבמערכתכספיםהעברותמאפשרתUPIהמערכת

,לתשלוםקבועהמאובטחתוירטואליתבכתובתשימושי"עמתבצעותההעברות.מתווך

ישהבנקיםלרוב.שלוהבנקלחשבוןהמקושרתהשולחשלביומטריתזהותתעודתעם

היו2018בספטמבר.משלואפליקציההואגםהשיקוגוגלמשלהםUPIהאפליקציית

.(הקודמתבשנהמאשר10פי)UPIעסקאותמיליון406

.הפיננסייםהשירותיםמגזראתויחזקוימריצוטכנולוגיהבאמצעותהלוואות

במידעצמיחהשללפרץמובילהשנבנתהמרשימהממשלתיתדיגיטליתתשתית

הראשונהבפעםכסףלהלוותקטניםעסקיםלהרבהשמאפשרמה,והדיגיטליהפיננסי

מפגרתהודובעוד.במאוחראובמוקדם,דרמטיתיצמחושהמחזוריםחוזיםואנליסטים

,הניידיםבאמצעותותשלומיםהטכנולוגיהבאמצעותלהלוואותהקשורבכלסיןאחר

בעוד.אלטרנטיבייםפיננסייםשירותיםעבורחיוניתכניסהנקודתהואהדיגיטליהתחום

,ללקוחותעסקיותאופרטיותהלוואותלתתמורשותאינןלהיוםנכוןתשלומיםחברות

אשר,הפינטקלוויעבורהאשראיסיכוןלאמידתהנדרשותהתשומותאתמייצריםהם

שהבנקיםמכיוון,קריטיתהתפתחותזו.ההלוואותבפעילותיסייעודברשלבסופו

מקורותינופיעל.דרכםבתחילתויזמיםקטניםלעסקיםלהלוותמוכניםאינםהמסורתיים

שלהקיימתזומעלפיננסייםשירותיםשלשכבהליצורמתחיליהפינטקלווי,המקומיים

מגיעיםהטכנולוגייםהמלווים.ודלהיבנגלור,במומבאיבמהירותומתרביםהבנקים

מסוגהלוואההיאלכךברורהדוגמא.יכוליםלאהמסורתייםשהבנקיםלמקומות

ZipLoan,מהבנקלקבליכוליםלארגילשבאופןבעליםעבוראשראימאריכהאשר

Niyoginבחברתמנהלים.רשמיבאופןמבוקריםאינםשעסקיהםמכיוון,הלוואות

Fintechעבורבנקאותזו"."הפירמידהבתחתיתלהרוויחשניתןרבהוןיש"כימאמינים

מחזורעםעסקיםמיליוןארבעיםבסביבותישבהודו."רווחיתוהיא,שבתחתיתהאנשים

העללהסתמךשנדרשיםאולמימוןגישהללא,דולרמיליון1.5למתחתשלהכנסות

sahukarהוןלהזריםאלטרנטיביאשראימקוריש,כעת.(הכפרמלווה)האימהמטיל

הערימו,גרועהבצורההמנוהליםהממשלתייםהבנקיםאשר,בכלכלההזההחשובלחלק

לעריםמעבראלהפינטקשלההגעהטווחאתלהרחיבהואהמידיהאתגר.קשייםעליו

Relianceשחברתמאזדרמטיבאופןהשתפרהלניידיםשהחיבורלמרות,הגדולות

Industriesשלהמוזלת-הסופרהניידרשתאתהשיקה(Jio mobile network)והורידה

.בלבדסנט17לדולר3מ1GBשלהמחיראת

..חולשהמקורנותרבהודווהממשלההמרכזיהבנקביןהסתוםהמבוי

50כשלעודףהמרכזימהבנקלהעבירהממשלההצעת,הסתוםהמבוישלבמרכזו

שוניםסיכוניםמפניכרזרבותשומרהמרכזישהבנקמההון33%לערךשווי,$מיליון

לגבייתרהערכתביצעהמרכזישהבנקהיאהממשלהעמדת.לקרותשעתידים

עלידלשיםהממשלהשלהזההניסיוןכיסוברהמרכזיהבנק.הנדרשותהרזרבות

היציבותעבורשליליגורםהואהממשלתיהגירעוןאתלממןבמטרההבנקשלהרזרבות

,ב"ארהכמובמדינותמרכזייםלבנקיםשבהשוואהבעוד.במדינהכלכליתהמקרו

ביחסבהרבהגבוהההוןברמתמחזיקבהודוהמרכזיהבנק,סינגפוראוצרפת,אנגליה

.(28%כ)שלוהנכסיםלסך

:הפיננסייםלשווקיםתחזית

.(40,850:אמצענקודת).'חיובי':SENSEXהמדד–מניות

.(6.8%:תשואהיעד)'חיובי':ממשלתיותחובאגרות–חים"אג

.'חיובי':קונצרניותחובאגרות

.(72:יעדמחיר).'יציב':האמריקאיהדולרמולההודיהרופי–ח"מט

מכפיל  ( 2. שינוי שנתי בחוב המקומי בהודו( 1(: מלמעלה למטה)גרפים 
(.על בסיס מדד המחירים)שער החליפין הריאלי בהודו (3. רווח בהודו



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

מקסיקו
משתמש בהתייעצויות  ( ALMO)נשיא מקסיקו 

.ציבוריות להצדיק שינוי פופוליסטי במדיניות

מקרו כלכלה
9עמוד 

.ברורהלאופיסקליתכלכליתמדיניות

Andrés,במקסיקוהנבחרהנשיאשלההחלטה Manuel López Obrador (AMLO),

התנתקותעלמצביעה,נובמברשלהאחרוןבשבוענוספתציבוריתהתייעצותלקיים

.בריביתנוספותולעליותיותרגדוללגירעוןלגרוםועלולההמסורתיתההחלטותמקבלת

שלהקמפייןהבטחתכמונושאיםמכלולעלהציבורדעתאתביקשההאחרונהההתייעצות

AMLOלהגדילהאם,לתייריםחדשרכבתקולבנותהאם,בטבסקולנפטזיקוקביתלבנות

בתחוםצעיריםבעבורמקצועיותהכשרותלהגדילאומוגבלויותבעליעבורהפנסיותאת

אתלכבדהתחייבALMO,חוקיתמבחינהמחייבותאינןהמשאלתוצאותבעוד.התעסוקה

התייעצותלאחרמגיעההזוההתייעצות.(הפרויקטיםכלעבור'בעד'שהיו)התוצאות

שלנמרצתלמכירהוהובילהשעברבחודששהתרחשההתעופהשדהפרויקטאודותאחרת

הפרויקטבמסגרתלחברותשהוענקושחוזיםהעובדהבשלזאת.בשוקמקסיקנייםנכסים

עםמשאלישלאוהדספקללאAmlo.מכובדיםאינם,בוצעכברמהםושכשליש

מבנהשלהרפורמהלתוכניתועדנפטממכרזיהחלנושאיםמגווןלגביוהתייעצויות

,הכולאחרי.בשוקחריפהשליליתתגובתתגרורהנראהככל,מכךנסיגהכל.הממשלה

Almoהמשקיעיםביטחוןאתלערערהחלכבר.

Almoמשפטיותמתביעותלהימנעבמטרהנסוג.

GACM,ביטולאתלדחותהחליטה,הממשלהבבעלותאשרהתעופהשדהניהולחברת

בעליעםלהסכםלהגיעלממשלהזמןיותרלתתבמטרהTexcocoהתעופהשדהעבודות

מיליארד1.8עדלרכישתהצעההכוללתתוכניתהושקה,במקביל.הפרויקטשלח"האג

מיליארד6שלסךמתוך)החדשהתעופהשדהמימוןעבורשהונפקוחובאגרותשלדולר

פרויקטביטולשיגרורהמשפטיותהתביעותמספראתלצמצםבמטרה,(חובאגרותדולר

הפרויקטשלהחובאגרותמחירי,הוודאותאישלבעיצומה.ובאהממשמשהתעופהשדה

המשקיעיםאמוןאתלהחזירומנסהסנט90שלמינימוםמחירמציעההתוכנית.נפלו

תוכניתאם.בעינהנותרההשדהפרויקטאתלבטלהתוכנית.הוודאותאיאתולהקטין

בפרויקטהעבודותשלסיומםעלרשמיתלהכריזיהיהניתן,המשקיעיםאתתספקהרכש

Texcocoדצמברשלהשנייהבמחצית.

.ג"לתמהתחזיתעללרעהמשפיעיםהמוניטרייםהתנאים

ולהעלותלהמשיך(Banxico)המרכזילבנקיגרמוהנראהככלהפוליטייםהסיכוניםעליית

התקבלהשלאבהחלטה8%לבסיס'נק25בהריביתאתהעלההבנק.הריביתשיעוריאת

פנימייםסיכונים.בסיס'נק50שלהריביתאתלהעלותשהצביעאחדחברעם,אחדפה

התחזיתעללהשפיעשיכוליםהמרכזיהבנקי"עשצוטטוהשלילייםהגורמיםעיקריביןהיו

לרמהביחס,באוקטובר4.6%ללאחרונהבאינפלציההאטהשחלההואהחיוביהצד.שלו

.האחרוניםבחודשים5%של

האינפלציהויעד2%שלנמוךשנתיבשיעורתהיה2019בג"התמשצמיחתמעריכיםאנו

.4.5%עלעומדשלנו

.בשוקהמקסיקנייםהנכסיםעלתכבידוודאותחוסר

רואיםאנואולם,במחירמגולםכברהקודרתהתחזיתשלגדולוחלקיתכןכימאמיניםאנו

שניבחשבוןלוקחיםאנחנו.המקסיקנייםהנכסיםשלמחודשתלהערכהקטליזטוריםמספר

הנשיאשלהתקציבהצעתלתוצאותמיוחדדגשעם,2019בסוףאפשרייםתרחישים

AMLO.

:הפיננסייםלשווקיםתחזית

Mex-מניות IPC:'45,800:יציאהמחיר.(41,650:מטרהמחיר)'שלילי.

:תשואה,550:יעדמרווח)'חיובי'-'ניטרלי':מקומיותממשלתיותחובאגרות–חים"אג

.(5%:תשואה,175:יעדמרווח)'חיובי'-'ניטרלי':בדולרממשלתיותאגרות.(8.75%

(20.25:בינוניטווחיעד)'ניטרלי':הדולרצולהמקסיקניהפזו–ח"מט

התנאים המוניטריים 

..מתדרדרים במהירות

על צמיחת  מכבידוזה 

..האשראי

.  ההלוואות במקסיקו( 2. הריבית במקסיקו( 1(: מלמעלה למטה)גרפים 
.מכפיל הרווח במקסיקו( 3



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

ברזיל
ישנו חלון הזדמנויות אולם יכולת ההוצאה  

.לפועל תהיה נקודת המפתח

מקרו כלכלה
10עמוד 

.לפנינוליברליתממשלה.פוליטיקה

השמאלחזרתשלהמתמשךהסיכוןאתהסירהלנשיאותבולסונרואיר'גשלבחירתו

י"עכהעדשהונהגהעסקית–כלכליתהפרונדה'האגאתהופכתולמעשהלשלטון

לדחוףהזדמנותתהיההנבחרהחדששלנשיאמאמיניםאנו.טמרמישלשלהממשל

עלוגברדמוקרטיבאופןשנבחרלאחרזאת,הכלכליתנדה'באגהרפורמהאתולשפר

להצלחהשתביאהגדולההרפורמה.10%שלבמרווחהשניבמקוםהמתמודד

המדינה.הפנסיהרפורמתהיאהחדשהממשלבעבורמוחץלכישלוןאומסחררת

אתלייצבמנתעלהקרובותבשניםג"מהתמ4%כשלפיסקליריסוןליישםתידרש

החדשהממשל,לכן.הפנסיותהיאביותרהגדולההעיקריתוההוצאה–הציבוריהחוב

קבוצותמולמיומןומתןמשאלאפשרבכדיבקונגרסחזקפוליטיבסיסלבנותיצטרך

.לרפורמותהתנגדותשיציגובקונגרסחזקייצוגבעלותמיוחדותענייןבעלי

.הממשלהלרעתמשחקהזמן

מהאודותיותרמוחשייםסימניםלהראותמתחילהנכנסתהממשלהשלהכלכליהצוות

הלאומיהביטוחבמערכתלרפורמההצעהתינתן.2019בלקונגרסלהציעשבכוונתו

ללא,עמוםנותרהלאומיבביטוחהרפורמהאישורשלהפוליטישהתהליךלמרותזאת)

הטובותהחדשות.מהתקציבהוצאותמספרולביטול,במיסוילרפורמה,(תוכןוללאתזה

קיימותהוצאותביטול.חיוניתהינהבפנסיהשרפורמתבברזיליהקונצנזוסשישהן

שתטפלעקביתחקיקהאסטרטגייתתהיהחשוב,לכן.חוקתיקונילדרושיכולבתקציב

במסגרתהממשלהשלהמסורתייםבכליםבשימושהצורךללאאך,הללוהענייניםבכל

גםזו.יותרלמורכביםהתהליכיםאתויהפכוהפעולהחופשאתיגבילואשר,הקואליציה

Bancoבבנקיםיחידותושלמפטרוברסחלקשללהפרטהחיוביתאינדיקציה do

BrazilוCaixa.בביתהמסלרפורמתהאחראיעםקשרנוצרגםלאחרונה

.שצריךכמומתנהלהכול,בקיצור.המחוקקים

.ג"בתמלצמיחההכלכליתבמחזוריותטובהפוזיציה:כלכלה

אתהקטינואשר,הבנקים.חיוביתמאודברזילנמצאתבההכלכליבמחזורהפוזיציה

מוכנים,שלהםבמאזניםהמיתוןהשפעותאתועכלוהאחרונותבשניםשלהםהחובתיק

ואינפלציההיסטוריתנמוכותריביות,הגדולהתוצרפער.הלוואותולתתלחזורכעת

בשנתייםהכלכלהשלאינפלציונית–לאהתאוששותמאפשרים,(וחזויהנוכחית)נמוכה

המחציתבמהלךהנוכחיתברמהיישארהריביתשיעורכימאמיניםאנו.הקרובות

מוניטריתמדיניותשלבמחזורמכןלאחריחלהמרכזיושהבנקהשנהשלהראשונה

משמעותיבאופןעלויותצמצמוחברות,2015-16בהכבדהמיתוןלאחר.מצמצמת

הכלכלההתאוששותבעתהפיננסיומצבםפעילותםאתלמנףשיוכלוכךמינוףוהורידו

אחרותלמדינותבניגוד.המניותשוקעבורטובותמנבאזה.ברווחיםמצמיחהוליהנות

,חיצונייםזעזועיםכלפיביותרנמוכהפגיעותעלשמרהברזיל,המתעורריםבשווקים

זריםהשקעותשלגדולהיקף,(וחזוינוכחי)השוטףבחשבוןמאודנמוךגירעוןעם

.שלילינטוחיצוניציבוריוחובח"מטרזרבותושלישירות

:הפיננסייםלשווקיםתחזית

.(103,600:יציאהמחיר.(94,200:יעדמחיר)'שלילי'-'ניטרלי':IBOVESPA–מניות

:תשואה,בסיס'נק645יעדמרווח)'חיובי':מקומיותממשלתיותחובאגרות–חים"אג

:תשואה.בסיס'נק230:יעדמרווח)'חיובי':בדולרממשלתיותחובאגרות.(9.7%

5.55%).

.(3.75:בינוניטווחיעד)'חיובי':האמריקאיהדולרמולהברזילאיהריאל–ח"מט

חוב מקומי  ( 2. מכפילי רווח בברזיל( 1(: מלמעלה למטה)גרפים 
.שער החליפין הריאלי בברזיל( 3. לסקטור הפרטי בברזיל



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

ארגנטינה
.שנה אלקטורלית יוצאת דופן: 2019

מקרו כלכלה 11עמוד 

הנוגעבכלהוודאותאיהיאביותרהמשמעותית.ודאותבאיעמוסה,הגיע2019שנת

2019להדולריותהאגרותביןהמרווחשבוהממשלתיהעקוםעלמשליכהוזולבחירות

מהנזקפוליטיהוןלהרוויחהצליחולאעדייןבאופוזיציהמועמדים.התרחב2021ול

כלכלייםהמקרוהנתוניםיהיוטוביםכמהמשנהולא,מרסיהנשיאשלהתדמיתי

'נק600הלרףמתחתירדלאארגנטינהשלהאשראימרווחכינראה,שמתפרסמים

.2019שלהראשונההמחציתאחרייתבהרהאלקטורלישהנושאעדלפחות,בסיס

יכוליםהמרווחים,לנשיאותהמרוץעלאורלשפוךמתחיליםבחירותסקריבעוד

,יגדלוהנשיאשלמחדשהבחירהסיכוייבאםבסיס'נק350הלרמתקרובלהצטמצם

תלוי,הנוכחיתמרמתןיותראףלהתרחביכוליםהמרווחים,הפוךיהיההמצבאםאולם

מאמציםידרשובהשנה,מאתגרתתהיה2019שנת,לפיכך.כאלטרנטיבהיתגלהמי

המחודשההסכםבמסגרתשסוכםכפי,הפיסקליהמאזןיעדאתלהשיגמנתעלכבירים

פעילות,60%מלמעלהשלבשיעורריביותשלבקונטקסט,זאתכל.IMFהעם

.תחזיותמספרלפי2019בסוףג"בתמ1%שללירידהוהציפייהשמתכווצתכלכלית

.הללומהתחזיותטובהתהיההצמיחה,לדעתנו

נסיגהתתכןאך,במיתוןמצוייםרשמיתאנחנוג"בתמהשינוישיעורמבחינת

.באינפלציה

הכלכליתבפעילותירידהשלשנירבעוןשרשמהלאחרבמיתוןרשמיתארגנטינה

.(4.1%שלירידההשניהרבעוןומהלך0.4%שלירידה2018שלהשלישיברבעון)

לאחר,האינפלציהלגבי.השלישיברבעוןהירידהאתהובילווהמסחרהייצורענפי

בפיגור(הכרחיכיאם)מאודאגרסיבימעדכוןשנבעומחיריםעליותשלקשהתקופה

העלייה.באינפלציהמשמעותיתהקלהמראיםבנובמברכעתהמחירים,החליפיןלשער

.(בספטמברשנצפה6.54%שלמשיעורורחוק)3%שלבשיעורהייתהבנובמבר

.פיסקלי

,ארגנטינאיפזומיליארד169עלעמדהשנהמתחילתהשוטףהגירעוןבאוקטובר

עשרתעבורהנצבריםהנתונים.2017בתקופהלאותהביחס33.33%שלירידה

משיעורחצי,ג"מהתמ1.2%שלבשיעורגרעוןעלמצביעיםהשנהמתחילתהחודשים

לביצועייםהדרךאתשסוללמה,(2.4%-)2017בהמקבילהבתקופההגירעון

עם,שחלפהבשנה42.2%בעלתהבאוקטוברהמיסיםגביית.2018בטוביםפיסקליים

265.5%בעלומייבואומיסיםייצואמיסי)לגידולהעיקריכמניעחוץסחרמפעילותמיסי

.(בהתאמה65.3%וב

."עבר2019לשנתאפסהגרעוןתקציב"

תשלומיאתשמבטיחשוטףמאזןלהשיגשואף,2019תקציבאתהעבירהסנאט

לגרעוןלהגיעבמטרה.למעשההלכהמושגלהיותאמורהזההפיסקליהיעד.IMFה

.ג"מהתמ3.8%לערךשוות,שנקבעומידהאמותשליישומןמניחהתקציב,אפסשוטף

האיומיםאתשמציגיםדבריםשניישנםלמעשה.ביצועברותנראותכולןלאאולם

בנכסימהפחתהוהכנסותהאנרגיהבסובסידיותהקיצוץ:לתוכניתביותרהגדולים

נראהלא,בתקציבשמצויותהסובסידיות.(הארגנטינאיתהפנסיהרזרבותקרן)FGSה

.האנרגיהלצריכתוגםאנרגיהלייצואהתמריציםאתגםלכסותהמספיקבהיקףשהן

שהוסכמוהתשלומיםאתלכבדתוכלהיאבהדרךלמצואתצטרךהממשלהלכן

חשבונותבגידוללהתמתנותלדאוגובמקבילהאנרגיהלייצורהתמריציםבמסגרת

FGS(Fondoהקרןלגבי.לתקציבבהתאםהסובסידיותבקיצוץולדבוקהצרכנים de

Garantía de Sustentabilidad),הממשלהעליקשוהקרןשלהגרועיםהביצועים

שחריגותבהנחה.האופוזיציהעםרצינייםלעימותיםלהגיעמבלימנכסיהלהפחית

עליהדולרמיליארד2.3היאהמשמעות,ג"מהתמ0.5%כשללגרעוןיביאויהיובאשר

לטווחהממשלתימהחובחלקשלגלגולי"עמענהלקבלתצטרךאשר,המימוןבצרכי

.הקצר

:הפיננסייםלשווקיםתחזית

:תשואה.בסיס'נק500יעדמרווח)'חיובי':שנים10לממשלתיתחובאגרת–חים"אג

8.75%)

(44:השנהלסוףיעד)'שלילי':האמריקאיהדולרמולהארגנטינאיהפזו–ח"מט

.  שנים5של ארגנטינה לCDSמרווח ה( 1: מלמעלה למטה)גרפים 

.צמיחת פריון העבודה בארגנטינה( 3מאזן הסחר של ארגנטינה ( 2



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

מדדי מניות גלובאליים

2019תחזית כלכלית לשנת 

מניות

תנועות הון גלובאליות

אזורים  & פילוח לפי סוגי נכסים 
ניתוח טכני

.תרחישי מגמות

(חודש1(התנגדויות & תמיכות 

12עמוד 

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%. 

Andbank's Projected EPS Current Dec 2019 INDEX 2019 2019 2018

Sales growth Net Margin EPS Growth PE ltm PE ltm CURRENT Central Point E[Perf] to Exit 

Index 2019 2019 2019 2019 EPS 2018 EPS 2019 PRICE (Fundam range)Centr. Point Point

USA S&P 500 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           



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

שווקים מפותחים

הערכה פונדמנטאלית

אגרות חוב ממשלתיות

פריפריאליים באירופהחים"אג

מחיר יעד כלכלי–שנים 10איגרות ממשלתיות ל

איגרות חוב בשווקים המתעוררים

מחיר יעד כלכלי-אגרות ממשלתיות 

13עמוד 

שווי'תשואת.2.45%:'ריצפה'תשואת:ב"ארהשלממשלתיותחובאגרות

.4.7%:מקסימליתשואהשיעור.3.2%:'הוגן
בסיס'נק7לעלה(שנים10להממשלתיח"לאגביחס)המרווח:SWAPהמרווח

'נק5שלמרווחעםלנורמליזציהלהגיעמנתעל.(שעברבחודשבסיס'נק9לביחס)

תשואת,(האינפלציהציפיות)2.5%הברמתהתבססSWAPהשיעורבעוד,בסיס

.2.45%שללשיעורלהגיעצריכהשנים10להממשלתיח"האג

.(בסיס'נק8מ)בסיס'נק21לנפלהאמריקאיהדולריהעקוםשלהשיפוע:שיפוע

להגיעמנתועל(2.85%כיום)תשואה3%בנמצאתהעקוםקצהשלהנורמליזציה

האיגרתתשואת,(בסיס'נק170)שנים10השלהממוצעהעקוםלשיפוע

.4.7%ללעלותתצטרךשנים10להממשלתית

כאשרתהיהשנים10להממשלתיח"לאגטובהכניסהנקודת:ריאליתתשואה

תשואת,2.2%שללאינפלציהשלנותחזיתבהינתן.1%לתגיעהריאליתהתשואה

."קנייה"ללהפוךכדי3.2%ללעלותצריכההממשלתיתהאיגרת

שווי'תשואת.0.8%:'ריצפה'תשואת:גרמניהשלממשלתיותחובאיגרות

.2.7%:מקסימליתשואהשיעור.1.04%:'הוגן

על.(שעברבחודשבסיס'נק60מ)בסיס'נק57לירדהמרווח:SWAPהמרווח

התבססSWAPהשיעורבעוד,בסיס'נק36שלמרווחעםלנורמליזציהלהגיעמנת

1.04%הלכיווןלהגיעצריכההממשלתיתהאיגרת,(0.91%היום)1.4%הברמת

.(כניסה'נק)

באם.(שעברבחודשבסיס'נק99מ)בסיס'נק96לירדבאירוהעקוםשיפוע:שיפוע

על,(0.62%-היום)0.5%-הבסביבותשלבתשואהלנורמליזציהיגיעהעקוםקצה

האיגרת,(בסיס'נק130)שנים10השלהממוצעהעקוםלשיפועלהגיעמנת

.0.8%שללתשואהלהגיעצריכההממשלתית

כאשרתהיהשנים10להממשלתיח"לאגטובהכניסהנקודת:ריאליתתשואה

תשואת,1.7%שללאינפלציהשלנותחזיתבהינתן.1%לתגיעהריאליתהתשואה

."קנייה"ללהפוךכדי2.7%ללעלותצריכההממשלתיתהאיגרת

תשואהשיעור.1.9%:'הוגןשווי'תשואת:אנגליהשלממשלתיותחובאיגרות

3.6%:מקסימלי

על.(שעברבחודשבסיס'נק16מ)בסיס'נק18לעלההמרווח:SWAPהמרווח

התבססSWAPהשיעורבעוד,בסיס'נק12שלמרווחעםלנורמליזציהלהגיעמנת

.1.9%הלכיווןלהגיעצריכההממשלתיתהאיגרת,(1.57%היום)2%הברמת

שלנורמליזציהעם,1.65%שלהממוצעהעקוםלשיפועלהגיעמנתעל:שיפוע

שנים10להממשלתיתהאיגרתתשואת,1.5%בלשנתייםהממשלתיתהאיגרת

.3.15%ללהגיעצריכה

שלריאליתתשואה.2019בשנת2.2%שללאינפלציההציפיות:ריאליתתשואה

שלבתשואהלהימצאצריכהשנים10להממשלתיתשהאיגרתמשמעותה1%

3.2%.

.1.9%תשואת יעד ב : ח ממשלת ספרד"אג

.3.5%תשואת יעד ב : ח ממשלת איטליה"אג

.2.2%תשואת יעד ב : ח ממשלת פורטוגל"אג

.1.2%תשואת יעד ב : ח ממשלת אירלנד"אג

.4.5%תשואת יעד ב : ח ממשלת יוון"אג

השווקיםאיגרותעבורשלנוהאצבעכלל,כהעד

הבאיםהתנאיםשניכאשר"קנייה"היההמתעוררים

הממשלתיתהאיגרתשלהריאליתהתשואה(1:מתקיימים

האיגרותשלהריאליתהתשואה(2.1%למעלב"בארה

מעל1.5%היאהמתעורריםבשווקיםהממשלתיות

.האמריקאיתהממשלתיתהאיגרתשלהריאליתהתשואה

רקלקנותצריכיםאנו,מתקייםהראשוןשהתנאיבהנחה

ריאליתתשואההמציעותהמתעורריםהשווקיםאיגרותאת

השווקיםמסומנים(ימיןמצד)בטבלה.יותראו2.5%של

התנאיאתשמקיימים(שלהםהממשלתיותהחובואגרות)

.הזה

10 Year CPI (y/y) 10 Year

Yield Last Yield

Nominal reading Real

Indonesia 7,99% 3,16% 4,83% -1,00% 6,99%

India 7,51% 3,28% 4,23% -1,00% 6,51%

Philippines 7,08% 6,70% 0,38% 0,00% 7,08%

China 3,26% 2,50% 0,76% 0,00% 3,26%

Malaysia 4,07% 0,58% 3,48% -1,00% 3,07%

Thailand 2,49% 1,27% 1,21% -0,50% 1,99%

Singapore 2,20% 0,73% 1,48% -0,50% 1,70%

South Korea 1,91% 1,97% -0,06% 1,00% 2,91%

Taiwan 0,89% 1,21% -0,32% 1,00% 1,89%

Turkey 16,70% 25,24% -8,54% 1,00% 17,70%

Russian Federation8,67% 3,50% 5,17% -1,00% 7,67%

Brazil 10,03% 4,00% 6,03% -1,00% 9,03%

Mexico 9,02% 4,97% 4,05% -1,00% 8,02%

Colombia 6,86% 3,34% 3,52% -1,00% 5,86%

Peru 6,01% 1,77% 4,23% -1,00% 5,01%
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SWAPמרווח ה( 2. בדולרSWAPמרווח ה(1(: מלמעלה למטה)גרפים 
שנים עבור איגרות  10טבלת תשואות נומינליות וריאליות ל(3. באירו

.חוב של מדינות השווקים המתעוררים ואמריקה הלטינית



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

נפט–אנרגיה 
.50$מתחת ל: קנייה. 65$מעל : מכירה. bbl/50-70$: טווח היעד-( WTI)הערכה כלכלית 

סחורות
14עמוד 

.גורמים מניעים בטווח הקצר

גם  )נשמע פחות משוכנע לגבי הצורך בצמצום רמת הייצור נובאקשר האנרגיה הרוסי : רוסית עומדת במבחן הקשה ביותר שלה-הברית הסעודית–( שלילי למחיר)

גם צופה שהממשלה הרוסית יכלה לכסות את הוצאות התקציב שלה בשנה הבא גם אם  נובאק(. יצרני הנפט הרוסיים לא הראו התלהבות רבה בנוגע לצמצום בתפוקה

רמת  , מיליון חביות ליום11.2סעודיה תייצר , בינתיים". הממשלה יכולה לקבל לחצים אינפלציוניים נמוכים"ומדגיש כי $ 40ירד ל( Urals)מחיר הנפט הגולמי ברוסיה 

מיליון חביות  10.9)רמת הייצור כבר הייתה גבוה מוקדם יותר בנובמבר . לפני שמונה עשורים, הייצור הגבוהה ביותר מאז הממלכה החלה לייצר לראשונה נפט

הגידול בייצוא הנפט יכול להיות כתוצאה מהעלייה המתמשכת  . כתגובה לביקוש גבוה מהרגיל מלקוחות שרצו להכין את עצמם לקיטון האספקה האיראנית,(ביום

.י הסעודים"בתפוקה או בהשלמת ההיצע ממלאים ע

מה שאף פעם לא מבשר  , נראה שמאטה( סין  וגוש האירו)הצמיחה במספר כלכלות חשובות . 2019הביקוש לנפט בעולם ככל הנראה יקטן ב –( שלילי למחיר)

על מנת לקבל איזו  . בביקושיםאין ספק שדבר אחד יכול להניע המשך ירידה במחיר הנפט והוא נפילה . טובות עבור מחירי הסחורות שמושפעים ממחזוריות השוק

בעוד לא  (. מיליון חביות ביום9כ )ב כיבואנית הגדולה בעולם של נפט "שעוד רק לאחרונה עקפה את ארה, צריך להסתכל על סין, שהיא תובנה על ההסתברות לכך

ולגרום לנפילה  )ינג להחליט להגביל את יבוא האנרגיה 'ישנם שני גורמים שיכולים להוביל את בייג, נראה סביר שהצמיחה הסינית תקרוס במהלך השנה הקרובה

אם תרגיש שהמלחמה הכלכלית הקרה  , על מנת לשמר את יכולת התמריצים שלה( חסכונות)ינג תרצה לשמור על הדולרים שברשותה 'יתכן ובייג( 1(: בביקוש בעולם

ולו רק בכדי לשמור על הצורך שלה במימון  , ינג יכולה פשוט לרצות להבטיח שהמאזן השוטף שלה יישאר בעודף'בייג( 2. ב עלולה לקבל תפנית לרעה"בינה ובין ארה

.חיצוני ברמות נמוכות ולהגן על עצמה מפני תרחיש של נזילות נמוכה בשווקים הגלובליים

העלייה במחירי הנפט היא הגורם שתרם להתמוטטות הקיץ בשווקים כמו  . אנו עלולים לראות יותר נפט איראני בשוק ממה שרבים מצפים–( שלילי למחיר)

6.5%גרעון של )וגם בעלת גירעון גדול במאזן השוטף ( אלף חביות ביום650)מדינה שהיא גם יבואנית נפט גדולה , נתמקד רגע בטורקיה. ארגנטינה או הודו, טורקיה

נשים ביחד את  . מה שמסייע להסביר מדוע עליה במחיר הנפט הגולמי גורמת לנזק משמעותי בכלכלה הטורקית והנכסים שלה, (ברבעון השני של השנהג"מהתמ

שלטורקיה יש מידע , אם נדמיין את מה שכולם כבר מבינים, (ב"תורכיה וארה, סעודיה)י'חאשוקגשלושת השחקנים המרכזיים במקרה המצער של העיתונאי הסעודי 

מה שיבהיר  , יהיה לסגור עסקה עם וושינגטון, (ונראה שכך עושה)הדבר הכי אינטליגנטי שהיא יכולה לעשות , על כל מה שקורה בקונסוליה הסעודית באיסטנבול

בעיקרון משום שהכלכלה הטורקית לא יכולה לספוג מחיר נפט כזה  , (למרות שהיא צריכה לעבור קודם דרך עיראק)שאנקרה חייבת להמשיך לקנות נפט זול מאיראן 

מהלך שיעמיד בסכנה את המלוכה הסעודית ויכול  , נראה סביר שאנקרה תסכים לא לחשוף את המידע אודות מה שקרה באותה קונסוליה חשובה,  בתמורה. גבוה

מכיוון שהראלי  ? מדוע זה חשוב. התוצאה לכך היא יותר נפט גולמי מאיראן בשוק ממה שחשבו בהתחלה. לסכן את כל הסכמי הסחר שנחתמו בין וושינגטון לריאד

מיליון חביות  1.3של )2014-15נגרם בחלקו בשל האמונה כי ייצוא הנפט האיראני יכול שוב להתרסק לרמות שראינו ב, שנראה במחירי הנפט במהלך רוב השנה

.  משמעותו הסיכון שמחיר הנפט כעת בכיוון של ירידה, (פחות כוח ליצרניות כמו סעודיה ויותר כוח לצרכנים כמו טורקיה)מעבר זה של כוחות במזרח התיכון (. ביום

.כבר מגלם את התגברות הסיכון הזה, ואולי ירידת מחיר הנפט בעקבות גל המכירות באוקטובר האחרון

הקטסטרופה  : אבל אחד מהם חשוב באופן מיוחד, עליות המחירים בנפט נשענות על מספר גורמים. ייצור הנפט בוונצואלה ימשיך להתרסק–( חיובי למחיר)

מספר אסדות הנפט הפעילות ירד  , תוך שלוש שנים בלבד. בכלכלת וונצואלה משמעותה התמוטטות ייצור הנפט במדינה שבה רזרבות הנפט המוכחות הגדולות בעולם

התוצאה הייתה ירידה בייצור  . כמעט כל חברת שירותי שדות נפט מערבית עזבה את המדינה וכל ונצואלי עם  מיומנות מסחר נמלט לברזיל או לקולומביה. 24ל80מ

הייצור בוונצואלה ככל  , בתרחיש ללא כל שינויים פוליטיים משמעותיים(. מיליון כיום1.4מיליון חביות ביום לפני ארבע שנים לסך הכך 3מסביבות )50%הנפט בכמעט 

.הנראה ימשיך להתרסק לנקודה בה המדינה כבר לא תורמת כמות משמעותית של נפו לשוק בעולם

.הארוךבטווחמניעיםגורמים

אתיהפכוהחלופיותשהאנרגיותלפנילשאוביכוליםשהםהזמןכמותי"עמוכתבשירותיהםשלשהערךלזכורצריכיםהנפטיצרני:חלופיותלאנרגיותהמעבר(-)

העלותעלולשמור)שאפשרככלנמוךנפטמחירעללשמורהואהיצרניםשלהאינטרס,יקרהשזהעדהזמןאתשניתןככללהאריךבמטרה.זמנושעברלמוצרהנפט

.(שניתןככלגבוהההחלופיתהאנרגיהמקורותשלהאלטרנטיבית

ברמותנפטלשאוביוכלובוהזמןבמשךתלויהיצרניםרזרבותשלהערך.הייצוררמותולצמצוםהרגולציהלהידוקבהדרגהיביאוהסביבתיותבבעיותגידול(-)

האנרגיהשוקעלללחוץימשיכוהנראהוככלגדלותהסביבתיותהבעיותבעוד.הסביבהבאיכותהתומכתמגבילהחקיקהלתוקףשתכנסלפניהנוכחיות

,לכן.ולמכורמהםלייצריותרניתןשלא"נטושותרזרבות"שלגדולנתחעםהישארותהואOPECבעבורביותרהרציניהסיכון,הבאיםבעשוריםהקונבנציונאלית

.שניתןככלמוקדם,שלהםמהרזרבותשיותרכמהרווחלהפיקביותרחזקתמריץישליצרנים

והשיגהיטבפעלהגלובאליהאנרגיהשוקאתלחנוקורוסיהסעודיהביןשההסכםנכוןזהבעוד?המחיריםאתמבניבאופןלקבועיכולותOPECיצרניותהאם(-)

בשנות.בהוצאותלשאתמבלימחיריםבקלותלקבועיכולותלאOPECשיצרניותאומרהווה,שוקנתחאיבודהיההזההמהלךשלהמחיר,הנפטבמחירניכרתעליה

הקונבנציונאליותהנפטיצרניותביןהייתההעיקריתהתחרותשכן,היטבעבדהזווגישהבתפוקהקיצוץעלסיכםהיצואניותקרטל,האלפייםשנותותחילתהשבעים

קונבנציונאליתהלאמהיצרניותמגיעקונבנציונליתנפטיצרניתכלבעבורביותרהגדולהאיוםהיום.(OPECלמשתייכותשאינןויצרניותOPECיצרניותביןבמיוחד)

פצליבתעשייתהמהירהגידולי"ע(תיאורטית)להתקזזכךאםאמוריםהקונבנציונאליותהאנרגיהיצרניותמצדהנפטבתפוקתקיצוצים.החלופיתהאנרגיהוממקורות

.הנפט



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

זהב–מתכות יקרות 

.  1,300$מכירה מעל . oz/1,200$מחיר כלכלי של הזהב ב 

סחורות

Longs

Net

Shorts

15עמוד 

שלילייםמניעיםגורמים

נפל(העולמיהתוצרמחירילמדדכאומדןב"בארההתוצרמחירימדדחלקינומינלינוכחיכמחירהמחושב)ריאלייםבמונחיםהזהבמחיר:ריאלייםבמונחיםהזהב

התוצרמחירימדדבהינתן.891$שלהאחרונותשנים20בהממוצעמחירומעלהרבהלהיסחרממשיךהזהב,ראלייםבמונחים.(שעברבחודש1,112$מ)1,100$ל

קרובלהישארצריך(המשקלשיווימחיראו)הנומינלימחירו,ראלייםבמונחיםהממוצעלמחירוקרוביישארהזהבשמחירמנתעל,(1.10768עלעומדכעת)העולמי

.987$ל

מעלהרבהנותרועדיין(שעברבחודש83.82xשלמיחס)85.99xלעלהלכסףהזהביחס:(פרודוקטיבייםנכסיםפניעלערךצבירתהעדפת)לכסףביחסהזהב

שהכסףבהנחה,שלושנתיהרבלממוצעיגיעשהיחסמנתעל.(לכסףביחסלפחות)יקרשהזהבכךעלשמעידמה,האחרונותהשנים20ב62.69xשלהממוצע

.לאונקיה889$ללהגיעצריךהזהבמחיראזי,(גבוההבסבירותקורההנראהשככלמה)מהזהבטוביותרמתומחר

.האחרונותהשנים20ב14.96xשלהממוצעמעלהרבהעדיין,(שעברבחודש17.73xמ)24.01xלהחודשבמהלךעלהלנפטהזהביחס:לנפטביחסהזהב

ללאתישארלזהבביחסמהנפטשהתועלתיותובהנחה(הארוךהטווחעבורשלנוהאמצעיעד)לחבית50$שלהארוךבטווחלנפטשלנוהכלכליהיעדבמחירבהתחשב

.הארוךהטווחשלהממוצעבקרבתיישארשהיחסמנתעל750$ללהגיעצריךהזהבמחיר,שינוי

אלף197מעלייה)אלף156עלכעתעומדת'לונג'הפוזיצייתסך-(non-commercial)ב"בארה1000במחירהזהבעלהעתידייםהחוזיםפוזיציית:ספקולטיבימיקום

שלשהתיאבוןשמעידמה,(אלף11-מ)החודשבמהלךאלף1.9+לעלתהנטוהפוזיציה,לכן.(אלף208מ)אלף154לירדה'שורט'הפוזיציית.(שעברחודש

..חלשנותרלזהבהספקולטיבייםהמשקיעים

עבורההשקעהחלופותאתמרחיבים,(בסיןלהשקיעמורשיםזריםלמשקיעיםשמאפשרת)QFIIהבתוכניתחודשבכלציטוטיםיותר:בסיןכלכליתליברליזציה

.(בזהבהתמקדושהיסטורית)הסינייםהמשקיעים

חיובייםמניעיםגורמים

שלנוהיעדבהינתן.הארוךבטווח0.597xשללממוצעמתחתהרבהעדיין,(שעברבחודש0.443xמ0.442xלירדs&p500להזהביחס:s&p500לביחסהזהב

.הארוךבטווחהממוצעבקרבתלהיותמנתעל1,670$ללהגיעצריךהזהבמחיר,s&pהמדדעבור2,800$של(אמצע'נק)למחיר

Dowלביחסהזהב Jones:0.0477לירדלמדדהזהבביןהיחסx(0.0484מxשעברבחודש),0.0659שלהארוךבטווחלממוצעמתחתהרבהעדייןx.בהינתן

Dowהמדדעבור(אמצע'נק)שלנוהיעדמחיר Jonesהארוךבטווחהממוצעבקרבתלהימצאמנתעל1,700$ללהגיעצריךהזהבמחיר,25,900$של.

שלרבחלקכאשר,נוטרלהכעת(קופוןמציעלאזהב)ריביתנושאיחובלמכשיריביחסהזהבשלהחיסרון:לאטרקטיביהזהבאתהופכותעדייןשליליותתשואות

.לעלותימשיכוכשהריביותמשמעותיתקטנהזהגורםשחשיבותלמרותזאת,שליליותתשואותמניבותבעולםהחובאגרות

היומיהמחזור.(טריליון212)בעולםהמזומניםשוקמכלל(3.2%)יחסיתקטןחלק,$טריליון6.9לערךהואבעולםהזהבשלערכוסך:בשוקהזהבשלהיחסיהחלק

.(הפיננסייםבשווקיםהמחזורמסך0.08%הכולבסך)$מיליארד173הבסביבותהואאחריםזהבושווקיLBMAבשנסחר

.(נטוופוזיציה'שורט'',לונג')1000במחירהזהבעלהעתידייםהחוזיםשלהפוזיציההשתנותאתהמתארגרףלהלן



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

שערי חליפין

מחירי יעד

סחורות
16עמוד 

.1.162בהתנגדות//1.11בתמיכה//1.125שלהבינונילטווחכלכלייעדמחיר:הדולרמולהאירו

עקבישינוייצרהלאבשוקהתנודתיותבעוד,המשיכה(האמריקאיהדולרכולללא)G4הרזרבהבמטבעותהאחרוניםבחודשים'שורטים'ההרחבתמגמת:תנועות

'לונג'הפוזיציית.נמכריםהשוויצריוהפרנקהאירו,היפניהיןבעוד,בשוקהנבניתמהפוזיציההעיקריהמרוויחלהיותהמשךמנגדהאמריקאיהדולר.שלהןבפוזיציה

שנמצאתפוזיציה,(2016ינוארמאזביותרהגדולה)מיליארד30.1שלבסךכיוםמסתכמתבדולרבעולםהמשקיעיםשלשהפוזיציהכך,מתרחבתשובהדולרשלנטו

.(שעברבחודש1.15+שלתקןלציוןביחס)שניםשלוששל(Z)תקןציוןעלבהתבסס,G10המטבעותממוצעמעלתקןסטיות1.67+שלבמרחק

הדולר,היפניהיןכנגדבמיוחד,האמריקאיהדולרעללחץשהיאאיזולראותמתחיליםכןאנחנו,קיצוניתבפוזיציהמדוברשלאלמרות:תנועותניתוח:תחזית

הצופההמבטבנקודתדבקשלנוהפונדמנטליהדיון.מוצדקתמבניתמבחינהיותרחלשהעמדה,ייחודייםגורמיםבשלשבו,האירוכנגדפחותהובמידההאוסטרלי

.(לעלייהנטייהעםזההבמגמה)'שורי’-'צדדי'שוקעלמצביעההשקעותועדתבמסגרתשלנוהטכניניתוח.1.125שלבינוניטווחיעדעםהאירובמחירימבניתתמיכה

.1.162שלהתנגדותונקודת1.11שלתמיכהבנקודתכעתנמצאהאמריקאיהדולרכנגדהאירוטווח

.128.25שליעדמחיר:היפניהיןמולהאירו,114שליעדמחיר:הדולרמולהיפניהין

משמעותיייסוףיהיהשלאבכךשתומכיםהיבטיםמספרישנם,לדעתנו,היפניהיןכנגדבעיקר,הדולרעללחץשהואאיזהלראותמתחיליםכןשאנולמרות

יש,0.1%שלבתשואהשנים10להממשלתיתהאיגרתובעוד,יותרנמוכותביפןהממשלתיותהאגרותשלהריאליותהתשואות(1:הדולרנגדהיפניהיןשל

לדבוקבכוונתוכיואמרשבביפןהמרכזישהבנקאחריכמותיתלהקלההאופציהשלבערכההמעטנו(2.יעלוביפןהריאליותשהתשואותלכךנמוכהציפייה

להמשיךמתכווןהפד,בינתיים(3.(הקצרבטווחלהשגהניתןלא)2%שלהאינפלציהיעדשיושגעדלפחות,שלומרחיבה-האולטרההמוניטריתבמדיניות

אתהופך,(נזילותיקטין)שלוהמאזןאתבחזרהיצמצםשהפדהאפשרות(4ולבסוף.מעלהכלפיבדולרהריאליותהתשואותאתשידחוףמה,ריביתולעלות

.(אטרקטיבילפחותהיפניהיןאתאו)אטרקטיביליותרהאמריקאיהדולר

.ח"המטבשוקספקולטיביותפוזיציותגרף(2.מטבעותשלנטופוזיציותעבור(Z)תקןציוניטבלת(1:(למטהמלמעלה)גרפים

Mkt Value of Change vs Current

Net positions last month   Z-score

in the currency in the currency 1-yr Max 1-yr Min 1-yr Avg   Z-score

Currency (Bn $) (Bn $) (Bn $) (Bn $) (Bn $) 3-yr

USD vs All 30,11 1,86 30,1 -28,2 3,5 1,57

USD vs G10 30,93 2,16 30,9 -25,4 4,7 1,67

EM 0,82 0,30 3,8 -0,8 1,4 -0,04

EUR -7,77 -3,14 23,4 -7,8 9,8 -0,75

JPY -11,46 -1,33 0,6 -13,9 -7,2 -1,10

GBP -3,12 1,05 4,3 -6,5 -1,0 0,00

CHF -2,64 -0,83 0,0 -6,0 -3,1 -0,57

BRL 0,06 0,49 0,4 -0,8 -0,4 -0,06

MXN 0,37 -0,47 2,8 -0,5 1,3 0,01

RUB 0,38 0,28 1,2 -0,2 0,5 -0,15

AUD -3,89 1,11 3,1 -5,2 -1,9 -1,66

CAD -0,65 0,09 3,6 -4,0 -0,6 -0,17
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SPECULATIVE POSITION IN THE FX MARKETS
(3Yr - Z SCORES. Max, Min & Current in 1Yr)

Max

Min

Current

ANDBANK

המטבעות שאנו מעדיפים מבחינה  

טכנית מוקפים בירוק

Positive

Neutral-Positive

Neutral-Negative

Negative

1.37: דולר אמריקאי-פאונד יעד

0.82: פאונד–אירו יעד

0.98: פרנק שוויצרי–דולר אמריקאי יעד

1.1: פרנק שוויצרי–אירו יעד

20.25: פזו מקסיקני–דולר אמריקאי יעד

22.78: פזו מקסיקני–אירו יעד 

3.75: ריאל ברזילאי–דולר אמריקאי יעד 

4.22: ריאל ברזילאי–אירו יעד 

44: פזו ארגנטינאי-דולר אמריקאי יעד 

72: רופי הודי–דולר אמריקאי יעד 

6.7: יואן סינייעד 

.'ניטרלי': רובל רוסי

'חיובי': דולר אוסטרלי

.ניטרלי': דולר קנדי
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SUMMARY TABLE OF EXPECTED RETURNS
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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.
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ASSET ALLOCATION

ASSET ALLOCATION & RISK TOLERANCE

Monthly asset & currency allocation proposal

Page 18
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More
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LEGAL DISCLAIMER

קשורותחברותבאמצעותאו/ובעצמהעוסקת"(סיגמאקבוצת":להלן)אליהקשורותחברותאו/ומ"בעהשקעותביתסיגמא

"(קשוריםגופים":יחדלהלן)להלןהמפורטיםלמשווקיםאו/והמוסדייםלגופיםקשורתאגידהינהומשכךההוןבשוקבפעילויות

,מ"בענאמנותקרנותסיגמא:ידםעלהמשווקיםאו/והמנוהליםאו/והמונפקיםפיננסייםלנכסיםזיקהבעלת,השארבין,כךומתוקף

,זהמסמך.מ"בעתיקיםניהוללסיגמאקשורהוכןמ"בעפרימיוםוסיגמאמ"בע(2011)פנסיונילביטוחסוכנותפיננסיתכנוןסיגמא

או"המידע":להלן)בוהמתפרסמיםתמונותאו/וטקסט,תחזיות,דעות,הערכות,ניתוחים,ידיעות,הנתונים,המידע,הסקירהלרבות

עלהמתבססכללימידעהבאתמטרתמתוךבלבדדעההבעתאלאזובסקירהאין.לקוראיםכשירותמסופקים(הענייןלפי"הסקירה"

אךכאמיניםאליהםלהתייחסניתןהסקירהכותביבעיניאשראחריםמידעמקורותאו/ווהציבוריהגלויהסקירהפרסוםביוםהידוע

ובכלללשלמותהאו/ובהשנכללוהפרטיםלדיוקערביםלהיותניתןלאומשכךהסקירהעורכיידיעלעצמאיתבדרךאומתלאהמידע

לשינויםבכפוףוכמובןמתאיםבאופןהכתוביםהדבריםאתלראותויששגיאותאוטעויותייכללולאשבמידעלהתחייבניתןלאזה

או/והרלוונטייםהנכסיםשלההנפקהבתשקיפיהמופיעלמידעתחליףמהווהאינהמקרהובכלהסקירהעריכתממועדבזמןשחלו

להשתנותעשוייםהאנליזותאו/והשוקמצבאו/והמידע,האמורמכלליותלגרועמבלי.שהואוסוגמיןמכלאליהםהנוגעיםבדיווחים

כללייםפיננסיםלנכסיםאו/וע"לניהנוגעיםההיבטיםלכלבקשר,השארובין,וכממציםכשלמיםבסקירהאו/ובמידעלראותואין

שלדעתולשיקולתחליףאוהמלצהבמידעלראותואיןההפניהדרךעלאו/ובעקיפיןאו/ובמישרין,בוהמוזכריםספציפייםאו/ו

כלשלהמיוחדיםובצרכיםבנתוניםבהתחשבוביןכלליבאופןבין,השקעותשיווקאו,הצעותלקבלתהזמנהאו,הצעהאו,הקורא

כהצעהאו/וההשקעהכדאיותבדברכייעוץבהלראותואיןכלשהןעסקאותאואו/ופעולותאו/והשקעותביצועאו/ולרכישה,קורא

מקבוצתהקרןמנהלשלבניהולונאמנותקרנותשלהשתתפותיחידותרכישתלענייןזהובכלל,בעקיפיןאו/ובמישרין,כשידולאו

הסרולמען,האמורמןלגרועמבלי.מסויועץמוסמךהשקעותיועץזהובכללחיצונייםיועציםעםהתייעצותבאמצעותלרבותסיגמא

מטרותאתבחשבוןמביאהאינהשהסקירהומודגשהסקירהלקוראלהתאיםשלאעשוייםבסקירההמוזכריםהנכסים,ספק

שינוייםעלכלשהיבדרךלקוראיםלהודיעמחויבתאינהסיגמאקבוצת.משקיעכלשלהייחודייםוהצרכיםהכלכליהמצב,ההשקעה

אוישיר,הפסדאולנזקשהיאצורהבכלאחראיתתהיהלאסיגמאקבוצת.בדיעבדאומראשבסקירהאו/ובמידעעדכוניםאו/ו

.המשתמשאוהקוראבידירווחיםליצורעשויזהבמידעשימושכימתחייבתואינה,יגרמואם,המידעעלמהסתמכותהנובע,נסיבתי

או/ועצמהעבור,החוקלמגבלותבהתאםעשויים,אלהכלמטעםמיאו/ומהםבמיענייןבעליאו/ושליטהבעליאו/וסיגמאקבוצת

או/וערךלניירותהקשורבמסחראו/ובמידעלעתמעתלהתענייןאו/ולרכוש,למכור,להחזיק,אחרבאופןאו/ולקוחותיהעבור

או/ובעסקאותלהתקשרסיגמאקבוצתעשויהכן.ועקיפהישירהבצורהזהבמסמךהנזכריםהפיננסייםהנכסיםלרבותלנכסים

ללאזובסקירהשימושלעשותאין.בעקיפיןוביןבמישריןבין,אליהןהקשורותחברותאובמידעהנזכרותלחברותשירותיםלהעניק

.סיגמאקבוצתידיעללושהומצאהלמיאלאמיועדתאינהוהיאסיגמאמקבוצתבכתבמפורשתרשות


