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:  גרף נבחר של החודש
תחזיות הריבית של הפד

חוב וריביות
  :החוב שווקי עבור המלצותינו

  .3%ב כניסה נקודת .'שלילי' :שנים 10ל ב"ארה ממשלת ח"אג
  ח"אג .0.35% תשואה יעד .'שלילי' :גרמניה ממשלת ח"אג

  ממשלת ח"אג .1.35% :תשואה יעד .'שלילי' :ספרד ממשלת
 :פורטוגל ממשלת ח"אג .2.45% :תשואה יעד .'ניטרלי' :איטליה

  .'ניטרלי' :אירלנד ממשלת ח"אג .1.65% :תשואה יעד .'שלילי'
 המתעוררים השווקים של החוב אגרות .0.65% :תשואה יעד

  פיליפינים ,מלזיה ,אינדונזיה ,הודו את מעדיפים( 'חיובי' :באסיה
 באמריקה המתעוררים השווקים של החוב אגרות .)וסין

  $USב נקוב ארגנטינה של החוב את מעדיפים( 'חיובי' :הלטינית
.)המקומי ובמטבע $USב נקוב ברזיל של והחוב

מניות
  בנוגע החששות ,ריבית להעלות לא נטייה מראה הפד כאשר כעת

  והסביבה יורד למיתון הסיכון ,קטנות סין עם הסחר למלחמת
  העדר למרות זאת ,במכפילים פוטנציאלי לגידול יותר מתאימה
.ברווחים מהותית צמיחה של מגמות

                            :המניות שווקי עבור המלצותינו
S&P: 'יציאה נקודת .2,800 אמצע נקודת .'חיובי'–'ניטרלי:  

3,070. Stoxx 600 Europe: 'נקודת 383 אמצע נקודת .'ניטרלי  
  .9,700 אמצע נקודת .'חיובי'-'ניטרלי' :Ibex .402ב יציאה

Nikkei  :)Shenzhen( סין .22,250 יעד מחיר .'ניטרלי' :225
  מחיר .'חיובי' :)Sensex( הודו .1,750 יעד מחיר .'חיובי'-'ניטרלי'

.'ניטרלי' :ברזיל .'ניטרלי' :מקסיקו .41,000 יעד

מטבעות
  שלא למרות .האחרון בחודש גדלו הגלובאליות הדולר פוזיציות
  עדיין בשוק נטו לונג של הספקולטיביות הפוזיציות ,קיצונית ברמה
  לחודש ביחס רבה בעוצמה כעת( המטבעות שאר כנגד $US לונג

  ייסוף להמשך מקום פחות עכשיו שנותר שאומר מה ,)פברואר
  של רחב מגוון כנגד $USל הנוגע בכל זהירה בגישה אנו .המטבע
.מטבעות

  :המטבעות שוק עבור המלצותינו

 והדולר )AUD( האוסטרלי הדולר הם עלינו המועדפים המטבעות
.'דובית' בגישה אוחזים אנו ,אירו למטבע ביחס .)CAD( הקנדי

סחורות
  שבוע כבר נטו לונג פוזיציות עם ,בנפט נבנה מומנטום :אנרגיה
 שהקיצוצים כך על מדברות סעודיות הצעות .ברציפות שלישי

  טראמפ של הלחץ למרות השנה לאורך ימשיכו הנפט בתפוקת
  ,ברקינדו .)ירד הנפט שמחיר מנת על בתפוקה גידול שמעדיף(

  וכי משתפר המדינות בין "ברית'ל הציות כי אמר ,ק"אופ מזכיר
  .הגלובאליים לשווקים אתגר מהווה עדיין בוונצואלה המשבר
  להרחיב יכולה ב"ארה כי אומרים האמריקאי החוץ במשרד גורמים

  הנפט מחיר את למתן במטרה האיראני הנפט לגבי הוויתורים את
.$65US של מחיר מעל WTIה את למכור :המלצה .בעולם

קונצרניאשראי 
 משום מסוכנת היא בשוק הנמוכה התנודתיות כי סוברים אנו

  וגובר ההולך הסיכון .ביטחון של מוטעית תחושה ליצירת שתורמת
 ממשיכים ,הגדולים המקרו וסיכוני QEה השפעת החלשות של

.ביורו הנקוב לאשראי בנוגע הזהירה עמדתנו את להצדיק

  :הקונצרני החוב של האשראי מרווחי עבור המלצותינו
  שוק .92 :יעד מחיר .'שלילי' :)Itraxx( באירו נקוב IGה שוק
  .350 :יעד מחיר .'שלילי' :)Xover( באירו נקוב HYה

 שליליים מגורמים מושפע להיות יכול כעת $USב האשראי שוק
  הגידור ועלויות הממשלתיות החוב איגרות בתשואות הירידה כמו
  ישפיעו ,אלו .$US אינו שלהם הבסיס שמטבע משקיעים עבור
  יהיה ניתן ,הללו בתנאים .החוב לאיגרות הביקוש על שלילי באופן
.בשוק הריביות משחקני כמה מצד רווחים לגריפת לצפות
  בסיס נקודות 70 של יעד עם 'שלילי' :$USב IGה מרווחי שוק
CDXה עבור IG. ה מרווחי שוקHY בUS$: 'יעד מחיר עם 'שלילי  
CDXה עבור בסיס נקודות 450 של HY.

2עמוד 



ב"ארה
המשקיעים טרם מקסמו את הסיכון בפורטפוליו  

ההשקעות
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3עמוד 

?הלאה מה .שלנו הכלכלי ליעד הגיע ב"בארה המניות שוק

 ציפיות מנמיכים המשקיעים ,2019ב ברווחים 3% של לצמיחה קונצנזוס תחזיות עם
 פחות ישנם ,ריבית להעלאות בנוגע הטון את שינה הפד עת ,ברם .לתשואות בנוגע

 כעת שהסביבה כך ,פוחתים ממיתון והסיכונים סין עם סחר למלחמת בנוגע חששות
  צמיחה של מגמת העדר למרות זאת ,במכפילים פוטנציאלי לגידול יותר מתאימה
  בגלל מקסימלית ברמה הן בשוק השווי הערכות כי אומר זה אין .ברווחים מהותית
 עונת .בסיס נקודות 40ב ירדה שנים 10ל הממשלתי ח"האג שתשואת העובדה

 תחזיות שהנמיכו חברות ,שבממוצע בכך דופן יוצאת הייתה בשוק האחרונה חות"הדו
  ,יורדות כשהתחזיות לקנות ,משקיעים של כזו שהתנהגות סוברים אנו .לעלות נטו דווקא
  בפעם .בכך בטוחים לא אנו אולם ,העסקים במחזור השפל בנקודת ביטחון על מאותת

  של שבסופו תקופה ,2015 של הראשון ברבעון היה זה ,כזו התנהגות שראינו האחרונה
 יש ממה רואים לא אנחנו .לרווחים התחזיות בירידת השפל נקודת הייתה לא דבר

  מתומחרות אינן השווי הערכות כי טוענים אנו אולם הרווחים להיבט הנוגע בכל להתלהב
  בשוק שלילי שתרחיש בכדי נוספים שליליים לתיקונים נידרש ולכן קיצוני באופן 'יתר'ב

 באופן .המכפילים על ועומד תלוי הכול כי סוברים אנו הקרוב בטווח ,בינתיים .יתממש
 ואנו המניות במכפילי משינויים הגיעו ,קלנדרית בשנה מהתשואות 57% ,היסטורי
 שלהם ההשקעות בפורטפוליו הסיכון את חזרה מקסמו טרם המשקיעים כי מאמינים
  בתנודתיות חדה הנפילה למרות זאת ,אשתקד הרביעי ברבעון הטלטלה לאחר

  התחזיות על בהתבסס 16.4x על עומדים כעת חזויים מכפילים .בשוק ובמרווחים
 היא 3,070 של שלנו היציאה נקודת .לגדול ימשיכו שהמכפילים מצפים ואנו המעודכנות

  .2,880 של השנה לסוף שלנו הכלכלי המחיר ביעד דבקים אנו אולם ,יד בהישג

.הקונצרניות האיגרות ושוק הממשלתיות החוב איגרות שוק

  תצטרכנה בעתיד הפד החלטות ,הפיננסיים בתנאים וההקלה בשווקים הריבאונד לאור
 על שהצביעו האחרונים האינפלציה נתוני .והאינפלציה התעסוקה נתוני על להסתמך
 ציפיות את ריסק אשר ',שורי' ח"אג שוק י"ע בתרועה התקבלו במחירים האטה

 האינפלציה נתוני כי הסוברים יש בעוד .האחרונים החודשים ששת במהלך האינפלציה
 המוניטרית המדיניות את יעצור זה ולכן בעולם איטית צמיחה של פונקציה הם החלשים

 בפיגור תגובה אלא אינה באינפלציה הירידה כי חוששים אנו ,הפד של המצמצמת
  ,לחבית 60$ה לרמת כעת חוזרים הנפט מחירי בעוד .הנפט מחירי כמו אחרים לגורמים

  האינפלציה ,האמריקאי הדולר להיחלשות והפוטנציאל במשק בשכר ההאצה עם יחד
 לא .להגיב הפד את ולאלץ השנה של השנייה במחצית ראשה את שוב להרים יכולה
 וחוסר הכלכלה על הקונסטרוקטיבית הנוכחית מגישתו יסטה פאואל ר"שהיו סביר

  של החציון כאשר ,מסוימת במידה סיכון רואים אנחנו.ריבית העלאות לבצע הבהילות
  שהמגמה בהינתן ,השנה ריבית העלאות אפס על מעיד הוועדהחברי תחזית התפלגות

  חברי 7 נדרשים ,ברם .הכלכלה לגבי יותר פאסימית לגישה היא הוועדה חברי כלל של
 אנו .גבוה רף שזהו סוברים ואנו השנה ריבית העלאת לטובת להכריע כדי נוספים פד

 .3% של ברמה אטרקטיבית תשואה מציע שנים 10ל הממשלתי ח"שהאג מאמינים
 כאשר האחרונים בחודשים התאוששו HYה שוק גם כמו IGה שוק ,האשראי בתחום
  חברות של היציבים הרווחים ,המסחר מגמת ,הפד ידי על הריבית עליית עצירת
  אנו .החיובי בסנטימנט לתמוך המשיכו ,האשראי בשוק יותר ארוכה למחזוריות והציפיה
 טכניים גורמים כמה ובין לאשראי חיוביים פחות טרנדים בין מאוזן השוק כי מאמינים
  לתת כעת יכולים שליליים גורמים .האשראי בשוק הסייקל את מאריכים אשר תומכים
 עלות עם יחד ,יותר נמוכות הממשלתיות החוב איגרות תשואות כאשר משקלם את יותר

  הביקוש על שלילי באופן ישפיעו ואלו )$US שאינן במטבעות משקיעים של( הגידור
 שלנו היעד .בשוק ריביות שחקני מצד רווחים לגריפת לצפות ניתן ובכך .חוב לאיגרות

.)HYה בשוק גם וכמו IGה בשוק( המרווחים של התרחבות צופים ואנו שינוי ללא נותר

:הפיננסיים לשווקים תחזית

  .3,070 :יציאה נקודת .2,800 :אמצע נקודת .'חיובי'–'ניטרלי' :S&P - מניות

.)3% :שנים 10ל ממשלתי ח"לאג כניסה נקודת( 'שלילי' :ממשלתי - חים"אג

CSD - ה של יעד מרווח( 'ניטרלי' :השקעה דירוגCDX IG: 70 בסיס 'נק(.

CDXה של יעד מרווח( 'שלילי' :ספקולטיבי דירוג IG: 450 בסיס 'נק(.

.'ניטרלי' :DXYה מדד - ח"מט

ב ביחס  "בארה קונצרניותתשואת איגרות החוב ) 1): מלמעלה למטה(גרפים 
הרווחיות השולית נטו של  ) 2.  שנה 30לתשואת איגרת החוב הממשלתית ל

).ללא חברות פיננסיות(ב "המינוף של החברות בארה) 3. .ב"החברות בארה



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

אירופה
.גידול מוצדק במכפיל הרווח

מקרו כלכלה 4עמוד 

.מיתון של בתהליך מדובר לא אך מאתגרת כלכלית סביבה

 התעשייה בהזמנות נוספת ירידה עם ,בעינן נותרו להאטה הציפיות ,התעשייה בגזרת
  ברוב 50ל מתחת של לרמה היצרני בסקטור הרכש מנהלי מדד של וצלילה בגרמנייה
  בסקטור מעודדים סימנים בכמה מבחינים אנו אולם .העיקריות אירופה מדינות

 התאוששת ,הקמעונאיות במכירות שיפור ,בסקטור הרכש מנהלי מדד( השירותים
 בכלכלה החיצוני הסקטור התאוששות .)...האחרון דצמבר מאז הצרכנים אמון מדד
  ניכרת וכן להתייצב החל רק הגרמני הייצוא ברקע כאשר ,ודאית לגמרי לא עדיין
 שינויים היו לא .שהתפרסמו מקרו מנתוני לטובה בהפתעות משמעותית שיפור מגמת

  בפברואר הליבה ובאינפלציית )CPI( לצרכן המחירים מדד בנתוני משמעותיים
 שנים 5ל העקום על האינפלציה ציפיות ובכך )בהתאמה ,שנתי שינוי 1%ו 1.5%(

.1.5%ל מתחת של שנתי בשיעור היטב מעוגנות נותרו

.פרואקטיבי )ECB( באירופה המרכזי הבנק

  הכולל ,יותר שלילי כלכלי מקרו תרחיש של מסר מעביר ,דראגי ,המרכזי הבנק נשיא
 על הכרזה עם יחד ,")2019ב ריבית עליות תהיינה לא(" ריבית לעליית בתחזית שינוי

  ."יונית"ה בגישתו הפתיע המרכזי הבנק .)לבנקים הלוואות(חדשה TLTRO תוכנית
TLTRO ה ,החדשה ההלוואות תוכנית III, שנתיים של פדיון לזמני ,בספטמבר תושק,  
  .)הספרדיים הבנקים עם פחותה ובמידה( האיטלקיים הבנקים עם בעיקר ותיטיב
 הרגולציה הוראות בעקבות בו תרחיש למנוע המרכזי הבנק של כלי היא זו תוכנית

  ,זאת עם יחד .שלהם לנזילות הקשור בכל "הקצה על" מצויים יהיו הבנקים ,החדשות
 של מצבם את מהותי באופן שישנה כלי מלהוות מאוד רחוקה התוכנית כי נראה

  למערכת יציבות מביאה לא שנתיים של לטווח הלוואות תוכנית.האירופאים הבנקים
 שנדרשים הנזילות סטנדרט ,NSFR( נטו המימון יציבות יחס של במונחים הבנקאית
 הלוואות של לתימרוץ תביא לא שהתוכנית ברור  ,כן כמו .)בו לעמוד הבנקים
  ,העיקריים הבנקים בעוד ,האיטלקיים לבנקים מיועדת התוכנית כי נראה .במערכת

  מצומצם בהיקף בתוכנית להשתתף יוכלו ,המרכזי בבנק פיקדונות של ניכר עודף להם
TLTRO ל ביחס( בהרבה II(.

.הרווח במכפיל מוצדק גידול :המניות שוק

  באמצעות ,Brexitה בתחזית לטובה השינוי לאחר ,שלנו היעד מחירי את מעט שינינו
Stoxxה מדד של במקרה .הנדרש הרווח מכפיל העלאת Europe   מעלים אנו ,600

  ביותר הטובה בצורה לשקף במטרה ,)13.75x של ממכפיל( 14.25xל המכפיל את
 מהגוש יציאה כל הפרלמנט דחיית בעקבות ,ש"בליט הנכסים למחירי הציפיות את
  משנה יותר נמוכה ומעט 8.3% על כעת שעומדת שולית רווחיות עם .הסכם ללא

 אנו ,בהכנסות 5.3% של לצמיחה בתחזית להחזיק ממשיכים היותנו עם יחד ,שעברה
Stoxxה מדד עבור חדש יעד מציבים Europe   נקודת עם ,383 של במחיר 600
.402 של יציאה

.יתר בהערכת מצוי השוק כי סוברים אנו :הקונצרני החוב שוק

  אירופה בין או וסין ב"ארה בין הסחר מלחמת לפרשיית הנוגע בכל חיובי נותר השוק
  ששיפור למרות .יותר מורכב כאירוע להתברר יכול עסקה של גיבוש אולם ,ב"וארה

  החוב בשוק שיא הנפקות לקצב הביאו בתשואות חדה וירידה הסיכון בסנטימנט
  ברמת השיא את מאזנות ,שנים כמה מזה בשוק החזקות הכספים זרימות ,באירו
 ובהובלת החדשהTLTRO ה תוכנית את מנצלים אירופה ברחבי הבנקים .ההיצע
 האם היא השאלה .בשוק המרווחים הצטמצמות את מניעים האיטלקיים הבנקים
  מצד תמיכה למרות" כי הזהירה S&P הדירוג סוכנות .מעמד תחזיק הזו המגמה
  ,לדעתנו ."שלילית להיות צפויה הבנקים דירוג על הנטו ההשפעה ,TLTR ה תוכנית

 תחושת יצירת של לסיכון תורמת ,החוב בשוק לאחרונה שראינו הנמוכה התנודתיות
 המקרו וסיכוני QEה השפעת החלשות של וגובר ההולך הסיכון .מוטעית ביטחון

  בכל הדפנסיבית עמדתנו על חוזרים אנו .הזהירה בעמדתנו אותנו מותירים ,הגדולים
.מחזוריות לא חברות ומעדיפים הקונצרני האשראי לשוק הנוגע

:הפיננסיים לשווקים תחזית

Stoxx - מניות Europe: '402 :יציאה מחיר .383 :אמצע מחיר .'ניטרלי.

Euro Stoxx: '390 :יציאה מחיר .371 :אמצע מחיר .'ניטרלי.

  :גרמניה ממשלת ח"לאג יעד תשואת .'שלילי' :ממשלתיות אגרות – חוב אגרות
 ח"ואג 2.45% :איטליה ממשלת ח"אג ,1.35% :ספרד ממשלת ח"אג ,0.35%
.1.65% פורטוגל ממשלת

CDS - Itraxx Europe (IG): 'בסיס 'נק 92 :יעד מרווח .'שלילי. Itraxx Europe
(HY): 'בסיס 'נק 350 :יעד מרווח .'שלילי.

.1.125 :יעד מחיר .'שלילי' :אמריקאי דולר /האירו מטבע – ח"מט

.  STOXX 600של מדד ה) שנתי(רווח למנייה ) 1): מלמעלה למטה(גרפים 
השתנות  ) STOXX 600 .3של מדד ה (%) שינוי שנתי ברווח למנייה ) 2

.Euro STOXX banksמדד ה 

26.7



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

ספרד
אנו מעלים את התחזיות שלנו לרווחיות  

.TLTRO IIIהשולית הודות לתוכנית ה 

מקרו כלכלה 5עמוד 

.פיסקלית ומדיניות ממשל

  ברמה הן ,שבוע בכל סקרים מספר עם ,נמשך במדינה הבחירות טרום תהליך
 בנוגע הערכה ביצוע לפני הערות שתי לנו יש .הכללית הארצית ברמה והן המקומית
  תקבל הנראה ככל PSOE הסוציאלית המפלגה ,ברורה המגמה .הבחירות לתוצאות

 בפרלמנט רוב להשיג שלה היכולת לגבי רבים ספקות ישנם אולם ,הקולות מירב את
  הכוחות עם שהיחסים ברור לכשנהיה ,)השמאלי המחנה כוחות שאר עם גם(

 ,לדוגמא .השונים הסקרים בין עצום פער קיים  ,גיסא מאידך .טובים אינם הלאומניים
  מה ,פרלמנט חברי 135 ל 105 בין נע PSOE השלטון למפלגת שחוזים הטווח
  בטרם לחכות מעדיפים אנו ,עתה לעת .התוצאה את ולחזות לנסות הקושי על שמעיד

  הרכבת להצלחת מקום יש כי מאמינים שאנו למרות ,תרחישים מספקים אנו
 האזוריות ,האירופאיות הבחירות בשבוע ,למאי 21ב יורכב החדש הקונגרס .הממשלה

  השלב במהלך המדינה למנהיגי יקרא לא המלך כי היא ההנחה .והמוניציפליות
 תהייה הממשלה שהסמכת כך ,בבחירות להתערב שלא מנת על ,הקמפיין של האחרון

.יוני בחודש מוקדם הכי

.החיצוני הסקטור מצד חיובית הפתעה

 על משפיעים אינם ,תנודתיות טבעי באופן מייצרים אם גם ,פוליטיים אירועים
  השנה עבור ראשוניים ונתונים האחרון הרבעון מסוף רבים נתונים ,למעשה .הכלכלה
 אותנו שמדאיג היחיד הדבר .הספרדית בכלכלה המיתון סוף על מעידים ,הנוכחית

  במשק הרכש מנהלי מדד של שפורסם האחרון הנתון שבו ,התעשייה סקטור הוא כיום
  ,דינאמית נותרה המקומית הכלכלה ,השני הצד מן .50 של לרמה מתחת היה היצרני

 כן כמו .המחירים בהיבט והן בשוק הפעילות בהיבט הן ,יותר טובים דיור  נתוני עם
  שמייצג מה ,התעסוקה ובנתוני הקמעונאיות במכירות גם ניכר שהשיפור לציין ראוי
 בשנה שנצפו קשיים על להתגבר יסייע אשר ,ביותר הברור החיובי הגורם את

 בייצוא צמיחה עם ,החיצוני הסקטור השיפור היא בשבילנו נוספת הפתעה .שעברה
.2016 מאז נראה שלא נתון ,)האחרון מהרבעון שינוי( 2%ל שהאיצה

.ספרדיות מניות

 החודשים שלושת לאחר שנקבע Ibexה למדד שלנו היעד מחיר את מעלים אנו
  ותחזית 12.5x של רווח למכפיל התחזית על שומרים אנו .השנה של הראשונים
 שולית רווחיות 9.5%ל שלנו התחזית את מעלים אולם ,בהכנסות 3.7% של לצמיחה

  יותר נמוכות מימון מעליות הרווח את לשקף מנת על ,)9.3%מ( החברות של נטו
  כתוצאה .המרכזי הבנק של החדשה TLTROה תוכנית של הצפוי מהיישום כתוצאה

.10,000ה באזור היציאה ונקודת 9,740 של למחיר הוא שלנו האמצע יעד ,מכך

.ספרדיות חוב איגרות

  להיסחר אמור שנים 10ל ספרד של הממשלתית החוב שאיגרת לסבור ממשיכים אנו
 מכיוון .גרמניה של הממשלתית החוב איגרת מעל בסיס נקודות 100 של במרווח
 לאזור בגרמניה הממשלתית החוב איגרת של היעד מחיר את  הבינוני בטווח שהורדנו

.1.35%ל משתנה הספרדי  הממשלתית  לאיגרת כעת שלנו היעד ,0.35%ה

:הפיננסיים לשווקים תחזית

.10,200 :יציאה נקודת .9,736 :יעד מחיר .'חיובי' - 'ניטרלי' :IBEX – מניות

.)BONO(1.35% :יעד תשואת .'שלילי' :ממשלתיות אגרות – חים"אג

.'ניטרלי' :ספקולטיבי דירוג .'שלילי' :השקעה דירוג - אשראי מרווחי

תשואות איגרות החוב הממשלתיות של ספרד  ) 1): מלמעלה למטה(גרפים 
בהיקף האשראי במגזר הפרטי  %) ב(שינוי שנתי ) 2. שנים 10לשנתיים ול

.ג בספרד"בתמ%) ב(שינוי ) 3. בספרד
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יפן
מותיר את הריבית ללא  ) BoJ(הבנק המרכזי 

.'שורי'שינוי אולם נוקט במעט טון 

מקרו כלכלה 6עמוד 

.)BoJ( יפן של המרכזי הבנק

 הטווח קצרת הריבית השארת לטובת 2 מול 7 של ביחס הצביע ביפן המרכזי הבנק
  פה הצביעו הועדה חברי .0%ה בסביבות הטווח ארוכת הריבית ואת 0.1%- של בשיעור
  כי קדימה תחזיתה על חזרה הבנק הכרזת .אחרים נכסים רכישות המשך לטובת אחד

  בהודעה .זמן של מוגבלת בלתי לתקופה מאוד נמוכות ברמות יישארו הריבית שיעורי
 מההאטה מושפעים והייצור הייצוא כי ציינו אולם ,מתון באופן מתרחבת הכלכלה כי נמסר

 בנימה השתמש הבנק כי טוענים Nikkei ב ,זאת עם יחד .ליפן מחוץ אשר בכלכלות
 להקלה תקוות להפיג כדי הנראה ככל ,המקומית לכלכלה הנוגע בכל יחסית חיובית

 בבנק רשמיים גורמים אכן .בנושא מוגבל תמרון מרחב שלבנק בהינתן ,נוספת מוניטרית
  אל במהירות לנוע יידרש והבנק יתכן ,קיטור לאבד תמשיך הכלכלה אם כי רמזו המרכזי

 הקלה של הלוואי לתופעות בנוגע חששות אולם ,יותר מרחיבה מוניטרית מדיניות עבר
  המרכזי הבנק את הביאה )הבנקים ברווחי פגיעה דוגמת( הארוך בטווח מוניטרית
 רואה דווקא המרכזי הבנק התנהלות אחר שעוקב מי .'שורית' חזית של במעטה להתכסות

 כלכלנים 46 מתוך 37% כי מראה בלומברג של סקר .נוספים תמריצים מתן להמשך סיכוי
 18%מ עלייה( נוספת מוניטרית להקלה יהיה המרכזי הבנק של הבא הצעד כי חוזים
 למדיניות לעבור עתיד ביפן המרכזי הבנק כי מצפים עדיין בסקר הכלכלנים רוב .)בינואר

.הזה השינוי של התזמון את כעת דוחים אך ,מצמצמת מוניטרית

.במספר רביעית נוספת כהונה של הרעיון את דוחה ביפן הממשלה ראש :פוליטיקה

  לכללי נשמע הוא כי העליונה התקציב לוועדת אמר ,אבה שינזו ,ביפן הממשלה ראש
   LDPה חוקי .רצופות תקופות ארבע במשך בתפקידו לכהן מנהיג על שאוסרים המפלגה

 אבה הממשלה לראש שיאפשרו כך 2017ב תוקנו )ביפן דמוקרטית - הליברל מפלגת(
 הועלה רביעית כהונה להמשך הרעיון .2021 ספטמבר עד רצופה שלישית תקופה לשרת

 רשמיים גורמים כמה ידי על ונתמך פברואר בתחילת LDPה חברי מהמחוקקים כמה י"ע
.במפלגה בכירים

.שלה החודשית הכלכלית ההערכה את להוריד שוקלת יפן :כלכלה

  מכיוון ,במרץ הכלכלית החודשית הערכתה את להוריד שוקלת הממשלה כי פרסם Nikkeiה
  על שלילי באופן המשפיעה בסין מההאטה כתוצאה ,בכלכלה מתונה התאוששות כיום שרואה
  ההורדה תהיה זו ,החודשית הכלכלית בהערכה הורדה תהיה אם .יפן של והייצור הייצוא

  הליבה מדד :לציפיות מתחת היו שפורסמו מהותיים נתונים מספר .2018 ינואר מאז הראשונה
  אינדקס ,)הקודם מהחודש 1.7% של לירידה צפי לעומת( בינואר 5.4%ב ירד מכונות להזמנת
  יצרני -הלא המגזר מדד ,)הקודם ברבעון 5.5 לעומת( 7.3ב ירד הראשון ברבעון הגדול הייצור
  מדד היה לטובה שהפתיע נתון .)הקודם ברבעון 3.7 לעומת( 1.0 של ברמה קבוע נותר

  ביחס 0.3% של לירידה קונצנזוס לעומת( בינואר 0.4%ב שעלה השירותים מגזר של הפעילות
  ,במדינה המחירים רמת לגבי .0.6% על עומדת 2019ל החזויה ג"התמ צמיחת .)הקודם לחודש
  מזה לצרכן המחירים מדד בעליית ביותר הגדולה ההתפרצות את עמו הביא הזה האביב
  עבור המשמעות .יותר גבוהה לאינפלציה יתורגם זה אם לומר מידי מוקדם עדיין כי אם ,עשורים
  את לדחוף כדי יספיקו לא בכלכלה ממשית צמיחה של סימנים שגם היא יפן של המרכזי הבנק

.2% של היעד לכיוון האינפלציה

.נוסף לחץ תחת מצויים הבנקים

  להתמודד ייאלצו בקרוב ,מאתגרת כלכלית בסביבה נאבקים כיום שכבר ביפן האזוריים הבנקים
  מצב עם להתמודד במטרה פעילותם את לשקם הממשלה מצד יותר כבד אפילו לחץ עם

  ריבית סביבת של ושנים הכפריים באזורים האוכלוסייה התכווצות של תוצאה ,החבוט הסקטור
The(( הרגולטור .נמוכה אולטרה Financial Services Agency (FSA( הבנקים על המפקח  
  של העתידית הרווחיות את גם ולכלול כיום הקיימת ברגולציה רפורמה לבצע מתכנן ,האזוריים
.כיום הקיימים הנדרשים ההון הלימות יחסי על בנוסף ,כקריטריון הבנקים

:הפיננסיים לשווקים תחזית

.23,300 :יציאה מחיר .22,250 :אמצע מחיר .'ניטרלי' :N225 - מניות

.0.1% :תשואה יעד .'שלילי'  :ממשלתיות חוב אגרות – חים"אג

.114 :הבינוני בטווח יעד .'שלילי'-'ניטרלי' :האמריקאי הדולר מול יפאני יין – ח"מט

.  העולמי ג"מהתמהסיני והיפני  ג"התמשיעור ) 1): מלמעלה למטה(גרפים 
.השתנות הייצור התעשייתי ביפן )3. תשואות אגרות החוב הממשלתיות ביפן) 2
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סין
סין מחזקת את התמיכה הפיננסית בחברות  

.קטנות

מקרו כלכלה 7עמוד 

.השנה מתחילת מרשימה תשואה מציג בסין המניות שוק

ה מדד השנה ומתחילת מרץ במהלך חזקים ביצועים הפגינו שוב בסין המניות מדדי
Shenzhen במעט התחזק הסיני היואן .35%ל מעל של מצטברת תשואה רשם  

 נובעים הללו החיוביים הביצועים .)2%ל מעל( האמריקאי הדולר מול השנה מתחילת
 מיסים הורדת באמצעות ממריצה מדיניות מחדש המאשרת ין'בייג של ההחלטה מאפקט

.אחרים מוניטריים וצעדים הלוואות ובאמצעות

.ותמריצים מדיניות

 לחמוק הכלכלית לצמיחה תיתן לא ין'בייג" כי הכריז ,יאנג'קצ לי ,הסיני הממשלה ראש
  הריבית ובשיעורי הרזרבות ביחס להשתמש יכולה סין כי הוסיף הוא  ."סביר יעד מטווח
  הייצור סקטור עבור )מ"מע(מוסף ערך במס קיצוצים והבטיח כלכלית בצמיחה לתמוך

 החל( לאומי הביטוח דמי של הפחתה וכן )באפריל 1מה החל בתוקף( אחרים וסקטורים
  עלויות להורדת מרובים צעדים תנקוט שסין גם התחייב הממשלה ראש .)במאי 1מה

 על המפקחת הועדה .השנה כבר אחד באחוז מאוד קטנות עד קטנות חברות של המימון
  חברות של הכלכליות הבעיות על בהקלה הושגה ההתקדמות את הדגישה בסין הבנקים
 על עמד כאלו לעסקים ההלוואות היקף ,2018 שנת לסוף נכון.קטנות וחברות מיקרו
 ההלוואות כל מסך 23.81% והיווה ,)$US טריליון 5כ( יואן טריליון 33.49 של סכום

 הפיננסיים השירותים של היעילות לשיפור שונים אמצעים מספר השיקה גם סין .במדינה
 סוכנות .עבודה ימי 7 עד 5ל חודשים משלושה שירותים לקבלת האישור זמן את וקיצרה
  שיא קיצוץ ,שהציבה ליעד מתחת הרבה השנה את תסיים סין כי סוברת S&P הדירוג

 הממשלה" כי טוענת הדירוג סוכנות .במיסים )$US מיליארד 298 כ( יואן טריליון 2 של
 שהקיטון משום זאת ,בלבד יואן טריליון 1.5 של בהיקף במיסים לחתוך תוכל הנראה ככל

."האכיפה החמרת ידי על מקוזזת תהיה הלאומי הביטוח לקרן החברות בתרומת

.ליוני להידחות יכולה ושי טראמפ המנהיגים פגישת :סין – ב"ארה

 שי הסיני לעמיתו טראמפ האמריקאי הנשיא בין הפגישה כי דיווח SCMP הסיני העיתון
 נתלו שבתחילה לאחר זאת ,תדחה כי יתכן הסחר מלחמת את לסיים שמטרתה ינפינג'ג

 מחלוקות היו כי מספר מקור .יותר מוקדם להסכם להגיע יצליחו שהשניים לכך תקוות
  למנגנון לתת נדרש חשיבות לכמה בנוגע סין עם ההסכם לגבי טראמפ ממשל בקרב
 על ולהכריז עקרוני הסכם להבטיח מספיק יהיה זה האם  או ההסכם במסגרת אכיפה
 על חתימה לצורך רק צנוע מפגש מאשר במדינה רשמי ביקור על לוחצת סין .הצלחה
 הוראה כוללת זרות להשקעות הסיני החוק של האחרונה הטיוטה .הסחר הסכם

  שמחוץ מעסקים מקבלים שהם חסוי מסחרי מידע על להגן בסין ציבור עובדי המחייבת
.למדינה

.כלכלה

Ning( בסין לסטטיסטיקה הלאומית הלשכה ראש Jizhe( הסינית הכלכלה כי הצהיר  
 מכוניות במכירות האחרונה הירידה למרות זאת ,2019 בשנת טובה התחלה השיגה

 והתעסוקה היציב התעשייתי לייצור החיובית ההערכה את מייחס הוא .ניידים וטלפונים
 מקופות ההכנסות שיא ואת החשמל בתפוקת היציבה הצמיחה את ציין כן כמו .היציבה
  מוצרים מכירות .הקודמת לשנה ביחס 9.7%ב עלו ממסעדנות הכנסות .במדינה הקולנוע

 ,השלילי בהיבט .הקמעונאיות המכירות מכלל 16.5% והיוו 19.5%ב קפצו ליין-און
 )שלפני בחודש 5.7% ל ביחס( 5.3%ב צמח פברואר – בינואר התעשייתי הייצור

.הקודם בחודש 4.9%ל ביחס 6.1%ב השנה מתחילת צמחו קבועים בנכסים וההשקעות

:הפיננסיים לשווקים תחזית

.3,250 :יציאה נקודת .3,180 :יעד מחיר .'ניטרלי' :SHANGHAI מדד – מניות

.1,850 :יציאה נקודת .1,757 :יעד מחיר .'חיובי' - 'ניטרלי' :SHENZHEN מדד

)2.75% :יעד תשואת( 'חיובי' :ממשלתיות חוב אגרות – חים"אג

)6.7 :יעד( 'חיובי' – 'ניטרלי' :האמריקאי הדולר מול הסיני היואן – ח"מט

.  בנקאית לשלושה חודשים בסין -הריבית הבין ) 1). מלמעלה למטה(גרפים 
.מכפילי הרווח בסין) 3. יחס הרזרבה בסין) 2
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.ספטמבר מאז ביותר הגבוהה לרמתן עלו )Nifty ו Sensex(המקומיים המניות מדדי

  )מניות 1,756 כ"סה( מהמניות 70% כמעט עם חיובי מאוד היה כללי באופן כולו השוק
  מניות ידי על גם אך יפ'צ הבלו מניות ידי על הובל הראלי .האחרונים בשבועיים שעלו

  .מאחור נותרו שלהם המאזנים שבעיות לכך סימנים מראים בהחלט אשר ,הבנקים
Reliance של המניות היו האחרון בראלי המרוויחות רשימת בראש Industries,  

ICICI Bank, Bharti Airtel, State Bank of India ו HDFC.

.יותר נמוכים מימון צרכי משמעותן החוץ סחר בתחום טובות חדשות

  9.6 של חודשים 17 מזה שפל לרמת משמעותית הצטמצם בהודו החודשי הסחר גרעון
  חיובית הפתעה הייתה זו .בינואר $US מיליארד 14.7 לעומת בפברואר $US מיליארד
  שנרשם מתיקון הונעה הסחר בגרעון החדה הירידה .בשוק הקונצנזוס עבור ובכלל עבורנו
  מהייצוא שולית תמיכה גם כמו )NONG( זהב או נפט שאינם מוצרים ובייבוא נפט בייבוא

  הייבוא אולם ,)הקודם בחודש 3.7% לעומת( 2.5%ל הואט בייצוא השנתי הגידול קצב .נטו
  הסחר גרעון ,הפיסקליתהשנה מתחילת ,זאת עם יחד .5.4% של שנתי בשיעור התכווץ

  147.2 של המצטבר הסחר לגרעון ביחס גבוה ,$US מיליארד 169.1 היה המצטבר
  מאזן עבור שלנו התחזית .)2018 אפריל עד פברואר של לתקופה( אשתקד $US מיליארד
  הוא הזה בהיבט ביותר הנוח הנתון .חיובית הכול בסך היא 2019 לשנת בהודו הסחורות

  בארבעת לחבית $67.5US – 60 של בטווח כללי באופן נשאר אשר ,הנפט מחיר
  מגיעה נוספת נחמה .2018 באוקטובר לחבית $US 85 של השיא שאחרי החודשים
  גבוהים זהב מחירי כשברקע ,חלש נותר כה ועד השנה שמתחילת ,הזהב ייבוא מגזרת

  כנכס הצהובה המתכת של קסמה את מקטין שכשלעצמו דבר ,נמוכה מקומית ואינפלציה
  הפיסקלית השנה מתחילת במצטבר 9.3% של צמיחה ,הייצוא מצד .לאינפלציה גידור

 של ברציפות שנייה שנה ומציינת לשבח ראויה היא )אשתקד התקופה לאותה ביחס(
  השוטף בחשבון לגרעון לצפות ממשיכים אנו 2019 שנת עבור .בייצוא ספרתית דו צמיחה

)CAD( התדרדרות .2018ב 2% של מהגרעון גבוה מעט ,ג"מהתמ 2.3% של בשיעור  
  לצמיחה הציפייה בשל שיגדל ,בייבוא מצמיחה הנראה ככל תונע הסחר בגרעון קלה
  ובעקבות )2020 בשנת ג"בתמ צמיחה 7.3% - 7.2% צופים אנו( בהודו ג"בתמ

  עם יחד לבחירות הקשורות ממשלתיות הוצאות רקע על( המקומיים בביקושים התאוששות
  .)לצריכה הביקושים את הם גם להגביר הצפויים בחקלאים תמיכה לטובת מבניים צעדים
  כוונה מתוך ,לנפט לביקוש התחזית קיצוץ על הודיע ,ממרץ שלה ח"בדו ,ק"אופ ,בנוסף

  חדש היצע של אפשרות כל לעצור ובמטרה יוני אחרי גם ההיצע את ולהגביל להמשיך
.השוק את שיגדוש

?בהודו המניות לשוק בנוגע הלאה מה

  כה שעד כך ,ההודי המניות בשוק שלהם הקניות במסע במרץ המשיכו זרים משקיעים
 י"ע שנאספו נתונים פי על זאת ,החודש המניות בשוק רופימיליארד 56.21 הושקעו

National Securities Depository Limited (NSDL).הזרים המשקיעים ,בפברואר  
  לאחר .רופי מיליארד 172.196 של בהיקף מניות סך ורכשו מניות של נטו לקונים הפכו

  ,האחרונים החודשים תשעת במהלך זרים משקיעים של נטו כספים יציאת של תקופה
  נוח יותר להרגיש למשקיעים שמסייע מה ,ההודי הרופי של התייצבות ראינו סוף סוף
  Sensexה שמדד הסיבה זו .הודו לכיוון שוב השקעות להזרים גלובאליות לקרנות וגרם
 השנה להודו לזרום ימשיך הזרים המשקיעים של שהכסף מאמינים אנו .עולים Niftyוה
IDBI כמו( עמם ששוחחנו 'ברוקראז חברות ולכמה לנו משותפת שהיא תחזית גם וזו

Capital(. שהופך מה ,האצה סימני להראות מתחילים חברות ידי על שפורסמו הרווחים  
.)17%( לאפשרי בינואר שהצבנו ברווחים הצמיחה יעד את

:הפיננסיים לשווקים תחזית

.42,800 :יציאה נקודת .40,850 :יעד מחיר .'חיובי' :SENSEXה מדד – מניות

  .)6.8% :תשואה יעד( 'חיובי' :ממשלתיות חוב אגרות – חים"אג

.'חיובי' :קונצרניות חוב אגרות

.)72 :יעד מחיר( .'יציב' :האמריקאי הדולר מול ההודי הרופי – ח"מט

מספר  ) 2. שינוי שנתי בחוב המקומי בהודו) 1): מלמעלה למטה(גרפים 
שער החליפין הריאלי בהודו   )3. חברות ציבוריות בהודו שעדכנו תחזיות

).על בסיס מדד המחירים(
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.פוליטיים סיכונים

 חדש זיקוק בית של במכרז להשתתף קונסורציומים ארבעה הזמנת על הודיעה הממשלה
Dos בנמל Bocas. בית בבניית עיכוב יתכן כי ציין האוצר שמשרד לאחר הגיע ההודעה  

  את ושינתה )השנה $US מיליארד 2.5כ של תזרימי לעודף יביא שכזה עיכוב( הזיקוק
  של סוג לכל להמתין ממשיכים ובינלאומיים מקומיים משקיעים .לה שקדמה האופטימיות

 התחייבות על חתם ALMO .במדינה הציבורי המימון את בסכנה להעמיד שעלולה הכרזה
 בחוק התאמות לביצוע האפשרות שעלתה לאחר זאת ,מחדש לבחירה להתמודד לא

.)הרחב הציבור עם( 'עממיות התייעצויות'  המכשיר

.כלכלה

  .2018 בסוך 6%ל מעל של ירידה עם שלילי בכיוון נותרו במקסיקו קבועים בנכסים השקעות
 והציג ירידות של  רצופים חודשים שלושה סיים הסקטור ,התעשייתי היצור של במקרה

 המרכזי הבנק של האומדן בטווח הייתה בפברואר האינפלציה .בדצמבר קלה התאוששות
  3.94%ב ירד לצרכן המחירים מדד .שנתיים מזה לראשונה )Banxico( מקסיקו של

  מ"המע הורדת בשילוב החקלאים מוצרי של בהיצע התמיכה אפקט .שנתיים במונחים
  במדד הירידה מגמת את שהובילו הם ,באנרגיה במיוחד ,המדינה של הצפוני בגבולה

  ,2018 בסוף 4% של ההערכות לעומת ירדה 2019 בשנת לאינפלציה התחזית .המחירים
.3.7% של לשיעור כעת שהתקבעה אמצע תחזית עם

.המוניטרית והמדיניות המרכזי הבנק

 הראשונה בפגישתו 8.25% של ברמה שינוי ללא הריבית שיעור על שמר המרכזי הבנק
  לאחר .החדשה הממשלה י"ע שהוצעו הועדה חברי על הראשון ההצבעה תהליך במסגרת

  ימשיך במקסיקו המרכזי שהבנק שהסיכוי הרי ,לאחרונה הפד בו שנקט השמרני הטון
  שהבנק יותר גדול סיכוי יש למעשה .מהפרק ירד לגמרי מצמצמת מוניטרית במדיניות
 מקסיקו של היומי הריאלי החליפין שער כי ,לציין ראוי כאן .ריבית להוריד יחליט המרכזי
.המתעוררים השווקים מבין ביותר הגבוה להיות ממשיך

.במקסיקו לנכסים המשקיעים של הרוח מצב

 מקומיים סיכונים מספר רואים אנו ,כה ועד השנה 11%ל מעל של ראלי לאחר :מניות
  הטרנד את לשנות שיכולים העיקריים הסיכונים שלושת .המקסיקני המניות בשוק וחיצוניים
 הקשורים סיכונים )2 הגלובאלי בסחר היקף רחבת האטה )1 :הם המניות בשוק החיובי
  לחלוטין לשבש עלולים אשר ,ALMO ממשלת י"ע התקציבית המדיניות של לפועל בהוצאה

  -ב"ארה -מקסיקו בין הסחר הסכם( T-MEC ב לרביזיה האפשרות )3 .הציבורי המימון את
.)קנדה

 בסיס נקודות 500מ ביותר נסחרת )M10( שנים 10ל מקסיקו של החוב תשואת :חוב אגרות
 יתבסס המרווח כי מצפים אנו אך ,)UST10( שנים 10ל ב"ארה של החוב לתשואת מעל

 לכך מודעים שאנו אומר זה .השנה סוף עד בסיס נקודות 500ל מתחת מעט של ברמה
 הממשלתיות חוב לאיגרות Pemex כמו מנפיקים של חוב מאגרות בשוק הסיכון שהסטת
  של החוב עקום על והן המקסיקני החוב שוק על הן לחץ להפעיל יכול וזה כעת מושהית
.שינוי ללא יישאר המקומי החוב של הדולרי שהמרווח מצפים אנו .החברות

:הפיננסיים לשווקים תחזית

Mex - מניות IPC: '46,200 :יציאה מחיר .44,000 :מטרה מחיר .'ניטרלי.

  ,475550:יעד מרווח( 'חיובי' - 'ניטרלי' :מקומיות ממשלתיות חוב אגרות – חים"אג
.)4.75% :תשואה ,175 :יעד מרווח( 'ניטרלי' :בדולר ממשלתיות אגרות .)7.75% :תשואה

.)20 :בינוני טווח יעד( 'ניטרלי' :הדולר צול המקסיקני הפזו – ח"מט

שער  ) 2. אינפלציה וריבית במקסיקו) 1): מלמעלה למטה(גרפים 
.לביצועי המניות במקסיקו FTSEמדד )  3. החליפין הריאלי של מקסיקו
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.לדרך יצא הפנסיה רפורמת אישור .פוליטיקה

 .לקונגרס הפנסיה של הרשמית הרפורמה תוכנית את הציג בולסונרו של הכלכלי הצוות
 שנים 10ב ברזילאי ריאל טריליון 1.1 הוא מהתוכנית הצפוי הכולל החיסכון סכום

  65( פרישה גיל במינימום עוסקות הרפורמה של ביותר החשובות הנקודות .הקרובות
 הפנסיה שיעור .שנה 12 של מעבר לתקופת ,)נשים עבור 62ו גברים עבור שנים

  עבור הן ,אחיד ויהיה יותר גבוהות שכר רמות עבור גם יעלה מהמשכורת שיופרש
  תרומה שנות בסיס על פרישה .הציבורי הסקטור עובדי עבור והן הפרטי הסקטור עובדי
  התוכנית ,הכול בסך .לפרישה ההכרחי לתנאי יהפוך המינימאלי והגיל הוא גם יבוטל

  הרפורמה תתמודד כיצד היא נוספת חשובה נקודה .הציבור י"ע חיובי באופן התקבלה
  של בממשלתו מפתח שחקני המהווים( הצבא מאנשי גדול לחץ ישנו .הצבא עם

  הציבור ודעת מהקונגרס לחץ גם ישנו אולם ,מהפריווילגיות חלק על לשמור )בולסונרו
  .האישור בתהליך להתחיל מוכן כעת הקונגרס .שוויונית יותר גישה של בכיוון ללכת
  פי על הרוב י"ע מאושרת להיות נדרשת היא ,בחוקה תיקון דורשת שהרפורמה מכיוון
 קולות 49ו התחתון בבית קולות 513 מתוך קולות 308( הבתים בשני ,פעמיים ,חוק

 התחתון בבית שיושבת ,המיוחדת הוועדה הוא הראשון הצעד .)בסנאט קולות 81 מתוך
  הרפורמה כי סוברים אנו .בקונגרס להצבעה בפועל שתוגש החוק הצעת את ומגדירה
.יולי עד מאושרת להיות אמורה

  רפורמות ,ג"התמ צמיחת בהמשך התומכת בסייקל חיובית פוזיציה :כלכלה
.בקנה

 0.41%ב ירד ,בברזיל המרכזי הבנק של הכלכלית לפעילות המדד ,IBC-Brה מדד
  0.8%ב ירד התעשייתי והייצור 0.25% של לירידה השוק לציפיות מתחת ,בינואר
 בייצור ההאטה .0.27% של לירידה בשוק לקונצנזוס מתחת ,)אשתקד ביחס( בינואר

  חברת של הסכר אסון .לארגנטינה ביצוא חדה מירידה השאר בין נובעת התעשייתי
Vale ב Brumadinho האבטלה .הכרייה מפעילות שלילית לתרומה הוא גם הביא 
 על מצביעים ,נמוכה אינפלציה עם יחד ,אלו נתונים .האחרונים בחודשים יציבה נותרה

  עלה )לצרכן המחירים מדד( IPCAה מדד .נוספות )Selic( ריבית להורדות אפשרות
 מעליית נבעה ברובה העלייה כי מעלה המדד ניתוח .בשוק הקונצנזוס מעל ,0.43%ב

 יחסית המרוסן לנתון מעל הרבה ,לאשתקד ביחס 6.3%ב במצטבר שעלו( המזון מחירי
  במיוחד ,נמוכה עדיין הליבה אינפלציית .)3.89%ב שעלה לצרכן המחירים מדד של

 המרכזי הבנק .שמרנית מוניטרית במדיניות תומך זה תרחיש ולכן .השירותים בתחום
 את מכאן שלוקח ,נטו קמפוס רוברטו עם חדשה הנהלה תחת כעת מצוי בברזיל
  .2019ב 2.4% של צמיחה חוזים ג"לתמ הציפיות לגבי רויטרס של סקרים .ההובלה
 פורטפוליו את הקטינו אשר הבנקים .מאוד חיובית בסייקל ברזיל של הפוזיציה
 למאזניהם הנוגע בכל המיתון השפעות את עיכלו ,האחרונות בשנים שלהם ההלוואות

  הורידו חברות ,2016 -2015 בשנים קשה מיתון לאחר .שוב להלוות מוכנים כעת והם
  מינוף ידי על הכלכלה מהתאוששות רבות להרוויח שיוכלו כך רווחיהם את ומיצבו מינוף
 מאוד נמוכה פגיעות על שמרה ברזיל ,אחרות EM מדינות כמו שלא .ותפעולי פיננסי

 השקעות של גדולה זרימה ,השוטף בחשבון נמוך חזוי גרעון עם חיצוניים לזעזועים
.שלילי נטו חיצוני וחוב ח"מט רזרבות ,)FDI( ישירות זרות

:הפיננסיים לשווקים תחזית

.)103,600 :יציאה מחיר .94,200 :יעד מחיר( 'ניטרלי' :IBOVESPA – מניות

 :תשואה ,בסיס 'נק 550 יעד מרווח( 'חיובי' :מקומיות ממשלתיות חוב אגרות – חים"אג
 :תשואה .בסיס 'נק 150 :יעד מרווח( 'חיובי' :בדולר ממשלתיות חוב אגרות .)8.5%
4.5%(.

.)3.75 :בינוני טווח יעד( 'ניטרלי' :האמריקאי הדולר מול הברזילאי הריאל – ח"מט

שער החליפין של ) 2. יחס הייצוא לייבוא בברזיל) 1): מלמעלה למטה(גרפים 
מרווח תשואות אגרות החוב  ) 3. ברזיל מול הדולר ושער החליפין הריאלי

ח  "בדולר ביחס לאג/ שנים נקובות במטבע במקומי  10הממשלתית של ברזיל ל
.ב"ממשלת ארה
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 עלייה 48%ל הודות ארגנטינאי פזו מיליארד 6.726 של תקציבי עודף נרשם בפברואר
 שבו ברציפות 20ה החודש למעשה זהו לכן .בהוצאות עלייה 29% לעומת בהכנסות

 הפעם זוהי וכן הממשלה בהוצאות מהגידול יותר גדול בשיעור בהכנסות גידול נרשם
 תקציבי עודף של חודשים שני עם נקשרת השנה שהתחלת שנים 7 מזה הראשונה
GDPה ,החודשי האינדיקטור ,ג"התמ לצמיחת בניגד.ברציפות proxy EMAE,  
  .)בנובמבר שנרשמה 2% של ירידה לעומת( 0.7%ב בדצמבר עלה ,עונתיות מתואם
  מתואם ,הבנייה פעילות מדד לעומתו .7%ב ירד המדד ,שעברה לשנה ביחס אולם

 סקר במסגרת .ברצף חודשים ארבעה של ירידות ושבר בדצמבר 4.4%ב עלה ,עונתיות
  ג"התמ לצמיחת שלהם התחזיות את חתכו אנליסטים ,בפברואר )REM( השוק ציפיות

 ,שינוי ללא הוא הצפי 2020 שלגבי בעוד ,1.3% של לירידה 1.2% של מירידה 2019ב
  בציפיות טמונה השנה כלכלית להתאוששות ביותר הטובה התקווה .2.5% של לעלייה
 0.3% ועוד ג"לתמ 1.1% של ישירה לתרומה הן ההערכות ,החקלאי מהיבול לתרומה
  .לתוצר עקיפה תרומה

.מפתיע באופן גבוהה אינפלציה

  לתחזית מעל  )הקודם לחודש ביחס( 3.8% של עלייה הראו בפברואר האינפלציה נתוני
 של סדרה שננקטים בשעה פורסם הנתון .)REM( השוק ציפיות סקר פי על 3.5% של

  אחד את מהווה שכרגע עניין ,המחירים יציבות את להגדיל מנת על במדינה צעדים
  )BCRA( בארגנטינה המרכזי הבנק ,מכך כתוצאה .הממשלה של העיקריים החששות
  ההתאמות את וביטל 2019 לסוף עד המוניטרי בבסיס צמיחה 0%ה יעד את האריך

 מעל היה פברואר עבור המוניטרי הבסיס שבו ההישג ,בנוסף .יוני לחודש העונתיות
 יומי בסיס על יעודכן החליפין שער עבור היעד וטווח כקבוע להפיכתו הביא ,היעד

 תשלח גם הממשלה.2019 של השני הרבעון במהלך 1.75% של חודשי בשיעור
  .הממשלה להוצאות ישיר מימון לתת המרכזי הבנק על לאסור לפרלמנט חוק הצעת

 בין מיליארד 9.6 של בהיקף דולריםמכירת על הכריז Dujovne האוצר שר ,בינתיים
 הריבית שיער.דולר מיליון 60 עד של יומיים מכרזים באמצעות השנה לדצמבר אפריל
 האחרונים השינויים אולם .43.9%ל צנח פברואר אמצע עד  Leliqה של הקצרה

  ,האחרונים השבועות במהלך החליפין שער לתנודתיות בתגובה המוניטרית במדיניות
 שיעור שכעת היא והתוצאה המקלה המוניטרית המדיניות את שאת ביתר השיבה
.63.7% על עומד Leliqה ריבית

.הכלכלה ועידוד מחירים יציבות בין האיזון

 הכלכלה להתאוששות הדרך ,קל שיפור להראות מתחילים אינדיקטורים מספר בעוד
 לבחינה לבקשתם נענתה הממשלה ,UCRה למפלגת במחווה .ארוכה עדיין במדינה
  הגז מחירי עליית 30% מתוך 20% של הפחתה ידי על הציבוריים המחירים של מחדש
 הממשלה ,בנוסף .)בקיץ( ואילך מדצמבר החל ,יותר מאוחר שישולמו החורף במהלך
  מתוכננת שהייתה 46%ב )AUH( הילדים קצבאות העלאתאת למרץ להעביר החליטה
  תוכנית הממשלה פרסמה כן כמו .ליוני שתוכננה המינימום שכר העלאת ואת לדצמבר

 צפויים שננקטו הללו הצעדים כל .בינוניות עד קטנות חברות עבור אשראי מסגרות של
  יכלול שבוודאות ,השנה הפיסקלי היעד על לחץ שיפעיל מה ,ג"מהתמ 0.11% להוות
.ג"מהתמ 0.5% לפחות של חריגה

.)הבירה עיר( Neuquén :החלו הבחירות

  של בפרובינציה הבחירות את ניצח לא Cambiemos של שהמועמד למרות
Neuquén, של המועמד .הממשלה עבור טובות חדשות עמם הביאו הבחירות 
  עם מחדש נבחר )Cambiemosב או Kirchnerismב תומך שאינו( המקומית המפלגה

Cristinaב שתומך המועמד על מובהק יתרון Elisabet Fernández de Kirchner 
 ,מקומית מפלגה( מקומיות שהן בבחירות שמדובר למרות .)CFK :תיבות ראשי(

Vacaב הקשורים האינטרסים ,הכלכלי מהמיתון במיוחד מושפעת שאיננה פרובינציה
Muerta(, שההצבעה כזה באופן שלהם בקולות שימוש עשו שהבוחרים לציין ראוי  
.CFKב התומך ממועמד "להימנע" הייתה

:הפיננסיים לשווקים תחזית

)8.75% של יעד תשואת( 'שלילי' :שנים 10ל ממשלתית חוב אגרת – חים"אג

)44 :השנה לסוף יעד( 'שלילי' :האמריקאי הדולר מול הארגנטינאי הפזו – ח"מט

).עודף/ גרעון(תקציב ממשלת ארגנטינה ) 1: מלמעלה למטה(גרפים 
.)CDS(סיכון האשראי של ארגנטינה ) 3. מדד הפעילות הכלכלית בארגנטינה) 2
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מניות                             

תנועות הון גלובאליות
אזורים  & פילוח לפי סוגי נכסים 

ניתוח טכני
.תרחישי מגמות

)חודש 1(התנגדויות & תמיכות  

12עמוד 

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

Euro Zone ‐ Euro Stoxx 3,4% 7,5% 27         2,3% 14,10 14,00 365 371 1,6% 390

Spain IBEX 35 3,5% 9,5% 779       3,5% 12,27 12,50 9.230 9.736 5,5% 10.223

Mexico IPC GRAL 6,7% 7,9% 2.975    1,0% 14,48 14,80 42.633 44.035 3,3% 46.237      

Brazil BOVESPA 7,1% 10,6% 7.080    8,1% 14,24 13,30 93.262 94.167 1,0% 103.583    

Japan NIKKEI 225 5,6% 6,3% 1.445    3,1% 15,39 15,40 21.557 22.250 3,2% 23.362      

China SSE Comp. 8,0% 9,3% 277       12,2% 12,14 11,50 2.995 3.183 6,3% 3.247        

China Shenzhen Comp 8,2% 6,3% 100       14,6% 18,71 17,50 1.640 1.757 7,2% 1.845        

Hong Kong HANG SENG 3,0% 15,2% 1.905    5,4% 15,92 15,50 28.775 29.529 2,6% 31.400      

India SENSEX 10,1% 10,9% 2.042    16,6% 22,00 20,00 38.546 40.843 6,0% 42.885      

Vietnam VN Index 8,4% 9,0% 62         10,8% 17,49 17,00 983 1.059 7,7% 1.112        

MSCI EM ASIA  7,3% 9,7% 47         12,6% 12,68 11,60 533 548 3,0% 576           

UPWARD REVISION DOWNWARD REVISION ANDBANK ESTIMATES

S&P: BULLISH
Support at 2,603. Resistance at 2,940

STOXX600: SIDEWAYS
Support at 369. Resistance at 386

EUROSTOXX: SIDEWAYS

Support at 356. Resistance at 377

IBEX: BULLISH
Support at 8,826. Resistance at 9,671

EUR-USD: SIDEWAYS-BULLISH
Support at 1.117. Resistance at 1.157

Oil (WTI): SIDEWAYS-BULLISH
Support at 51.2. Resistance at 63.6

Gold: BULLISH
Support at 1,276. Resistance at 1,346

US Treasury (Yield perspective): SIDEWAYS
Support at 2.50%. Resistance at 2.80%
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אגרות חוב ממשלתיות                         

פריפריאליים באירופה חים"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"ארה של ממשלתיות חוב אגרות
.3.6% :מקסימלי תשואה שיעור .3.2% :'הוגן

  בסיס 'נק 8.4ל עלה )שנים 10ל הממשלתי ח"לאג ביחס( המרווח :SWAPה מרווח
 של מרווח עם לנורמליזציה להגיע מנת על .)שעבר בחודש בסיס 'נק )1.6-(ל ביחס(
 שלנו  הציפיות לפי( 2.5%ה ברמת התבסס SWAPה שיעור בעוד ,בסיס 'נק 5

 של לשיעור להגיע צריכה שנים 10ל הממשלתית החוב איגרת תשואת ,)לאינפלציה
2.45%.
  .)בסיס 'נק 13מ( בסיס 'נק 14ל עלה האמריקאי הדולרי העקום של השיפוע :שיפוע
 להגיע מנת על ,)2.4% כיום( 2% של בתשואה העקום קצה של הנורמליזציה בעוד

  האיגרת תשואת ,)בסיס 'נק 161( שנים 10ה של הממוצע העקום לשיפוע
.3.61%ל לעלות תצטרך שנים 10ל הממשלתית

  כאשר תהיה שנים 10ל הממשלתי ח"לאג טובה כניסה נקודת :ריאלית תשואה
עד 2% של בטווח לאינפלציה שלנו התחזית בהינתן .1%ל תגיע הריאלית התשואה
  כדי 3.25%- 3% של לטווח לעלות צריכה הממשלתית האיגרת תשואת ,2.25%
."קנייה"ל להפוך

 שווי' תשואת .0.64% :'ריצפה' תשואת :גרמניה של ממשלתיות חוב איגרות
.2.2% :מקסימלי תשואה שיעור .1.30% :'הוגן

 על .)שעבר בחודש בסיס 'נק 54מ( בסיס 'נק 46ל ירד המרווח :SWAPה מרווח
  התבסס SWAPה שיעור בעוד ,בסיס 'נק 36 של מרווח עם לנורמליזציה להגיע מנת

 'נק( 0.64%ה לכיוון להגיע צריכה הממשלתית האיגרת ,)0.57% היום( 1%ה ברמת
 .)כניסה

  .)שעבר בחודש בסיס 'נק 68מ( בסיס 'נק 70ל עלה באירו העקום שיפוע :שיפוע
 על ,)0.6%- היום( 0%ה בסביבות של בתשואה לנורמליזציה יגיע העקום קצה באם
  האיגרת ,)בסיס 'נק 130( שנים 10ה של הממוצע העקום לשיפוע להגיע מנת

.1.3% של לתשואה להגיע צריכה הממשלתית

  כאשר תהיה שנים 10ל הממשלתי ח"לאג טובה כניסה נקודת :ריאלית תשואה
  תשואת ,1.2% של לאינפלציה שלנו תחזית בהינתן .1%ל תגיע הריאלית התשואה
."קנייה"ל להפוך כדי 2.2%ל לעלות צריכה הממשלתית האיגרת

  שיעור .1.9% :'הוגן שווי' תשואת :אנגליה של ממשלתיות חוב איגרות
3.1% :מקסימלי תשואה

 על .)שעבר בחודש בסיס 'נק 16מ( בסיס 'נק 18 ל עלה המרווח :SWAPה מרווח
  התבסס SWAPה שיעור בעוד ,בסיס 'נק 12 של מרווח עם לנורמליזציה להגיע מנת

.1.88%ה לכיוון להגיע צריכה הממשלתית האיגרת ,)1.4% היום( 2%ה ברמת

  של נורמליזציה עם ,1.6% של הממוצע העקום לשיפוע להגיע מנת על :שיפוע
 שנים 10ל הממשלתית האיגרת תשואת ,1.5%ב לשנתיים הממשלתית האיגרת
.3.1% ל להגיע צריכה

  של ריאלית תשואה .2019 בשנת 2.2% של לאינפלציה הציפיות :ריאלית תשואה
  של בתשואה להימצא צריכה שנים 10ל הממשלתית שהאיגרת משמעותה 1%

3.2%.

.1.35%תשואת יעד ב : ח ממשלת ספרד"אג
.3.45%תשואת יעד ב : ח ממשלת איטליה"אג
.1.65%תשואת יעד ב : ח ממשלת פורטוגל"אג
.0.65%תשואת יעד ב : ח ממשלת אירלנד"אג
.3.95%תשואת יעד ב : ח ממשלת יוון"אג

השווקים איגרות עבור שלנו האצבע כלל ,כה עד
 הבאים התנאים שני כאשר "קנייה" היה המתעוררים
  הממשלתית האיגרת של הריאלית התשואה )1 :מתקיימים

  האיגרות של הריאלית התשואה )2 .1%ל מעל ב"בארה
 מעל 1.5% היא המתעוררים בשווקים הממשלתיות

.האמריקאית הממשלתית האיגרת של הריאלית התשואה
  רק לקנות צריכים אנו ,מתקיים הראשון שהתנאי בהנחה

 ריאלית תשואה המציעות המתעוררים השווקים איגרות את
   את למצוא תוכלו )ימין מצד( בטבלה .יותר או 2.5% של

  שמקיימים )שלהם הממשלתיות החוב ואגרות( השווקים
.הזה התנאי את

  SWAPמרווח ה) 2. בדולר SWAPמרווח ה)1): מלמעלה למטה(גרפים 
שנים עבור איגרות   10טבלת תשואות נומינליות וריאליות ל )3. באירו

.חוב של מדינות השווקים המתעוררים ואמריקה הלטינית

10 Year CPI (y/y) 10 Year
Yield Last Yield

Nominal reading Real
Indonesia 7,58% 2,82% 4,76% -1,00% 6,58%
India 7,51% 2,00% 5,51% -1,00% 6,51%
Philippines 6,09% 4,40% 1,69% -0,50% 5,59%
China 3,11% 1,70% 1,41% -0,50% 2,61%
Malaysia 3,79% ‐0,70% 4,49% -1,00% 2,79%
Thailand 2,41% 0,30% 2,11% -0,75% 1,66%
Singapore 2,07% 0,41% 1,65% -0,50% 1,57%
South Korea 1,86% 0,83% 1,04% -0,50% 1,36%
Taiwan 0,78% 0,16% 0,62% 0,00% 0,78%

Turkey 15,27% 20,35% -5,08% 1,00% 16,27%
Russian Fede 8,17% 5,00% 3,17% -1,00% 7,17%

Brazil 8,69% 3,57% 5,12% -1,00% 7,69%
Mexico 7,98% 4,42% 3,56% -1,00% 6,98%
Colombia 6,43% 3,11% 3,32% -1,00% 5,43%
Peru 5,61% 1,93% 3,68% -1,00% 4,61%
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.גורמים מניעים בטווח הקצר

 השבוע במהלך 4%ב עלתה WTIה על המשקיעים של נטו הלונג פוזיציית .ברציפות שלישי שבוע מזה עולה נטו לונג פוזיציית :נבנה המומנטום – )למחיר חיובי(
  את המסבירים גורמים מספר מציינים אנליסטים .התקופה במהלך 7% יורדות השורט ופוזיציות שבועות שלושה מזה גדלות הלונג פוזיציות בעוד ,)למרץ 12ה של(

  של נע ממוצע כי מציינים כן כמו .מרוסן היצע על לשמור באדיקות ממשיכים שהסעודים והעובדה המשקיעים של יותר גבוהה ביטחון רמת דוגמת ,בשוק )נטו( העליות
.בשוק חיובית מגמה על לאותת שיכול מה ,ימים 100 של לתקופה הנע הממוצע את לחצות קרוביום 50 של לתקופה WTIה

  ראשון ביום אמר פלאח אל הסעודי האנרגיה שר .בטוחה לא עדיין רוסיה .2019 במהלך הנפט בהיצע הקיצוצים את להאריך עשויים הסעודים – )למחיר חיובי(
  לכך פוטנציאל על אותת ובכך ,"השנה של השנייה במחצית שנדרש מה תעשנה" לייצור בנוגע ק"אופ של המדינות ושברית במלאים גידול רואה עדיין שהוא למרץ 18ה

  ,הבא בחודש שיערכו ק"אופ בפגישות התפוקה הורדת באסטרטגיית לדבוק מוכנה הסעודית ערב .השנה סוף עד לפחות ימשיכו הנפט בתפוקת ק"אופ של שהקיצוצים
  שטראמפ לאחר נבגדת חשה עדיין הסעודית ערב כי סוברים אנליסטים .)הנפט מחיר את ולהוריד( התפוקה את להגדיל טראמפ מצד המתמשך הלחץ אף על זאת
  מהכניעה ההפך בדיוק הם ,משהתחייבה גדול בהיקף התפוקה קיצוץ כולל ,האחרונות הסעודים פעולות .ויתורים שהעניק בכך איראן על לסנקציות בנוגע אותם הונה
  עומדת מדינתו כי שאמר בכך בתפוקה קיצוצים על ההחלטה את מסוימת בצורה סייג ,נובאק הרוסי האנרגיה שר ,השני מהצד .בסתיו לטראמפ הממלכה של

 של השנייה במחצית יקרה מה לחזות יכולים איננו ולכן באפריל יקרה מה יודעים איננו" כי אמר אולם ,ליום חביות אלף 250ב הנפט תפוקת את להוריד בהתחייבותה
 בפגישת בתפוקה הקיצוצים של אפשרי המשך לגבי החלטה ולקבל באפריל המתוכננת הפגישה ביטול לגבי קונצנזוס ומתגבש הולכת הייצור קבוצת חברי בין ."השנה
.ביוני ק"אופ

  הקבוצה חברות בקרב ההיצע קיצוץ להסכם הציות כי טוען ברקינדו ק"אופ ל"מזכ .משתפרת המוסכמת בברית המדינות עמידת כי אומר ברקינדו – )למחיר חיובי(
."דופן יוצא"כ להסכם בציות השיפור את תיאר ל"המזכ כי נאמר ,ברקינדו את המצטט במאמר .במלאים הגידול מול אל לעמוד הנפט לשוק יסייע וזה משתפר

 שוק את לאתגר עלול בוונצואלה המחריף המשבר כי נטען IEAה של החודשי ח"בדו .הבינלאומיים השווקים עבור אתגר מהווה בוונצואלה המשבר – )למחיר חיובי(
  ק"אופ של הנפט בתפוקת הירידה סך .ביום חביות מיליון 1.14 של תפוקה אל שעבר לחודש ביחס חביות אלף 100ב ירדו בפברואר המדינה לתפוקת ההערכות .הנפט
 חביות מיליון 2.8 של נוספת קיבולת יש ק"לאופ ,ב"בארה הנפט בתפוקת החודשית הירידה למרות .חביות מיליון 30.68 של לרמה ליום חביות אלף 240ב נאמדת
.בוונצואלה נוספים הפסדים של במקרה בשווקים לתמוך שיכול מה ,בוונצואלה המיוצר לנפט באיכותה דומה הזו הקיבולת כשרוב ,ביום

 הנציג ,הוק בריאן ,CERAWeekב .לאיראן שהוענקו הוויתורים את להאריך יכולה ב"ארה כי אומרים האמריקאי החוץ במשרד רשמיים גורמים – )למחיר שלילי(
  במחיר חדה מעלייה להימנע במטרה הנפט בנושא לאיראן שניתנו סנקציות על הוויתורים את להרחיב יכולה ב"שארה אמר ,איראן לענייני החוץ משרד של המיוחד
 זו .בעולם והמחירים הנפט היצע על מהותי באופן משפיעה זו והאם וונצואלה מסוגיית מושפעים להיות יכולים כאלו ויתורים כי אמר הוק ,זאת עם יחד .בעולם הנפט

 במאי הנראה ככל יפקע הוויתורים שתוקף הוק של הקודמת מההצהרה ולסגת לאיראן שהעניק הוויתורים את להאריך יכול הלבן שהבית לכך הראשונה האינדיקציה
  לשמור אלא הנפט שוק את לזעזע רוצה לא מנגד אך ,איראן על מרבי כלכלי לחץ להפעיל רוצה שטראמפ אומר הוק .לאפס האיראני הייצוא של צמצום לקדם במטרה

 הוויתורים חידוש עם אולם ,מאי מחודש ליום חביות מיליון 1 של לרמה מתחת אל 20%ב איראן של הייצוא את לקצץ רוצה ב"ארה .מספק היצע עם יציב שוק על
  בנפט שלהם התלות לאור לאיראנים הוויתור על לשמור ימשיכו ותורכיה הודו ,שסין סביר .להתעכב עלול הזה היעד ,מאיראן נפט רוכשות מדינות שיותר והעובדה
  ביום חביות אלף 900 לעד יחד האחראיות והודו סין את במיוחד לאתגר עלול הדבר ,ליום חביות מיליון 1ה לרמת מתחת אל ירד האירני הייצוא אם ,ברם .האיראני

.האיראני הייצוא מסך

.הארוך בטווח מניעים גורמים

 החלופיות שהאנרגיות לפני לשאוב יכולים שהם הזמן כמות י"ע מוכתב שירותיהם של שהערך לזכור צריכים הנפט יצרני :'השרביט את לוקחות' חלופיות אנרגיות)-(
  ולשמור( שאפשר ככל נמוך נפט מחיר על לשמור הוא היצרנים של האינטרס ,יקרה שזה עד הזמן את שניתן ככל להאריך במטרה .זמנו שעבר למוצר הנפט את יהפכו
.)שניתן ככל גבוהה החלופית האנרגיה מקורות של האלטרנטיבית העלות על

  ברמות נפט לשאוב יוכלו בו הזמן במשך תלוי היצרנים רזרבות של הערך .הייצור רמות ולצמצום הרגולציה להידוק בהדרגה יביאו הסביבתיות בבעיות גידול )-(
  האנרגיה שוק על ללחוץ ימשיכו הנראה וככל גדלות הסביבתיות הבעיות בעוד .הסביבה באיכות התומכת מגבילה חקיקה לתוקף שתכנס לפני הנוכחיות

 ,לכן .ולמכור מהם לייצר יותר ניתן  שלא "נטושות רזרבות" של גדול נתח עם הישארות הוא OPEC בעבור ביותר הרציני הסיכון ,הבאים בעשורים הקונבנציונאלית
.שניתן ככל מוקדם ,שלהם מהרזרבות שיותר כמה רווח להפיק ביותר חזק תמריץ יש ליצרנים

  והשיג היטב פעל הגלובאלי האנרגיה שוק את לחנוק ורוסיה סעודיה בין שההסכם נכון זה בעוד ?המחירים את מבני באופן לקבוע יכולות OPEC יצרניות האם )-(
 בשנות .בהוצאות לשאת מבלי מחירים בקלות לקבוע יכולות לא OPEC שיצרניות אומר הווה ,שוק נתח איבוד היה הזה המהלך של המחיר ,הנפט במחיר ניכרת עליה

 הקונבנציונאליות הנפט יצרניות בין הייתה העיקרית התחרות שכן ,היטב עבדה זו וגישה בתפוקה קיצוץ על סיכם היצואניות קרטל ,האלפיים שנות ותחילת השבעים
 קונבנציונאלית הלא מהיצרניות מגיע קונבנציונלית נפט יצרנית כל בעבור ביותר הגדול האיום היום .)OPECל משתייכות שאינן ויצרניות OPEC יצרניות בין במיוחד(

 פצלי בתעשיית המהיר הגידול י"ע )תיאורטית( להתקזז כך אם אמורים הקונבנציונאליות האנרגיה יצרניות מצד הנפט בתפוקת קיצוצים .החלופית האנרגיה וממקורות
.הנפט
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שליליים מניעים גורמים

  נפל )העולמי התוצר מחירי למדד כאומדן ב"בארה התוצר מחירי מדד חלקי נומינלי נוכחי כמחיר המחושב( ריאליים במונחים הזהב מחיר :ריאליים במונחים הזהב
  התוצר מחירי מדד בהינתן .899$ של האחרונות שנים 20ב הממוצע מחירו מעל הרבה להיסחר ממשיך הזהב ,ראליים במונחים .)שעבר בחודש 1,201$מ( 1,169$ל

  קרוב להישאר צריך )המשקל שיווי מחיר או( הנומינלי מחירו ,ראליים במונחים הממוצע למחירו קרוב יישאר הזהב שמחיר מנת על ,)1.11287  על עומד כעת( העולמי
.1,001$ל

  מעל הרבה נותר ועדיין )שעבר בחודש 83.79x של מיחס( 84.99xל עלה לכסף הזהב יחס :)פרודוקטיביים נכסים פני על ערך צבירת העדפת( לכסף ביחס הזהב
  מתומחר שהכסף בהנחה ,שלו שנתי הרב לממוצע יגיע שהיחס מנת על .)לכסף ביחס לפחות( יקר שהזהב כך על שמעיד מה ,האחרונות השנים 20ב 63x של הממוצע

.לאונקיה 1,000$ל להגיע צריך הזהב מחיר אזי ,)גבוהה בסבירות קורה הנראה שככל מה( מהזהב טוב יותר

  .האחרונות השנים 20ב 14.98x של הממוצע מעל הרבה עדיין ,)שעבר בחודש 23.37xמ( 22.25x ל החודש במהלך ירד לנפט הזהב יחס :לנפט ביחס הזהב
  ללא תישאר לזהב ביחס מהנפט שהתועלתיות ובהנחה )הארוך הטווח עבור שלנו האמצע יעד( לחבית 50$ של הארוך בטווח לנפט שלנו הכלכלי היעד במחיר בהתחשב

.הארוך הטווח של הממוצע בקרבת יישאר שהיחס מנת על 750$ל להגיע צריך הזהב מחיר ,שינוי

  אלף 212מ ירידה( אלף 205 על כעת עומדת 'לונג'ה פוזיציית סך - )non-commercial(ב"בארה 1000 במחיר הזהב על העתידיים החוזים פוזיציית :ספקולטיבי מיקום
 שהתיאבון שמעיד מה ,)אלף 99+מ( החודש במהלך חוזים אלף +78ל מעט ירדה נטו הפוזיציה ,לכן .)אלף 112מ( אלף 126ל עלתה 'שורט'ה פוזיציית .)שעבר חודש
.במקצת התמתן לזהב הספקולטיביים המשקיעים של

  עבור ההשקעה חלופות את מרחיבים ,)בסין להשקיע מורשים זרים למשקיעים שמאפשרת( QFIIה בתוכנית חודש בכל ציטוטים יותר :בסין כלכלית ליברליזציה
.)בזהב התמקדו שהיסטורית( הסיניים המשקיעים

חיוביים מניעים גורמים

 למחיר שלנו היעד בהינתן .הארוך בטווח 0.60x של לממוצע מתחת הרבה עדיין ,)שעבר בחודש 0.48x מ 0.46x ל ירד s&p500ל הזהב יחס :s&p500ל ביחס הזהב
.הארוך בטווח הממוצע בקרבת להיות מנת על 1,677$ל להגיע צריך הזהב מחיר ,s&pה מדד עבור 2,800$ של )אמצע 'נק(

 של רב חלק כאשר ,נוטרלה כעת )קופון מציע לא זהב( ריבית נושאי חוב למכשירי ביחס הזהב של החיסרון :לאטרקטיבי הזהב את הופכות עדיין שליליות תשואות
.לעלות ימשיכו כשהריביות משמעותית קטנה זה גורם שחשיבות למרות זאת ,שליליות תשואות מניבות בעולם החוב אגרות

 היומי המחזור .)טריליון 212( בעולם המזומנים שוק מכלל )3.2%( יחסית קטן חלק ,$ טריליון 6.9 לערך הוא בעולם הזהב של ערכו סך :בשוק הזהב של היחסי החלק
.)הפיננסיים בשווקים המחזור מסך 0.08% הכול בסך( $מיליארד 173 ה בסביבות הוא  אחרים זהב ושווקי  LBMAב שנסחר

.)נטו ופוזיציה 'שורט' ',לונג'( 1000 במחיר הזהב על העתידיים החוזים של הפוזיציה השתנות את המתאר גרף להלן



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

שערי חליפין
מחירי יעד

סחורות                                16עמוד 

1.125 של הבינוני לטווח כלכלי יעד מחיר :הדולר מול האירו

  ,נטו הספקולטיביות הפוזיציות.)הקודם בחודש 0.98ל ביחס( 1.22 של ברמה שנים שלוש של )Z( תקן ציון עם ,האחרון בחודש גדלו בעולם הדולר פוזיציות :תנועות
 הפוזיציות גרף על מסתכלים אנו כאשר .)לפברואר ביחס יותר גבוהה באינטנסיביות כעת( המטבעות שאר כנגד דולר לונג עדיין ,קיצוניות ברמות לא אם גם

  הדולר על שורט פוזיציות ידי על למעשה ממומנת האמריקאי הדולר על הלונג פוזיציית כיצד לראות ניתן ,)העמוד בתחתית המובא( החוץ מטבע בשוק הספקולטיביות
 .))RUB( הרוסי והרובל )MXN(המקסיקני הפזו( EMה מדינות של מטבעות כמה ידי על גם אך ,)EUR( והאירו )AUD( האוסטרלי הדולר ,)CAD( הקנדי
 במטבע עלייה של האפשרות את לשלול מבלי ,125.1 של בינוני טווח יעד עם האירו למחירי מבנית תמיכה הצופה 'שורית' מבט בנקודת דבק שלנו הפונדמנטלי הדיון

-'צדדי' שוק על מצביע ההשקעות ועדת במסגרת שלנו הטכני ניתוח .המטבע למכירת ידינו על ינוצל ,שכזה תרחיש .הספקולטיביות בתנועות היפוך בשל האירופאי
.1.157 של התנגדות ונקודת 1.117 של תמיכה בנקודת כעת נמצא האמריקאי הדולר כנגד האירו טווח .)לעלייה נטייה עם זהה במגמה( 'שורי’

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

 יקטין( שלו במאזן הצמצום את שימתן רמז האמריקאי שהפד למרות )1 :הדולר נגד היפני הין של ייסוף יהיה שלא בכך דעתנו לעניות שתומכים היבטים מספר ישנם
  הכסף היצע ואת שלו המאזן את להרחיב ימשיך הנראה ככל )BoJ( ביפן המרכזי הבנק בעוד ,יותר נמוך בשיעור אם גם ,כן לעשות ימשיך שהוא היא האמת ,)נזילות
 במדיניות שינוי מגמת נראה שבו התרחיש כי סוברים אנו )2 .)אטרקטיבי לפחות היפני הין את או( אטרקטיבי ליותר האמריקאי הדולר את שהופך מה ,במדינה

  עד לפחות ,שלו מרחיבה-האולטרה המוניטרית במדיניות לדבוק בכוונתו כי ואומר שב המרכזי שהבנק העובדה לאור זאת ,רלוונטי איננו ביפן הנוכחית המוניטרית
 10ל הממשלתית האיגרת ובעוד ,יותר נמוכות ביפן הממשלתיות האגרות של הריאליות התשואות )3 .)הקצר בטווח להשגה ניתן לא( 2% של האינפלציה יעד שיושג
.יעלו ביפן הריאליות שהתשואות לכך נמוכה ציפייה יש ,0.1% של בתשואה שנים

.ח"המט בשוק ספקולטיביות פוזיציות גרף )2 .מטבעות של נטו פוזיציות עבור )Z( תקן ציוני טבלת )1 :)למטה מלמעלה( גרפים

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: פזו מקסיקני –דולר אמריקאי  יעד

22.5: 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 

.'שלילי': רובל רוסי
'חיובי': דולר אוסטרלי

.'חיובי' –' ניטרלי': דולר קנדי

Mkt Value of
Net positions Change vs Current

in the currency last month 1-yr Max 1-yr Min 1-yr Avg   Z-score
Currency (Bn $) (Bn $) (Bn $) (Bn $) (Bn $) 3-yr

USD vs All 26,34 4,59 32,1 -28,2 10,7 1,22
USD vs G10 29,03 5,39 32,7 -25,4 11,0 1,42

EM 2,68 0,81 3,4 -0,8 1,2 1,04
EUR -10,69 -4,88 23,4 -11,0 4,5 -1,03

JPY -6,60 -2,11 0,6 -12,8 -5,9 -0,33
GBP -3,00 1,20 4,3 -6,5 -2,0 0,04

CHF -2,89 -0,85 0,0 -6,0 -3,1 -0,63
BRL -0,12 -0,12 0,1 -0,8 -0,4 -0,48

MXN 1,94 0,29 2,8 -0,5 1,2 0,88
RUB 0,86 0,64 1,0 -0,2 0,4 1,11
AUD -3,09 -0,54 1,4 -5,2 -2,4 -1,29
CAD -3,08 1,16 1,9 -5,0 -1,6 -1,04
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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 & RISK TOLERANCE

Monthly asset & currency allocation proposal
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קשורות חברות באמצעות או/ו בעצמה עוסקת "(סיגמא קבוצת" :להלן) אליה קשורות חברות או/ו מ"בע השקעות בית סיגמא
"(קשורים גופים" :יחד להלן) להלן המפורטים למשווקים או/ו המוסדיים לגופים קשור תאגיד הינה ומשכך ההון בשוק בפעילויות
,מ"בע נאמנות קרנות סיגמא :ידם על המשווקים או/ו המנוהלים או/ו המונפקים פיננסיים לנכסים זיקה בעלת ,השאר בין ,כך ומתוקף
,זה מסמך .מ"בע תיקים ניהול לסיגמא קשורה וכן מ"בע פרימיום וסיגמא מ"בע) 2011) פנסיוני לביטוח סוכנות פיננסי תכנון סיגמא
או "המידע" :להלן) בו המתפרסמים תמונות או/ו טקסט ,תחזיות ,דעות ,הערכות ,ניתוחים ,ידיעות ,הנתונים ,המידע ,הסקירה לרבות

על המתבסס כללי מידע הבאת מטרת מתוך בלבד דעה הבעת אלא זו בסקירה אין .לקוראים כשירות מסופקים (העניין לפי "הסקירה"
אך כאמינים אליהם להתייחס ניתן הסקירה כותבי בעיני אשר אחרים מידע מקורות או/ו והציבורי הגלוי הסקירה פרסום ביום הידוע
ובכלל לשלמותה או/ו בה שנכללו הפרטים לדיוק ערבים להיות ניתן לא ומשכך הסקירה עורכי ידי על עצמאית בדרך אומת לא המידע

לשינוים בכפוף וכמובן מתאים באופן הכתובים הדברים את לראות ויש שגיאות או טעויות ייכללו לא שבמידע להתחייב ניתן לא זה
או/ו הרלוונטיים הנכסים של ההנפקה בתשקיפי המופיע למידע תחליף מהווה אינה מקרה ובכל הסקירה עריכת ממועד בזמן שחלו

להשתנות עשויים האנליזות או/ו השוק מצב או/ו המידע ,האמור מכלליות לגרוע מבלי .שהוא וסוג מין מכל אליהם הנוגעים בדיווחים
כלליים פיננסים לנכסים או/ו ע"לני הנוגעים ההיבטים לכל בקשר ,השאר ובין ,וכממצים כשלמים בסקירה או/ו במידע לראות ואין
של דעתו לשיקול תחליף או המלצה במידע לראות ואין ההפניה דרך על או/ו בעקיפין או/ו במישרין ,בו המוזכרים ספציפיים או/ו

כל של המיוחדים ובצרכים בנתונים בהתחשב ובין כללי באופן בין ,השקעות שיווק או ,הצעות לקבלת הזמנה או ,הצעה או ,הקורא
כהצעה או/ו ההשקעה כדאיות בדבר כייעוץ בה לראות ואין כלשהן עסקאות או או/ו פעולות או/ו השקעות ביצוע או/ו לרכישה ,קורא
מקבוצת הקרן מנהל של בניהולו נאמנות קרנות של השתתפות יחידות רכישת לעניין זה ובכלל ,בעקיפין או/ו במישרין ,כשידול או

הסר ולמען ,האמור מן לגרוע מבלי .מס ויועץ מוסמך השקעות יועץ זה ובכלל חיצוניים יועצים עם התייעצות באמצעות לרבות סיגמא
מטרות את בחשבון מביאה אינה שהסקירה ומודגש הסקירה לקורא להתאים שלא עשויים בסקירה המוזכרים הנכסים ,ספק

שינויים על כלשהי בדרך לקוראים להודיע מחויבת אינה סיגמא קבוצת .משקיע כל של הייחודיים והצרכים הכלכלי המצב ,ההשקעה
או ישיר ,הפסד או לנזק שהיא צורה בכל אחראית תהיה לא סיגמא קבוצת .בדיעבד או מראש בסקירה או/ו במידע עדכונים או/ו

.המשתמש או הקורא בידי רווחים ליצור עשוי זה במידע שימוש כי מתחייבת ואינה ,יגרמו אם ,המידע על מהסתמכות הנובע ,נסיבתי
או/ו עצמה עבור ,החוק למגבלות בהתאם עשויים ,אלה כל מטעם מי או/ו מהם במי עניין בעלי או/ו שליטה בעלי או/ו סיגמא קבוצת
או/ו ערך לניירות הקשור במסחר או/ו במידע לעת מעת להתעניין או/ו לרכוש ,למכור ,להחזיק ,אחר באופן או/ו לקוחותיה עבור

או/ו בעסקאות להתקשר סיגמא קבוצת עשויה כן .ועקיפה ישירה בצורה זה במסמך הנזכרים הפיננסיים הנכסים לרבות לנכסים
ללא זו בסקירה שימוש לעשות אין .בעקיפין ובין במישרין בין ,אליהן הקשורות חברות או במידע הנזכרות לחברות שירותים להעניק
.סיגמא קבוצת ידי על לו שהומצאה למי אלא מיועדת אינה והיא סיגמא מקבוצת בכתב מפורשת רשות
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