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:  גרף נבחר של החודש
תשואות איגרות חוב ממשלתיות בגוש האירו

חוב וריביות
  בחודש חיוביות תשואות להציג המשיכו החוב איגרות שווקי
  דוגמת סיכונים .הפד מצד קיצונית 'יונית' עמדה בהינתן ,שעבר
  תשואות על זמני חסם להציב צפויים ,הסחר מלחמת סביב מתחים
.החוב איגרות של הייחוס מדד

  :החוב שווקי עבור המלצותינו
  .2.2%ב כניסה נקודת .'שלילי' :שנים 10ל ב"ארה ממשלת ח"אג
  ח"אג .-0.1% תשואה יעד .'שלילי' :גרמניה ממשלת ח"אג

  ממשלת ח"אג .0.65% :תשואה יעד .'שלילי' :ספרד ממשלת
 :פורטוגל ממשלת ח"אג .2.1% :תשואה יעד .'ניטרלי' :איטליה

  יעד .'ניטרלי' :אירלנד ממשלת ח"אג .0.8% :תשואה יעד .'שלילי'
 :באסיה המתעוררים השווקים של החוב אגרות .0.2% :תשואה
 מלזיה ,אינדונזיה ,הודו את מעדיפים( מעורבות המלצות

 אגרות .)קוריאה ודרום תאילנד ,מטייוואן נמנעים .והפיליפינים
  מעדיפים :הלטינית באמריקה המתעוררים השווקים של החוב
  נקוב ארגנטינה של והחוב המקומי במטבע מקסיקו של החוב את
  .'שלילי' -המקומי במטבע נקוב חוב :ברזיל של החוב לגבי .$USב

  .'ניטרלי' – 'שלילי' - $USב נקוב חוב

מניות
  יכולים המניות שווקי ,מלאה סחר מלחמת של התפתחות בהעדר

  עדיין אנו ,זאת למרות .השנה לסוף עד הנוכחית ברמתן להתבסס
.תנודתי יהיה המסחר כי סוברים

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

3,070. Stoxx 600 Europe: 'אמצע נקודת .'חיובי' – 'ניטרלי  
  יעד מחיר .'חיובי' :)Ibex( ספרד .406ב יציאה נקודת 387

Nikkei( יפן .9,700   סין .22,250 יעד מחיר .'ניטרלי' :)225
)Shenzhen(: 'סין . .1,600 יעד מחיר .'שלילי )Shanghai(: 
  יעד מחיר .'ניטרלי' :)Sensex( הודו .3,000 יעד מחיר .'שלילי'

IPC) מקסיקו .40,023 Index): '44,000 יעד מחיר .'ניטרלי.  
  .94,200 יעד מחיר .'ניטרלי' - 'שלילי':(Ibovespa)ברזיל
TLV)ישראל Index): 'ניטרלי'.

סחורות
.$65US של מחיר מעל WTIה את למכור :המלצתינו

  של הייצור רמת את להרחיב רוצה הסעודית ערב כי ברור
OPEC+ יכולים המחירים כי הזהיר רוסיה של האנרגיה שר בעוד 

  מידי יותר ישאבו היצרנים באם US$40ל מתחת בחדות לרדת
 של שההסכם לכך כסימן הללו ההערות את לוקחים  אנו .נפט

OPEC+ השנה של השנייה במחצית יוארך.

מטבעות
  :המטבעות שוק עבור המלצותינו
  הדולר ,הברזילאי הריאל  :)הקצר בטווח( מועדפים מטבעות

  הרובל כי סוברים אנו .האמריקאי הדולר כנגד והאירו האוסטרלי
.יקרים הם המקסיקני והפזו הרוסי

קונצרניאשראי 
 עם מתואמות האשראי במרווחי התזוזות :באירו האשראי שוק

  ככל .פחותה אופוריה עם אולם ,המניות בשוק התזוזות
  גישה משדרות )ECBוה הפד( המרכזיים הבנקים שעמדות

  הן( האשראי מרווחי בשוק תמיכה יותר ישנה כך ',יונית' יותר
  ביכולת המשקיעים של אמונתם .)HY בדירוג והן IG בדירוג
 זרימת על מתבססת ,השוק את להחזיק המרכזיים הבנקים
  של הראשון הרבעון במהלך האשראי לשוק החזקה הכספים
TLTRO ה ,החדשה ההלוואות תוכנית .השנה III פחות 

  בשל לקודמתה ביחס האירופאים הבנקים עבור אטרקטיבית
  מוקדם לתשלום אפשרות שאין מכיוון ,יותר קצר לפדיון זמן

  זו תוכנית כי להניח סביר .יותר גבוהה המעט היחסית והעלות
 הספרדיים הבנקים עבור .האיטלקיים הבנקים את בעיקר תשרת
 צפויים אינם והצרפתים הגרמניים והבנקים בתמחור קטן הבדל ישנו

.בתוכנית גדולים משתתפים להיות
  :הקונצרני החוב של האשראי מרווחי עבור המלצותינו

 HYה שוק .80 :יעד מחיר .'שלילי' :)Itraxx( באירו נקוב IGה שוק
  .325 :יעד מחיר .'שלילי' :)Xover( באירו נקוב
  בסיס נקודות 50 של יעד מחיר .'ניטרלי' :$USב IGה מרווחי שוק
CDXה עבור IG. ה מרווחי שוקHY בUS$: 'יעד מחיר עם 'שלילי  
CDXה עבור בסיס נקודות 400 של HY.

2עמוד 



ב"ארה
הנתונים לא נחלשו מספיק בכדי לגרום להורדת  

ריבית בטווח הקצר

מקרו כלכלה

תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

3עמוד 

.הסחר קונפליקט

 של העמדות שבין לגישה בנוגע החברתית במדיה אופטימיות הצהרות כמה אף על
  של לאפשרות בנוגע בכל עצום אמון אי ישנו כי מורה האחרון הניסיון ,סין ושל ב"ארה

  עם ב"ארה של במקרה כמו מגן מכסי מהטלת הימנעות .יציבים הסכמים השגת
 הימנעות של תוצאה .סין עם התוצאות אותן את להשיג יכולה בהכרח לא ,מקסיקו
 אולם ,הקצר בטווח הצדדים בין העוינות את להשהות יכולה הייבוא על מכסים מהטלת

 כאן והם טקטוניים הינם הזה במקרה הכוח מוקדי שני בין המתחים כי סוברים עדיין אנו
  .מכן לאחר שתגיע ואכזבה הקצר בטווח במתחים להקלה הוא שלנו התרחיש .להישאר
  בעוד .לתמונה מקסיקו נכנסה עת ,החודש התקדמה הסחר במלחמת ההסלמה
  ,הוודאות אי את מובהק באופן הקטינה מקסיקו על מגן מכסי להטיל לא ההחלטה
  על מגן מכסי הטלת בעתיד יציע הלבן שהבית הסיכון את מעלה ,איום ניתן כי העובדה
  למדיניות קשורות שאינן כאלו כולל ,שונות מטרות להשיג מנת על רק ,אחרות מדינות
.הסחר

.והצמיחה הפד

  חלו משמעותיים שינויים אולם ,האחרונה הפד בישיבת הריבית בשיעור שינוי היה לא
  מתוכם 7( 2019ב ריבית הורדת חוזים משתתפים 17 מתוך 8 כאשר ,הוועדה בתחזיות

 טווח ,כך בתוך .)0.25% של בשיעור ואחד 0.5% של בשיעור ריבית הורדת חזו
 החזוי מהטווח נמוך ,)2.25% של אמצע נקודת עם( 2.6% - 1.9% ל ירד התחזית
  עבור הפד של האמצע נקודת .)2.65% של אמצע נקודת עם( 2.9% - 2.4% של במרץ
  הפד ,הצמיחה לגבי .)2.65%ל ביחס( 2.125% של לשיעור מטה היא גם זזה 2020
  לו עדים שהיינו מה את מדגיש הפד ."יציבה" במקום "מתונה"כ כעת אותה מגדיר

  זאת ולמרות ,"חלשות נותרו" הוניות בהוצאות השקעות כי לעובדה בנוגע לאחרונה
  הצריכה כי נראה"ו "בממוצע יציב נותר במשק המשרות תוספת" נתון כי הפד מדגיש

 חלחלה לא עדיין החברות בסקטור השליליות ,לראות שניתן כפי ."עלתה הפרטית
  ממשיכה זו אולם ,לאינפלציה בנוגע אזכור כל היה לא .הצרכן של ולסנטימנט להתנהגות

  1.79% על כעת עומדת החודש שהתפרסמה האינפלציה( 2% של ליעד מתחת להיות
 להיות"מ השינוי היה הפד בהצהרת ביותר הגדול השינוי .)שעברה לשנה ביחס

  הוועדה"ל )המצמצמת המוניטרית המדיניות של כהשהיה שמתפרש מה( "סבלניים
 על לשמור מנת על הנדרש כפי ותפעל המתפרסמים הנתונים על הדוק באופן תפקח

 שהפד היא הזו ההצהרה של המשמעות ."2% של האינפלציה ליעד ולהגיע הצמיחה
 המדיניות את מחדש להניע מאשר 2019ב ריבית הורדות לבצע פתוח יותר היום

  ,2018 של הרביעי ברבעון שגה הפד כי מעיד שלמעשה מה( המצמצמת המוניטרית
  הורדת חוזים אנו .")הפד טעות" שמכונה מה של עצמי בגילוי חוזים אנו שוב כי ונראה
.ביולי ולא השנה של הרביעי ברבעון אולם ,2019ב ריבית

.המניות שוק

  ברמתן להתבסס יכולים המניות שווקי ,מלאה סחר מלחמת של התפתחות בהעדר
  תמונת .תנודתי יהיה המסחר כי סוברים אנו זאת למרות .השנה לסוף עד הנוכחית
 הראשון הרבעון של חות"הדו עונת כה עד ,מכך יתרה .שלילית כולה אינה המקרו
  המקורית מהתחזית בהרבה שעדיף מה ,האנליסטים תחזיות מעל ,חיובית הייתה
  מהחברות 72% עם 6.6% של בשיעור יתר ביצועי הציגו הרווחים .ברווחים למיתון
  בהנחה ,2.9% של בקצב הוא למניה הרווח .שלהן התחזיות של התחתון הקו את שחצו
  מחיר את לשנות סיבה לנו אין ,עתה לעת .שנותרה התקופה עבור אופייני בשיעור לקצב
.השנה בסוף S&P500 ה עבור 2,800 של שלנו היעד

:הפיננסיים לשווקים תחזית

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

.)2.2% :שנים 10ל ממשלתי ח"לאג כניסה נקודת( 'שלילי' :ממשלתי - חים"אג

CSD - ה של יעד מרווח( 'חיובי' :השקעה דירוגCDX IG: 50 בסיס 'נק(.

CDXה של יעד מרווח( 'ניטרלי' :ספקולטיבי דירוג IG: 400 בסיס 'נק(.

.'ניטרלי' :DXYה מדד - ח"מט

תחזיות ) 2). טווח עליון(ב "שיעור הריבית בארה) 1): מלמעלה למטה(גרפים 
.ותחזית) שנתי(ב "בארה ג"התלשיעור צמיחת ) 3. הריבית של חברי הפד



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

אירופה 
הבנק המרכזי מבהיר כי כל האמצעים המצויים  
בארגז הכלים שברשותו עומדים על הפרק

מקרו כלכלה 4עמוד 

."שלילי תרחיש של מקרה בכל לפעול נחוש" המרכזי הבנק

 כל את פותח"ו יותר 'יונית' גישה בעל נשמע דראגי ,וגדל הולך הוודאות שחוסר ככל
 בריבית שינוי בדמות מוניטרית הקלה הוכרזה לא ,כצפוי ."הכילים בארגז האפשרויות
depo'( המרכזי לבנק כיום משלמים שהבנקים tiering’( הפיננסיים התנאים אולם 
  שיעורי הארכת על הנחה הבנק ,כן כמו .פורסמו כבר החדשה TLTRO ה לתוכנית
  הנוכחית ברמתן כעת יוותרו הריבית שיעורי( חודשים שישה של לתקופה הפורוורד
 תוכנית של מחדש החלה ,ריבית הורדות ,מכך יתרה .)2020 שנת לאמצע עד לפחות

  ברות כאפשרויות הועלו כולם ,הפורוורד שיעורי בהתוויית נוספים שינויים או /ו QE ה
 על מפורשות שהכריז בכך ,קדימה אחד צעד נקט המרכזי הבנק למעשה .קיימא

.יחמיר הכלכלי המצב באם לנקוט יהיה יכול בהם האמצעים

.משמעות יש הספציפי לאדם כאשר :ברקזיט

 משמעותו תהיה מה .החיצוניים והן הפנימיים הן ,הסקרים בכל מוביל ונסון'ג בוריס
  כפי( מקוטבת מדינה כשברקע למיי ביחס יותר רדיקלית גישה ?הברקזיט עבור

 במפלגת וגדלה הולכת ותמיכה )הראו האירופאי לפרלמנט הבחירות שתוצאות
 אספקטים כמה מחדש ולתת לשאת ינסה ונסון'ג .בחירות תהיינה באם הברקזיט
  ישנו לא בבריסל כי לקוות ניתן אך ,האירופי האיחוד עם הברקזיט בסוגיית עיקריים
  הפרלמנט הנראה ככל אבל ,הסכם ללא מהאיחוד לצאת ונסון'ג ינסה ,אז .עמדות
  ייגמר זה שכל גבוהה סבירות ישנה  .ההתחלה לנקודת נגיע ובכך כזו אפשרות יחסום

.הבחירות מסע תקופת סביב יציבות לאי לצפות ניתן .באנגליה כלליות בבחירות

.החוב איגרות שוק

  לרמה והגיעו השלילית לטריטוריה צללו בגרמניה הממשלתיות האיגרות תשואות
  זה ,הראשונה הפעם זו שאין למרות .ביפן הממשלתיות האיגרות מתשואות הנמוכה

 איגרות שוק כי נראה .האירופאית לכלכה הנוגע בכל "יפן מקרה" מפני חששות יצר
  )שנה בתוך ריבית הורדות שלוש( הפד י"ע ריבית הורדות מספר מתמחר החוב
  עבור פתוחה דלת שהותירה( הפד פגישת לאחר .ב"לארה סין בין הסכם של והעדר
  את מעדכנים אנו ,האירופאי המרכזי הבנק של 'יוני'ה הטון ובעקבות )ריבית הורדות
  במידה .-0.1% ל גרמניה של הממשלתית החוב איגרת תשואת עבור שלנו היעד

  הממשלתית האיגרת תשואת ,ומתן והמשא הסחר לסוגיית הנוגע בכל )לחיוב( ונופתע
  :לאיטליה בנוגע .+)0.1% ל -0.2% שבין בטווח ותנוע( מעט לעלות יכולה גרמניה של

  באם QEה אסטרטגיית את לחדש המרכזי הבנק מנכונות המגיעה תמיכה – חיובי
TLTRO ה לתוכנית בנוסף זאת ,יידרש III האיטלקיים הבנקים עם מיטיבה שבעיקר.  
  ולמרות מוגבל בהיקף כה עד אולם בעינו נותר האירופי האיחוד עם עימות – ניטרלי
 הגירעון בשל תקציבית משמעת של פרוצדורות לקראת ראשונים צעדים שננקטו

  מספר עם כלום בלא יסיימו שהללו יתכן ואף )?השנה סוף( זמן ייקח זה ,הממשלתי
 חששות מחדש עמו ויביא בסתיו יידון 2020 ל התקציב – שלילי .איטליה מצד ויתורים
 עבור האשראי מרווח יעד .לזאת מודע כבר השוק אולם ,האשראי לדירוג בנוגע

.בסיס 'נק 220 :איטליה

.המניות שוק

  מעט שהתבררה ,חות"דו עונת לאחר .חיובי מומנטום צוברים כעת באירופה הרווחים
 הולנד ,באנגליה .לרווחים בתחזית העלאות למספר עדים אנו ,מהצפי יותר טובה

  באותה בעוד ,למניה הרווחים של הורדות מספר שעבר חודש מאז נצפו ושבדיה
  אנו .למנייה ברווחים מעלה כלפי תיקונים נצפו וגרמניה שוויץ ,בספרד התקופה
 השנה של השני ברבעון שהרווחים ומצפים כנו על השנה לסוף שלנו היעד את מותרים
.הקונצנזוס ידי על שנצפה ,חיובי היותר לתרחיש יתאימו

:הפיננסיים לשווקים תחזית

Stoxx - מניות Europe: '406 :יציאה מחיר .387 :יעד מחיר .'ניטרלי.

Euro Stoxx: '398 :יציאה מחיר .379 :יעד מחיר .'ניטרלי.

 ממשלת ח"לאג יעד תשואת .'שלילי' :)ליבה( ממשלתיות אגרות – חוב אגרות
  יעד תשואת .מעורבות המלצות :פריפריאליות ממשלתיות איגרות ,-0.1% :גרמניה

 תשואת ,2.1% :איטליה ממשלת ח"לאג יעד תשואת ,0.65% :ספרד ממשלת ח"לאג
.0.2% :אירלנד ממשלת ח"לאג יעד תשואת 0.8% פורטוגל ממשלת ח"לאג יעד

CDS - Itraxx Europe (IG): 'בסיס 'נק 80 :יעד מרווח .'שלילי. Itraxx Europe
(HY): 'בסיס 'נק 325 :יעד מרווח .'שלילי.

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

26.7

)  2(%). שינוי בייצור התעשייתי בגוש האירו ) 1): מלמעלה למטה(גרפים 
היסטוריית הרווחיות השולית של ) 3(%). שינוי ברמת ההלוואות בגוש האירו 

.יפן ואנגליה, ב"הרווחים בגוש האירו ביחס לשל ארה
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ספרד 
נתוני רבעון ראשון טובים יותר הביאו לעדכון  

כלפי מעלה של תחזית הצמיחה

מקרו כלכלה 5עמוד 

.פיסקלית ומדיניות ממשל

 ,ועדיין מחודש בפחות בחירות מערכות ארבע עם מתישה בחירות תקופת כעת סיימנו
 הראשון לניסיונו ממתינים אנו .ממשלה להרכבת ומתן משא של תקופה באמצע אנו
 שלא חושדים אנו אולם ,יולי של השבועיים במהלך לנשיא להפוך ס'סאנצ פדרו של

 הימנעויות למספר נדרש רק ס'סאנצ .הראשון בניסיון מטרתו את להשיג יצליח
  סקרים פי על .שיקרה שסביר מה ,השמרני החוסם בגוש מפלגה מצד בהצבעה
  באמצעות המינוי את תאשר שמפלגתם לכך רוב ישנו ,Cs מפלגת של פנימיים
 את להציג יהיה ניתן לא ,ממשלה הרכבת של זו בתקופה כי להדגיש חשוב .הימנעות
  תקציב הצעת אותה את מחדש להגיש עתיד ס'סאנצ ,פנים כל על .השנתי התקציב
.האירופי האיחוד ידי על אושרה כבר אשר ,2018 ב כבר שהובאה

  צמיחת הערכות של מעלה כלפי לעדכון הביאו יותר טובים ראשון רבעון נתוני
  .ג"התמ

 השנה של הראשונה המחצית במהלך הכלכלית שהפעילות הראו רשמיים נתונים
  את מעלה כלפי לעדכן המרכזי הבנק את שהוביל מה ,נצפה מאשר יותר חזקה הייתה
 ,2.6%  של בשיעור הסתכמה 2018 ב הצמיחה בעוד" .2019 ל שלו הצמיחה תחזית
 מחודש לתחזיות ביחס .2.4% של בשיעור להסתכם צפויה 2019 ב ג"התמ צמיחת
."0.2% של בשיעור מעלה כלפי עודכנה 2019 ב כולה ג"התמ צמיחת ,מרץ

  ככל ,לעיל שתוארה לפעילות הסיכונים של היפותטית התגשמות ,לאינפלציה בנוגע
  באינפלציית החזוי הגידול ,מכך יתרה .מהצפוי נמוכה מחירים לעליית תוביל הנראה
  נותרה זו הנחה אך ,בכלכלה החולשה במידת ירידה בדבר ההנחה על מבוסס הליבה
.וודאות אי של גבוהה לרמה נתונה

.ספרדיות מניות

  על משפיע וזה האירו גוש מדינות כל בקרב התשואות עקום את מטה דוחף ECB ה
  סקטור דוגמת ,מכך מרוויחים אחרים סקטורים שגם ספק שאין למרות ,הבנקים מניות

  סקטור .מהמצב להנות הראשונים מבין מצוי אשר ,)utilities( לציבור השירותים
  אולם ,28% של בשיעור,IBEX ה ממדד מכובדת משקולת מהווה עדיין הבנקים
 מהווים הטלקום וסקטור הקמעונאות סקטור ,)utilities( לציבור השירותים ה סקטור
 בנתוני הסתיימה האחרונה הכספיים חות"הדו עונת .מהמדד 32%מ יותר כעת

 בסיס 'נק 20 הייתה השולית הרווחיות אולם ,הקונצנזוס לתחזית מעל שהיו מכירות
  מתחת מעט הייתה דבר של בסופו הרווחים רמת ולכן לציפיות ביחס יותר נמוכה

  של תחזית רמת על שומרים ומשקיעים אנליסטים ,זאת למרות .הקונצנזוס לתחזית
 780 של )יעד מחיר( שלנו לתחזית מעל מעט ,אירו 800ה לטווח מעל למנייה רווח
  על להשפיע שיכולים החיצוניים בסיכונים בהתחשב .השנה בסוף למניה רווח אירו
 לשמור החלטנו ,)מאליהם המובנים הסיכונים אחד ,הברקזיט דוגמת( הספרדי השוק
 דיסקאונט שמייצג מה ,2019 דצמבר עבור 12.5x של ברמה רווח מכפיל תחזית על

 IBEX ה מדד עבור שלנו היעד מחיר .אחרים אירופאים לשווקים ביחס משמעותי
.10,200 ב מכירה ומחיר 9,736 על עומד

.הספרדיות החוב איגרות שוק

 אנו ,ספרד של הממשלתית החוב איגרת לתשואת שלנו היעד את לתקן במטרה
  .הגרמנית הממשלתית האיגרת מעל בסיס 'נק 70 של סיכון בפרמיית משתמשים

  10ל גרמניה של הממשלתית האיגרת לתשואת שלנו התחזית את שחתכנו מכיוון
.0.65% של הספרדית הממשלתית לאיגרת תשואה חוזים כעת אנו ,-0.1% ל שנים

:הפיננסיים לשווקים תחזית

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

.)BONO( 0.65% :יעד תשואת .'שלילי' :ממשלתיות אגרות – חים"אג

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

על בסיס מדד  (שער החליפין הריאלי בספרד )1): מלמעלה למטה(גרפים 
  10תשואות איגרות החוב הממשלתיות של ספרד לשנתיים ול) 2). המחירים

.IBEXמכפיל הרווח במדד המניות הספרדי  )3. שנים
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יפן
ח רשמי שהוגש לפתחה "התנערות יפן מדו

מביאה להטלת ספק במערכת הפנסיונית

מקרו כלכלה 6עמוד 

FSA)Financialה ח"מדו למעשה הלכה התנערה הממשלה Services Agency(  
  לתמוך וביכולתה להתקיים במדינה הפנסיונית המערכת ביכולת ספק מטיל אשר

 החששות של שובם .בחברה המהיר ההזדקנות שיעור נוכח האנשים של בפרנסתם
  הממשלה ראש של ברוב לפגוע עלולים ,במדינה החוקרת הפנסיונית המערכת מפני

FinMin( היפני האוצר שר .הבא בחודש העליון לפרלמנט בבחירות )אבה שינזו( Taro
Aso( מפלגות ."מספק הינו דבר של בעיקרו הציבורי הפנסיוני החיסכון" כי ואמר שב 

  של הפיננסיות מהחששות "מנותקת" שהיא LDP ה מפלגת את האשימו מהאופוזיציה
 לידות 27,668 של ירידה ,במדינה לידות 918,397 היו 2018 בשנת .ביפן האנשים
  בשנת ,מיליון 2.69 ,לידות של השיא מממספר כשליש שמהווה מספר ,2017ל ביחס
 נקטה הממשלה .1.42x ל ברציפות השלישית השנה זה נפלה הפוריות רמת .1949
 החלת ,הארוכות העבודה בשעות קיטון( בעבודה רפורמות דוגמת ,אמצעים בהרבה
  הרך לגיל מוקדם חינוך ,)זאת שמפר למי קנסות עם נוספות שעות מקסימום של מגבלה

 ,שננקטו מהאמצעים שרבים העובדה אולי היא הבעיה .'וכו בילדים חינם טיפול ,
 מכון שמציע כפי ,יותר עמוקה הבעיה שמא או .ילדים להם יש שכבר באלו התמקדו
 פחות שנהיה משום חלקי באופן הילודה ברמת הירידה" כי טוען אשר ביפן המחקר
 ."מאושרים להיות להם תגרום ילדים ולעשות להתחתן באם לאנשים ברור ופחות

.70 גיל עד לעבוד לעובדים לאפשר חברות מעודדת הממשלה ,בינתיים

."הושגו" מטרותיו כי טוען הממשלה ראש .הראשון ברבעון במהירות צמח ג"התמ

  ההערכות מעל( 2.2% של שנתי בקצב הראשון ברבעון התרחב המקומי הגולמי התוצר
  .)2018 של הרביעי ברבעון 1.8%ל ביחס יותר רבה ובמהירות 2.1% של ההתחלתיות

 תעסוקה כולל ,האמיתיות הכלכליות מטרותיו כי אמר ,אבה שינזו ,הממשלה ראש
 השנים שש במהלך .הושג לא אינפלציה 2% של שהיעד אף על זאת ,הושגו ,מלאה
Abenomics')( הכלכלית תוכניתו את אבה השיק בהם program’, האבטלה שיעור 
  שוק ,עדיין .שנים 26 של שפל המהווה ,2.3% של מאוד נמוך לשיעור 4.3%מ נפל

  הפרטית הצריכה להעלאת הנדרש בהיקף שכר עליות מלהאיץ כשל צפוף תעסוקה
  הפתעה תיתכן לא ,הראשון ברבעון החיובי הצמיחה נתון למרות .שקיוו כפי והמחירים
  באפריל כי הראה הכלכלה לחקר היפני המרכז .השנה של השני ברבעון גם חיובית
  בכוח המחסור עם להתמודד מנת על באוטומציה הצורך .)0.8%( ירד הריאלי ג"התמ

 עבור שונה שהסיפור למרות ,הראשון ברבעון המקומיות ההון הוצאות את האיץ ,עבודה
 לפי( הראשון הרבעון במהלך בהוצאותיהם לקצץ החלו שכבר ,ביפן הגדולים היצרנים

  ביחס זאת ,שנתי שינוי( +1.3% ל ירדו באפריל הבית משקי הוצאות .)Nikkei של דיווח
  המדד .)50.8 מ( 50.7 ל נפל במאי הרכש מנהלי מדד .)הקודם בחודש שינוי +2.1% ל

Economyה ,)צמצום/הרחבה( הכלכלית הפעילות להערכת Watcher Survey, גם  
 קמעונאים .45.6 ל 48.4 מ ירדה למדד והתחזית )45.3 מ( 44.1ל במאי נפל הוא

 האלקטרוני במסחר הצמיחה לאור שלהם החנויות מספר את כעת מקצצים ומסעדנים
  עם להתמודד להיאלץ עלולה יפן" Nikkei ה של דיווח  פי על .האוכלוסיה והתכווצות

 ובכוח הפרטית בצריכה השחיקה לאור זאת ,הקמעונאי בסקטור פגיעה של האיום
"האוכלוסייה בהיקף מהירידה הנובעים העובדה

.נוספת תחמושת באמתחתו שיש טוען ,קורודה ,המרכזי הבנק נגיד

  וכי "הכלכלה את לתמרץ משמעותיים אמצעים עדיין המרכזי לבנק" כי הדגיש קורודה
  ומתארכים ההולכים הפדיון מועדי ."יאבד המומנטום באם נוספים צעדים"ב ינקוט הוא
 נמוכים האולטרה הריבית שיעורי של תוצאה שנמסר כפי הינם החוב איגרות של

 בפעם שנים 10 על עלה חברות של החוב איגרות של הממוצע הפדיון מועד .במדינה
.1991 מאז הראשונה

.היפניים החסכונות אחר במצוד בעולם נכסים מנהלי

 כעת הפנסיה קרנות עבור ביפן נכסים בניהול שפעלו גלובאליות נכסים ניהול חברות
  החברות .ביפן הקמעונאי לשוק לחדור במטרה לציבור סחירות נאמנות קרנות משיקות

  16 מאותם חלק של ניהול לעצמן ומייעדות העולם ברחבי ובחוב במניות מתמקדות
.היפניים הבית משקי ידי על המוחזקים פיננסיים נכסים דולר טריליון

:הפיננסיים לשווקים תחזית

.22,700 :יציאה מחיר .22,250 :אמצע מחיר .'ניטרלי' :N225 - מניות

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

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

תשואות אגרות החוב  ) 2. מדדי מצב העסקים ביפן) 1): מלמעלה למטה(גרפים 
).Nikkei 225מדד ה(מכפיל הרווח ביפן  )3. הממשלתיות ביפן
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חתך את תחזית הצמיחה של סין   IMFה 
2020בשנת  6%ול 2019בשנת  6.2%ל

מקרו כלכלה 7עמוד 

.ריבית הורדות יבצע המרכזי שהבנק סביר לא אך מאטה הכלכלה

 הגידול .)שעבר בחודש 5.4% ל ביחס ,שנתי שינוי( 5%ל האט במאי התעשייתי הייצור
 הראשונים החודשים חמשת של בתקופה )שנתי שינוי( 5.6% ל ירד הקבועים בנכסים

 +7.5% ב צמחו בסין אמריקאיות השקעות .)הקודם בחודש 6.1%ל ביחס( השנה של
  IMFה .לאפריל ינואר שבין בחודשים +24.3% ל ביחס זאת ,למאי ינואר שבין בחודשים

  התחזית את גם כמו 6.2%ל 2019 עבור בסין שלו הכלכלית הצמיחה תחזית את חתך
China הכלכלי המקומי בעיתון נאמר ,כן פי על אף .6.1% מ 6% ל 2020 עבור

Securities Journal להיות צריכה סין ,בכלכלה המתמשכת ההאטה אף על" כי 
  קיצוץ יהיה אם גם" כי ציינה הכתבה ."שלה המוניטרית למדיניות הנוגע בכל עצמאית
  של הסיכון" וכי "תואץ בהכרח לא הריאלית הכלכלה ,המרכזי הבנק י"ע בריבית

."יותר גבוהה הוא הנכסים במחירי אינפלציה

.זמן לאורך להחזיק יוכל לא זה אך הכלכלה להאצת חדשים כלים מאמצת ין'בייג

 להעניק הבטחתו את ממלא הבנק :נזילות להזרמת נוספים כלים יש המרכזי לבנק .1
 ,הרבעון בסוף הנזילות מצוקת עם להתמודד מנת על .בינוניים – הקטנים לבנקים נזילות
 לטווח הלוואות( MLF וה SLF ה מכשירי הם המרכזי הבנק לרשות העומדים הכילים
  הם המימון עליות והוזלת מחדש שמימון הבנק ציין כן כמו .)בהתאמה בינוני ולטווח קצר
  הרזרבות יחס את הוריד המרכזי הבנק .לרשתו העומדים נוספים פוטנציאליים כלים

 י"ע ההלוואות מתן לדרבן במטרה זאת ,2018 תחילת מאז פעמים שש כבר הנדרשות
 לאישור מהיר מסלול מאפשרת בנוסף ין'בייג .2 .המאטה בכלכלה ולתמוך הבנקים
 היא כי הכריזה )NDRC( ורפורמות לפיתוח הלאומית הוועדה .במדינה תשתית הוצאות
 בעלות המסתכמים קבועים בנכסים השקעה  של פרויקטים 20 ,מאי בחודש אישרה
  עבור בעיקר היו הפרויקטים.)$ מיליארד 7.48( סיני יואן מיליארד 51.6 של כוללת

  5.6% ב צמחו )FAI( בסין קבועים בנכסים השקעות .והתחבורה טק-ההי תעשיית
  עבור הלוואות על למגבלות ביחס הקלות ניתנו .)שנתי שינוי( מאי עד ינואר בחודשים
  למטרת ייעודיות חוב איגרות להנפיק מקומיים לשלטונות הותר .בתשתיות השקעות

 המקומיות הרשויות את מעודד גם השלטון .התשתיות בתחום מפתח פרוייקטי מימון
  מתודות באמצעות כאלו פרויקטים עבור המימון מקורות את להרחיב פיננסיים ומוסדות
  סיני יואן טריליון השני רף את חצתה מקומי חוב הנפקת ,למעשה .בשוק הנהוגות המימון
  ההנפקות מיעד מחצית כמעט המהווה סכום ,השנה מאי עד ינואר חודשים במהלך
  מנת על סיני יואן טריליון של מוערך בשווי במיסים קיצוץ השיקה גם ין'בייג .3 .שנקבע
  IMF ה .הסחר מלחמת מהתעצמות שנפגעו ,היצרנים עבור במיוחד ,בעסקים לתמוך
  הצעדים בשל להיפגע יכולים הלאומי המימון את מחדש לארגן סין מאמצי כי טוען

 ין'שבייג חשוב כי IMF ה מדגיש ובכך .הכלכלה את להמריץ במטרה שננקטו האחרונים
  .הסחר מלחמת סביב המתחים למרות זאת ,הפיננסית הרגולציה רפורמות את תקדם
  צעדים נקיטת באמצעות שלה הכלכלה על להגן סין תוכל לא הארוך שבטווח ,מכאן

 +5.3% ל מתחת הרבה ,שנתי שינוי( במאי +3.8% ב עלו פיסקליות הכנסות .ממריצים
 לשיעור עצמן להתאים בהכרח נדרשו פיסקליות והוצאות )שעבר בחודש שנתי שינוי
  .)שעבר בחודש שינוי +15.2% ל ביחס ,שנתי שינוי( +12.5% של יותר נמוך

 ייבוא על המס חבויות את מעלה סין .ב"ארה עם ארוך למאבק מוכנה סין :סחר
.ואירופה ב"מארה פלדה סגסוגת צינורות

Qiu ,הקומוניסטית המפלגה של העיתון Shi, וכי תוותר לא סין כי פרשנות בכתבת דיווח 
  נקודת עם הסכימה לא הכתבה .ב"ארה עם ארוכה סחר מלחמת להילחם מוכנים אנשיה
  ב"ארה כי במקום וציינה ב"ארה עם הסחר מיחסי הרוויחה שסין האמריקאית המבט
  המסחר משרד .הסינית הטכנולוגית החדשנות את חנקה ובנוסף עצומים רווחים קצרה
 .ואירופה ב"מארה יצרנים של פלדה סגסוגת צינורות ייבוא על המיסוי העלאת על החליט
           למיסוי נתונים ב"מארה גבוהים ולחץ בטמפרטורה לשימוש צינורות של יצרנים

)('anti-dumping tax’ היצרנים עבור המס שיעורי בעוד ,147.8% - 101% של בטווח  
.60.8% - 57.9% של בטווח הוא האירופאים

:הפיננסיים לשווקים תחזית

.3,1000 :יציאה נקודת .3,000 :יעד מחיר .'שלילי :SHANGHAI מדד – מניות

.1,640 :יציאה נקודת .1,600 :יעד מחיר .'שלילי' :SHENZHEN מדד

.)3.25% :יעד תשואת( 'ניטרלי' :ממשלתיות חוב אגרות – חים"אג

.)7.00 :יעד( 'שלילי' :האמריקאי הדולר מול הסיני היואן – ח"מט

Baoshang Bank China
פרסם שהחובות הבעייתיים שלו  

.  2017ב 1.68%היו בשיעור של 
הגיע הבנק לחדלות   2019במאי 
).בכפוף להתערבות( פירעון

).  ג"מהתמ(% אשראי לסקטור הלא בנקאי בסין ) 1). מלמעלה למטה(גרפים 
יחס ההפרשות בגין חובות  ) 3(%) שינוי שנתי ריאלי במחזורי הייבוא בסין ) 2

.מסופקים לסך ההלוואות הבעייתיות של הבנקים המסחריים בסין
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הודו
הבנק העולמי הותיר את תחזית הצמיחה שלו  

7.5%בשיעור של  20-2019עבור 

מקרו כלכלה 8עמוד 

.המניות שוק

 לצמיחה הערכתנו את חותכים אנו :בהודו פרמטרים למספר בנוגע הערכות הנמכנו
 את ליישם מודי ממשלת של ההצלחה חוסר בשל ,)4.5% ל 5% מ( בפרודוקטיביות

  משיעור( ג"התמ לצמיחת הערכתנו את חותכים גם אנו .הייצור להאצת שלה נדה'האג
  של צמיחה משיעור( הטווח שולי יעד את גם לחתוך אותנו שמביא מה ,)7% ל 7.5% של

  Sensex ה למדד שלנו המחיר יעד את להוריד אותנו מביא ,זאת כל .)10.7% ל 10.9%
.40,000 ל 40,800 מ

.כלכלה

  ,הקרובות השנים שלושת במהלך 7.5% של ממוצע בשיעור לצמוח צפויה הודו כלכלת
 תחזיות פי על זאת ,במדינה וההשקעות הפרטית הצריכה של חוסנם ידי על נתמכת
 כלכלת ,למרץ 31ב שהסתיימה 2018/19 הפיסקלית בשנה .העולמי הבנק של הצמיחה

  שהונעו חזקות השקעות ידי על אוזנה בצריכה האטה .7.2% של בשיעור צמחה הודו
  בהודו האורבנית הצריכה כי אמר העולמי הבנק .ציבוריות תשתית הוצאות ידי על

  בשל נמנעה הכפריים באזורים הצריכה בעוד ,האשראי בהיקף הקפיצה י"ע נתמכה
  התמתנות עם ,כללי באופן חזקה הייתה הצמיחה" ,הייצור בצד .חלשים חקלאות מחירי
 ."התעשייתי בסקטור בהאצה מלווה והחקלאות השירותים סקטור בפעילות קלה

 ,באשראי הצמיחה מהתחזקות ירוויחו וההשקעות הפרטית הצריכה ,קדימה בהסתכלות
 הבנק של ליעד מתחת אל שירדה ואינפלציה סתגלנית יותר מוניטרית מדיניות עם יחד

 מבין מהר הכי שצומחת הכלכלה להיות תמשיך הודו" המרכזי הבנק לדברי .המרכזי
 חוזים אנו ,2021 לשנת עד .הקרובות השנים שלושת במשך המתעוררות הכלכלות
."שבסין הצמיחה אחוזי ששת מאשר יותר 1.5% יהיה הודו של הצמיחה ששיעור

.הקרובות השנים בחמש ההודית הכלכלה את יגדיר התעסוקה שוק

  צריכה הודו .)1972 מאז ביותר הגבוה( 2018 בשנת 6.1% על עמד האבטלה שיעור
 מגיעים אנשים מיליון 12 בסביבות .שנה בכל חדשים עבודה מקומות מיליון 6 לפחות
     בקושי ומגיע מטריד העבודה בכוח ההשתתפות שיעור אולם ,שנה מידי העבודה לגיל
 מעסיק ישיר לא שבאופן הסקטור( החקלאות את נוטשים אנשים ,במקביל .50% ל

  .המחירים לחצי בשל במצוקה מצוי עצמו הסקטור בעוד )העבודה מכוח מחצית כמעט
 אנשים מיליון 25 ,שעברה בשנה .ההודי התעסוקה בשוק נדירות איכותיות עבודות
  .המדינה ידי על המנוהלות הרכבת מסילות בתחום משרות 90,000 ל מועמדות הגישו
 16% בקושי נותק הייצור אולם ,ניידים טלפונים המרכיבים מפעלים יותר כעת ישנם

  עליית עם .מודי שהציב היעד ,25% של לשיעור מתחת הרבה ,המקומי הגולמי מהתוצר
 תקווה ישנה וכי שלה ההזדמנות את החמיצה המדינה כי מאמינים הרבה ,האוטומציה

  שהחמירה הסחר מלחמת בשל מהיבשת לצאת נאלצו מפעלים בו המצב לניצול מועטה
 של ירודה רמה בשל מתאים עובדים צוות בהודו למצוא קשה ,עדיין .וסין ב"ארה בין

  הכיר מודי .בעולם מהגבוהות אחת שהיא ברמה שיוון מאי סובלת גם הודו .הכשרה
  2022 לשנת עד תעסוקה מקומות מיליון 100 לייצר הבטיח כאשר ,2014 ב הזו בבעיה

Make“ וקידם שיזם התוכנית באמצעות in India”. לייצור – אחת עבודה יש למודי  
.עבודות

.פוליטיקה

  מכריע רוב ,פוליטיות בריתות באמצעות להשיג יכול ,מֹודי  נרנדרה ,הודו ממשלת ראש
  תצטרפנה אזוריות קטנות מפלגות מספר באם ,הבאה בשנה הפרלמנט של העליון בבית
 היא הבתים בשני השליטה .התחתון בבית גדול במנדט לאחרונה שזכה ,החוסם לגוש
  Bharatiya ,מודי של שמפלגתו במחלוקת שנויה חקיקה להעביר מנת על חיונית

Janata Party (BJP), קידום לכלול יכולה הפרק שעל הממשלתית החקיקה .הבטיחה 
 רכישת על החלים חוקים ושינוי העבודה בשוק הרגולציה שינוי כמו כלכליות רפורמות של

.ההודית התעשייה ידי על נדרש רב שזמן כפי ,קרקעות

:הפיננסיים לשווקים תחזית

.42,000 :יציאה נקודת .40,023 :יעד מחיר .'ניטרלי' :SENSEXה מדד – מניות

  .)6% :תשואה יעד( 'חיובי' :ממשלתיות חוב אגרות – חים"אג

.'חיובי' :קונצרניות חוב אגרות

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

מכפיל  ) 2. תשואות האיגרות הממשלתיות בהודו) 1): מלמעלה למטה(גרפים 
.MSCI Indiaרווח למניה של מדד ה  )MSCI India .3הרווח של מדד ה 
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ישראל
שוק המניות נסחר  , לאחר הירידות האחרונות

במחיר הוגן

מקרו כלכלה 9עמוד 

.מקרו כלכלה ופוליטיקה

  המדינות בשאר כמו ,שנחלש תעשייתי ייצור עם ,מאטה הכלכלית הפעילות
 עלה לצרכן המחירים מדד .העולמית בכלכלה ההאטה מהשפעת כתוצאה ,המתפתחות

  .הפירות במחירי הייתה ביותר הגדולה העלייה .האנליסטים לציפיות מעל ,0.7% ב
  ,החדשות הדירות במלאי הירידה המשך עם בשילוב ,לדירות וגדל ההולך הביקוש
  למערכת מתכוננת ישראל .הדירות במחירי ברציפות שלישית חודשית לעליה הובילו
 מפלגות מספיק עם להסכם מלהגיע נכשל נתניהו שבנימין לאחר זאת ,נוספת בחירות
.קואליציה ולהקים

.מהירה הערכה .הישראלי ההון שוק

:המניות שוק

  של  בשיעור ירד S&P500 ה שמדד לאחר ,2.3% ב ירד 125 א"ת מדד ,מאי בחודש
  ,)-37.5%( טבע דוגמת הפארמה במניות חדות מירידות סבל 125 א"ת מדד .5.1%
  ממד 10% ה בסביבות הפארמה מניות מהוות ,יחד .)-20%( ואופקו )-4.5%( פריגו

  א"ת ומדד 1% ב עלה טכנולוגיה א"ת מדד ,שינוי ללא נותר בנקים א"ת מדד .125 א"ת
  ריבית ושיעור ב"בארה יותר נמוכות לריביות הציפיות בשל בעיקר ,4.5% ב עלה ן"נדל
  כמו תלויה ,לא או יקר הוא א"ת מדד באם השאלה .0.25% של בישראל שינוי ללא
 מעל הרבה מאזני שווי מכפיל עם ,גבוה יחסית מתומחר ן"הנדל סקטור .בסקטור תמיד

  משמרת ולכן נמוכה להישאר הצפויה ,הנמוכה הריביות בסביבת נעוצה לכך הסיבה .1
 EV/EBITDA יחס עם זול לתמחור טובה דוגמא .ההון על הגבוהות התשואות את

  המאוד הסביבה והיא סיבה לכך יש כי אם ,הטלקום סקטור הוא 5 מ נמוך או שווה
 סקטור הוא הבנקים סקטור .החברות רווחי את שוחקת בהדרגה אשר תחרותית
.1 ה סביבות של מאזני שווי במכפיל ונסחר הוגן באופן המתומחר

  כל ,הפארמה וסקטור גז & נפט ,טלקום למעט ,החברות של הכספיים חות"לדו בנוגע
 יפרסמו שהללו ההערכה – וטכנולוגיה ן"נדל ,ביטוח ,בנקים – האחרים הסקטורים

.למניה ברווחים מהצפי גבוהה צמיחה עם 2019 ל כספיים חות"דו

:החוב איגרות שוק

 איגרות תשואות את שלחו ב"בארה הממשלתיות החוב איגרות בתשואות הצניחה
  והעובדה במהירות שגדל התקציבי הגירעון .חדש שפל אל בישראל הממשלתיות החוב
  המרכזי הבנק ר"יו של ליבו תשומת את תפסו ,בספטמבר חדשות בחירות שישנן

.הממשלתיות החוב איגרות שוק על השפעה כל להם שהייתה נראה לא אולם ,בישראל

:החברות של החוב איגרות שוק

 ההשקעה דירוג מדד של האשראי מרווח .אחר סיפור זהו ,הקוצרני האיגרות שוק לגבי
  האשראי מרווח בעוד ,1.25% ל בסיס נקודות 15 כ התרחב ,60 בונד התל ,הישראלי

 נקודות 30בכ התרחב ,תשואות בונד תל ,השקעה בדירוג שאינן האיגרות מדד של
 מהנפילה כלשהיא במידה תמיכה קיבלו הללו המדדים שני ,ברם .2.68% ל בסיס

 הישראלי החוב איגרות שוק עבור שלילית נותרה שלנו התחזית .)ובתשואות( בריביות
 פני על השקעה בדירוג חברות של חוב איגרות ולהעדיף מ"מח לקצר ממליצים ואנו

  .השקעה בדירוג שאינן איגרות

  :ח"מט

  המחצית במהלך מערכו איבד יוני בחודש האמריקאי לדולר ביחס הישראלי השקל
  בסך .הדולר מול אל בהתחזקות וסיים התאושש מכן לאחר אבל חודש של הראשונה

 3.39% של מצטברת תשואה האמריקאי הדולר מול הישראלי השקל הניב ,הכל
.השנה מתחילת

:הפיננסיים לשווקים תחזית

.)הוגן מתומחר( 'ניטרלי' :35 א"ת מדד – מניות

.)0.33% :ריאלית תשואה( .'שלילית' :$ ב שנים 10ל ממשלתית חוב איגרת – חים"אג

ח ממשלת  "אג) 2. מכפיל הרווח בשוק המניות בישראל) 1): מלמעלה למטה(גרפים 
).ג"מהתמ(% החוב הלאומי בישראל  )3). מטבע מקומי(שנים  10ישראל ל 
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.מתקדמת הפנסיונית הרפורמה :פוליטיקה

 לאישור הנוגע בכל האחרונים בשבועות השתפרה כללי באופן הפוליטית הסביבה
  .הרפורמה של והחשיבות הצורך לגבי יותר רחב קונצנזוס כעת יש .בפנסיה הרפורמה

  הרפורמה לטובת באוכלוסייה היום רוב ישנו כי מצביע XP/Ipespe י"ע שבוצע סקר
  שבוע הקונגרס ועדת של ח"דו בחריפות ביקר ,הברזילאי האוצר שר ,גואדס .הפנסיונית

  של לסך הקרוב העשור במהלך החוק הצעת של החיסכון יעד את שחתך ,שעבר
  זאת ,ריאל טריליון 1.237 מ )$ מיליארד 221( ברזילאי ריאל מיליארד 860 בסביבות

  כי גואדס אמר ,ראשון ביום רויטרס עם כששוחח אולם .האוצר משרד חישובי  פי על
 תקופת עבור שייקבעו חוקים ידי על ברזילאי ריאל מיליארד 100 של חיסכון להשיג ניתן

  מאמצי בעקבות ,כה עד הקלות ניתנו שבה תקופה ,החדשה הפנסיה למערכת המעבר
  יכול מהתוכנית החיסכון סך כך .בקונגרס מחוקקים של צוותם עם המנויים לוביסטים

 גואדס שציין ריאל טריליון 1 של ליעד מספיק קרוב ,ריאל מיליארד 960 ל להגיע
 הכלכלית המרץ מנת את לייצר כדי חיוני הוא כי התעקשו אחרים ממשלה ושגורמי
 היו המיוחדת לוועדה שהוגש ח"בדו .ברזיל של והכלכלי הפיננסי של גורלה את שתשנה
  חוקי על שמירה כוללים אלו .המקורית הממשלתית להצעה ביחס שינויים מספר

 כספים עברת( BPC ה ותוכנית )פנסיה מינימום הבטחת( כפריים לעובדים הפנסיה
  מנקודת ביותר הרגישים החוקים שאלו מכיוון ,שהיו כפי )מוגבלויות ובעלי לקשישים

  האוצר שר מצד תגובה שעורר מה ,מהרפורמה החוצה נזרק קפיטליזם .סוציאלית מבט
 ומתן משא שהחל למרות ,ח"בדו נכללו לא מקומיות ורשויות מחוזות .גואדס פאולו

  של בסופו תיצור הרפורמה של סופית שגרסה בשוק הרווחת הדעה .הללו בנושאים
  בחזית עוד .ברזילאי ריאל מיליארד 700 לבין 500 בין של בהיקף פיסקלי אימפקט דבר

  עם ,המשפטים שר ,מורו יו'סרג של מודלפת שיחה פורסמה בחדשות ,הפוליטית
Lava השחיתות חקירת של בהקשר הפדרלי התובע Jato )כשופט יו'סרג כיהן שבה(.  

 ,הללו ההדלפות ."סקנדל לייצר במטרה נערכו" המודלפות מההודעות חלק ,מורו לפי
  כלל בדרך נוטה השליליות החדשות ושטף משפטית קבילות אינן ,מקרה בכל

Joaquim ,)לפיתוח הממשלתי הבנק( BNDES ה נשיא .להתמסמס Levy, התפטר,  
  להיות קרוב היה הוא כי שאמר ,בולסונאר איר'ז ,ברזיל נשיא מצד הערות לאחר
Gustavo ידי על הוחלף הוא .מפוטר Montezano, מטרות עם 'קו יותר מיישר'ש  

.להפרטה הממשלה

  לתקופה נמוכים יוותרו הריבית שיעורי ,חלשה נותרה הכלכלית הפעילות :כלכלה
.יותר ארוכה

  מטה תחזית ועדכוני לאכזב ממשיכה בפעילות ההתאוששות ,הכלכלית הפעילות בחזית
  מצביע  כזה תרחיש .2019 שנת סוף עבור 1% ל מתחת של לצמיחה קונצנזוס קבעו
  הוא התרחיש עוד כל ,בסיס נקודות 100 ל 75 בין ריבית להורדת האפשרות על

  המחירים מדד( IPCAה מדד ל הקונצנזוס .2019 עבור בעיקר ,מרוסנת לאינפלציה
  סוף עד 4.25% של האמצע ליעד מתחת ,)שנתי שינוי( 3.84% הוא 2019 ב )לצרכן
.הירקות מחירי מכיוון בעיקר דפלציה השפעת עם ,במאי 0.13% על עמד המדד .השנה

 ,הראלי אחרי .הפנסיה רפורמת את בתוכו מגלם כבר החוב איגרות שוק תמחור
.השוק לגבי זהירה יותר בגישה אנו

  כבר השוק ,ברם .ברפורמות תלויה הארוך בטווח הציבורי החוב של הדינאמיקה
  תשואת כי מאמינים אנו .)מסוימת במידה( הפנסיה רפורמת של סיומה את מתמחר
.השנה סוף עד 8.75% ב תהיה שנים 10 ל הממשלתית החוב איגרת

:הפיננסיים לשווקים תחזית

  :יציאה מחיר .99,100 :יעד מחיר( .'שלילי' – 'ניטרלי' :IBOVESPA – מניות
109,600(.

 חוב אגרות .)8.5% :תשואה יעד( 'שלילי' :מקומיות ממשלתיות חוב אגרות – חים"אג
.)4.5% :תשואה יעד( .'שלילי' -  'ניטרלי' :בדולר ממשלתיות

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

יקר

זול

מכפילי  ) BRIC .2שער החליפין הריאלי של מדינות ה ) 1): מלמעלה למטה(גרפים 
).שנים 5ל  CDS( BRICמרווחי האשראי של מדינות ה ) BRIC .3הרווח של מדינות ה 
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.פוליטי סיכון

 הדירוג וסוכנות יציב אופק עם BBB ל המדינה דירוג את הורידה Fitch הדירוג סוכנות
Moody's ה דירוג אופק את הורידה A3 לצמיחה לתחזיות קשור הזה השינוי .לשלילי  
 השפעה ישנה ,הזה במובן .הסחר לענייני הקשור בכל וודאות ואי חלשה כלכלית
  זאת ולקשר ממקסיקו הייבוא כל על מכסים להחיל טראמפ של איומו על שלילית

  מדינה"ל להפוך מקסיקו ממשלת הסכימה שמסגרתם ויתורים ,הגירה בנושא לוויתורים
  של המימון לסוגיית קשורים הציבורי למימון סיכונים מהגרים עבור "בטוחה שלישית

PEMEX, החוב לתשלום הממשלתית ההון קרן בכספי שימוש על דובר כשלאחרונה  
.החברה של

.ציבורי מימון

 במיסים תלויות עדיין ההכנסות ,אולם .המדינה של השוטף בחשבון עודף נשמר כה עד
 בשל מהצרכן המס בתקבולי נפילה על שמעיד מה ,שתוכנן ממה נמוכות היו והן גז על

  היו נמוכות הוצאות .לתקציב מתחת כצפוי נותרה ההוצאות רמת .הכלכלית ההאטה
 ,שנים שש תקופת כל בתחילת קורה שתמיד כפי ,השנה של הראשון ברבעון צפויות
  ירידה לראות שנתחיל הרי ,שיהיה מה הוא שהיה מה באם .בממשל שינוי לפני

 .ממיסים בהכנסות

.המוניטרית והמדיניות המרכזי הבנק

 שהתקבלו הערות ,אחד פה שהתקבלה בהחלטה 8.25% נותר הריבית ששיעור למרות
 בנוגע דעים תמימות חוסר על העידו המוניטרית המדיניות לקביעת מהוועדה לאחרונה
  על בשמירה בפועל תמכה הפד של המוניטרית המדיניות ,במקביל .האינפלציה לתחזית
 השלילית הגישה אבל ,)המתעוררים בשווקים במיוחד( גבוהים ריאליים ריבית שיעורי
  2019 ל שלו התחזיות את חתך לאחרונה והפד בעינה נותרה הכלכלית לצמיחה בנוגע
  ירדה מאי בחודש האינפלציה במקסיקו .ריבית הורדות עבור פתוחה הדלת את והותיר

  ,)שנתי שינוי( 3.77% ל היא גם ירדה הליבה אינפלציית בעוד ,)שנתי שינוי( 4.28% ל
.3.87% של משיעור

.המניות שוק

  ספרתית דו הרווח את מחקו במקסיקו האחרונים התיקונים ,השנה תחילת לאחר
 אנו ולכן ברורים וחיצוניים פנימיים סיכונים לזהות עדיין ניתן .המניות בשוק שנצבר
  רדומות חיוביות השפעות פוטנציאל .דפנסיביות מניות של סלקטיבית לבחירה קוראים
  גם כמו ,AMLO ממשל של הפיסקלית המדיניות של לפועל בהוצאה קשור השוק עבור

  לשוק שלנו המחיר יעד .יקר אינו השוק .הדירוג סוכנויות מצד אפשריים חיוביים שינויים
Mex( המניות IPC( 44,000 הוא.

.החוב איגרות שוק

  ניכרת ירידה חלה .הפיסקליות ההתפתחויות למרות ניטרלית היא השוק לגבי תפיסתנו
  הפרשי על המתבססת סחר מפעילות הנובעות הון לתנועות הודות התשואות בעקום

 לוקחים אם .נמוך נותר הממשלתי לחוב PEMEX  של מהחוב הסיכון העברת .הריביות
  נקודות 500 מ ביותר נסחרת )M10( שנים 10ל מקסיקו של החוב שתשואת בחשבון
  של לרמה מצפים ושאנו )UST10( שנים 10ל ב"ארה של החוב לתשואת מעל בסיס
  של הממשלתית החוב לאיגרת יש שעדיין מאמינים אנו ,בסיס נקודות 500ל מתחת
 הממשלתית החוב איגרת של שהמרווח מצפים אנו .מחירים לעליית פוטנציאל מקסיקו
 של מרווח – שינוי ללא כך אם נותר שלנו המרווחים יעד .שינוי ללא יישאר $ ב הנקובה

  נקודות 175 של ומרווח המקומי במטבע הנקובות האיגרות עבור בסיס נקודות 475
.$ ב הנקובות האיגרות עבור בסיס

:הפיננסיים לשווקים תחזית

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

  :תשואה ,475 :יעד מרווח( 'חיובי' :מקומיות ממשלתיות חוב אגרות – חים"אג
.)3.95% :תשואה ,175 :יעד מרווח( 'ניטרלי' :בדולר ממשלתיות אגרות .)6.95%

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

תשואות איגרות  ) 2. מכפיל הרווח במקסיקו ) 1): מלמעלה למטה(גרפים 
).ג"מהתמ(% החוב הלאומי של מקסיקו )  3. החוב הממשלתיות במקסיקו
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.מחירים יציבות משמעותו החליפין שער יציבות

  שתרם מה ,האחרון החדש במהלך יציב נותר הארגנטינאי הפזו של החליפין שער
  .הבחירות לקראת בו התמיכה שיעור ולעליית מאקרי הנשיא של הפוליטי במצבו לשפור
  בסוף בסיס נקודות 1190 מ נפל שנים 5 ל ארגנטינה של האשראי מרווח ,לכך בהתאם

 השנה מתחילת הארגנטינאי במטבע המצטבר הפיחות .1010 של הנוכחי למרווח מאי
  מדד .באינפלציה ליציבות גם הייתה נוספת חיובית השפעה .+16.8% של בשיעור היה

  רמתו בסביבת ,+3.1% על ועמד מאי בחודש יחסי באופן יציב היה לצרכן המחירים
  בקטגוריית מחירים .)מרץ בחודש +4.7% של לשיעור וביחס( +3.4% ,אפריל בחודש
  מחירי .אפריל בחודש כמו ,+2.4% של בשיעור עלו אלכוהוליים הלא והמשקאות המזון
  +5.1% של בשיעור הבריאות וקטגוריית +5% של בשיעור עלו והאנרגיה הדיור

  לרמה להגיע צפויה האינפלציה ,REM ה סקר לפי .המדד על משמעותי באופן והשפיעו
.2020 בשנת +26.1% ו 2019 בשנת +40.3% של

.פוליטיקה

  .לארגנטינה בנוגע היחידה הדאגה שזוהי נראה .פוליטיקה ושוב פוליטיקה ,פוליטיקה
  ההכרזה .הפוליטי בנוף גדולים שינויים כמה יצר )ליוני 12( פוליטיים לחיבורים ליין הדד

Miguelשל מינוי אודות הייתה ביותר הרלוונטית Angel Pichetto עם יחד לרוץ  
Justicialistה  ממפלגת Pichetto .לנשיאות הקרובות בבחירות מקרי הנשיא Party

(PJ), לאופוזיציה שייך להיותו מעבר .שנים 15 מ יותר במשך בסנאט הרוב מנהיג היה,  
Pichetto החזקים בקשריו השתמש מקרי .מקרי של כהונתו במהלך מפתח דמות היה  

 אליו וייחסו שונות חוק הצעות עבור תמיכה להשיג מנת על מהאופוזיציה מושלים עם
 הנשיא כלפי לוחמנית בעמדה שנקט ,”Kirchnerism“ה גוש אל מאשר שונה היה

 את להרחיב צפוי שלו והמינוי לשוק ידידותי מאוד נאום נאם Pichetto .כהונתו במהלך
  ,פרננדס ידי על המנוהלת ,באופוזיציה הפוליטיות החבירות .במקרי הפוליטית התמיכה
  בבחירות השלישי במקום שסיים ,מאסה יו'סרג של תמיכתו עם תמריץ הם גם קיבלו

  עם ומקרי מהקולות 37% עם סיולי אחרי ,מהקולות 21.4% עם( 2015 בשנת לנשיאות
 בבחירות הפוליטי בכוחו משמעותית ירידה חווה מאסה אולם .)מהקולות 34.1%
 פרננדס כנגד הפנימיות בבחירות יתמודד מאסה האם ברור לא עדיין .2017 ב לקונגרס

 בפרובינציה במיוחד ,המרכז למצביעי פונה הזה המהלך .אחר תפקיד לו יהיה שמא או
  מתמודד .לזכות ”Kirchnerism“ה של הסיכוי את להגדיל יכול והוא איירס בואנוס של

  מנואל חואן סלטה המושל רץ שעמו ,לשעבר הכלכלה שר ,לוואגנה רוברטו הוא שלישי
  מצביעים לשכנע יכולתו ,אחרות פוליטיות הכרזות בהינתן .הנשיא סגן להיות כמועמד
  .המובילים המועמדים בין יתחלקו המצביעים שקולות שסביר משום ,קלושה די מהמרכז

.הכלכלה התאוששות על מראים המובילים המדדים

  של לעלייה ביחס ,חודשי שינוי( 1.3% ב במרץ ירד (EMAE) הכלכלית הפעילות מדד
 הגבוה הנתון ,באפריל 61.6% ב עלה האנרגיה קיבולת ניצול ,ברם .)בפברואר 0.2%
 שיפור אבל שחלפה השנה במהלך 8.8% של בירידה מדובר עדיין .השנה תחילת מאז

 0.3% ב באפריל ירד הבנייה פעילות אינדקס .מרץ בחודש 13.9% של שנתית מירידה
  המלט ומכירות ייצור ,כן כמו .במרץ שנרשמה 3.4% של לירידה ביחס )חודשי שינוי(

 של לירידה ביחס )שנתי שינוי( 4.6% של בשיעור ועלו חדה התאוששות הראו במאי
.באפריל 5.6%

:הפיננסיים לשווקים תחזית

.)9.5% של יעד תשואת( 'חיובי' :שנים 10ל ממשלתית חוב אגרת – חים"אג

.)47 :2019 שנת לסוף יעד( 'שלילי' :האמריקאי הדולר מול הארגנטינאי הפזו – ח"מט

).עודף/ גרעון(תקציב ממשלת ארגנטינה ) 1: מלמעלה למטה(גרפים 
.מדד הפעילות הכלכלית בארגנטינה) 3. מאזן הסחר בארגנטינה) 2
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S&P: SIDEWAYS
Support at 2,785. Resistance at 2,954

STOXX600: SIDEWAYS-BEARISH
Support at 369. Resistance at 392

EUROSTOXX: SIDEWAYS-BEARISH

Support at 359. Resistance at 384

IBEX: SIDEWAYS-BEARISH
Support at 8,826. Resistance at 9,588

EUR-USD: SIDEWAYS-BEARISH
Support at 1.11. Resistance at 1.132

Oil (WTI): BULLISH
Support at 57.8. Resistance at 71.4

US Treasury (Yield perspective): SIDEWAYS
Support at 2.30%. Resistance at 2.61%

)חודשיות(תנועות הון גלובאליות 
אזורים& פילוח לפי סוגי נכסים 

ניתוח טכני
.תרחישי מגמות

)חודש 1(התנגדויות & תמיכות  

תנועות וסנטימנט, ניתוח פוזיציה
נקודת מבט על שוק המניות

  'המגמה נגד' גישת( גבוהה היא במניות הנכסים הקצאת :)'חסר' העדפת( בשוק פוזיציה
Put ה יחס מצד שלילי איתות ישנו ,בנוסף .)חסר בעמדת לנקוט מציעה / Call כי המעיד  

  ,הניטרלית בגזרה נותר Skew ה מדד .שלהם ההשקעות פורטפוליו את מגדרים משקיעים
.צפויה לא  בשוק אגרסיבית מאוד תנודה עתה לעת כי שמעיד מה

 בהסתכלות מעידה ,ב"בארה המניות לכיוון תנועות :)'יתר' העדפת( הון תנועות ניתוח
 ידי על להתמתן חייב זה נתון ,אולם .האחרון השבוע עבור 'שורי' מומנטום על ראשונית
  שווקי .תקופה אותה במהלך מיליארד 2.2 איבדו בעולם המניות שווקי ששאר העובדה
 בין הגוברים למתחים כתגובה נטו כספים מיציאת סבלו המתעוררים והשווקים אירופה
  .האירופאית ולכלכלה לפוליטיקה בנוגע הוודאות חוסר בשל גם אך וסין ב"ארה
  'שורית' עמדה על מעיד במקצת חיובי איתות :)'יתר' :העדפת( סנטימנט & סקרים ניתוח
.המשקיעים מצד

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

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

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

USA S&P 500 5,5% 1.419        11,9% 168       2,7% 17,78 16,60 2.914 2.794 ‐4,1% 3.073        

Europe ‐ Stoxx Europe 600  5,3% 322           8,2% 26         1,1% 14,70 14,70 383 387 1,0% 406

Euro Zone ‐ Euro Stoxx 3,4% 354           7,4% 26         1,0% 14,42 14,50 374 379 1,6% 398

Spain IBEX 35 3,5% 8.242        9,5% 779       3,5% 12,20 12,50 9.179 9.736 6,1% 10.223

Mexico IPC GRAL 6,7% 37.453      7,9% 2.975    1,0% 14,87 14,80 43.792 44.035 0,6% 46.237      

Brazil BOVESPA 7,1% 66.644      10,6% 7.080    8,1% 15,38 14,00 100.689 99.123 ‐1,6% 109.035    

Japan NIKKEI 225 5,6% 22.928      6,3% 1.445    3,1% 15,05 15,40 21.087 22.250 5,5% 22.695      

China SSE Comp. 7,7% 2.965        9,3% 276       11,9% 12,14 11,00 2.997 3.038 1,4% 3.099        

China Shenzhen Comp 8,2% 1.603        6,3% 100       14,6% 18,00 16,00 1.578 1.606 1,8% 1.639        

India SENSEX 9,4% 18.689      10,7% 2.001    14,2% 22,67 20,00 39.718 40.023 0,8% 42.024      

Vietnam VN Index 8,4% 690           9,0% 62         10,8% 16,78 16,50 943 1.028 9,0% 1.079        

MSCI EM ASIA  7,3% 488           9,7% 47         12,6% 12,45 11,60 523 548 4,9% 576           

UPWARD REVISION DOWNWARD REVISION ANDBANK ESTIMATES
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שווקים מפותחים
הערכה פונדמנטאלית

אגרות חוב ממשלתיות                             

פריפריאליים באירופה חים"אג
מחיר יעד כלכלי–שנים  10איגרות ממשלתיות ל

איגרות חוב בשווקים המתעוררים
מחיר יעד כלכלי -אגרות ממשלתיות 
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 שווי' תשואת .2.2% :'ריצפה' תשואת :ב"ארה של ממשלתיות חוב אגרות
.3.4% :מקסימלי תשואה שיעור .3.1% :'הוגן

  בסיס 'נק 6ל ירד )שנים 10ל הממשלתי ח"לאג ביחס( המרווח :SWAPה מרווח
  מרווח עם לנורמליזציה להגיע מנת על .)שעבר בחודש בסיס 'נק 5 של לעלייה ביחס(

 שלנו  הציפיות לפי( 2.25% ה ברמת התבסס SWAPה שיעור בעוד ,בסיס 'נק 5 של
 של לשיעור להגיע צריכה שנים 10ל הממשלתית החוב איגרת תשואת ,)לאינפלציה

2.2%.
  בסיס 'נק 17מ( בסיס 'נק 24ל עלה האמריקאי הדולרי העקום של השיפוע :שיפוע
  ,)1.85% כיום( 2% של בתשואה העקום קצה של הנורמליזציה בעוד .)שעבר בחודש

  תשואת ,)בסיס 'נק 157( שנים 10ה של הממוצע העקום לשיפוע להגיע מנת על
.3.42%ל לעלות תצטרך שנים 10ל הממשלתית האיגרת
 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 .0.63% :'ריצפה' תשואת :גרמניה של ממשלתיות חוב איגרות

.2.2% :מקסימלי תשואה שיעור .1.30% :'הוגן
  .)שעבר בחודש בסיס 'נק 51ל ביחס( בסיס 'נק 47ל ירד המרווח :SWAPה מרווח

  SWAPה שיעור בעוד ,בסיס 'נק 37 של מרווח עם לנורמליזציה להגיע מנת על
  לכיוון להגיע צריכה הממשלתית האיגרת ,)0.25% היום( 1%ה ברמת התבסס

 .)כניסה 'נק( 0.63%ה
  .)שעבר בחודש בסיס 'נק 54ל ביחס( בסיס 'נק 44ל ירד באירו העקום שיפוע :שיפוע
 על ,)0.69%- היום( 0%ה בסביבות של בתשואה לנורמליזציה יגיע העקום קצה באם
  האיגרת ,)בסיס 'נק 128( שנים 10ה של הממוצע העקום לשיפוע להגיע מנת

.1.28% 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

  שווי' תשואת .1.9% :'ריצפה' תשואת :אנגליה של ממשלתיות חוב איגרות
.3.2% :מקסימלי תשואה שיעור .2.5% :'הוגן

  .)שעבר בחודש בסיס 'נק 24ל ביחס( בסיס 'נק 19ל ירד המרווח :SWAPה מרווח
  SWAPה שיעור בעוד ,בסיס 'נק 11 של מרווח עם לנורמליזציה להגיע מנת על

  לכיוון להגיע צריכה הממשלתית האיגרת ,)1.4% היום( 2%ה ברמת התבסס
.1.89%ה

  של נורמליזציה עם ,1.56% של הממוצע העקום לשיפוע להגיע מנת על :שיפוע
  צריכה שנים 10ל הממשלתית האיגרת תשואת ,1%ב לשנתיים הממשלתית האיגרת
.2.56% ל להגיע

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

3.2%.

.0.65%תשואת יעד ב : ח ממשלת ספרד"אג
.2.1%תשואת יעד ב : ח ממשלת איטליה"אג
.0.8%תשואת יעד ב : ח ממשלת פורטוגל"אג
.0.2%תשואת יעד ב : ח ממשלת אירלנד"אג
.2.65%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
 את רק לקנות צריכים אנו ,מתקיים הראשון שהתנאי בהנחה
  של ריאלית תשואה המציעות המתעוררים השווקים איגרות
  באפור מסומנים )ימין מצד( בטבלה  .יותר או 2.5%

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

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

Nominal reading Real
Indonesia 7,39% 3,32% 4,07% -1,00% 6,39%
India 6,89% 3,02% 3,87% -1,00% 5,89%
Philippines 5,09% 3,20% 1,89% -0,50% 4,59%
China 3,23% 2,70% 0,53% 0,00% 3,23%
Malaysia 3,64% 0,25% 3,39% -1,00% 2,64%
Thailand 2,13% 1,15% 0,98% 0,00% 2,13%
Singapore 2,01% 0,88% 1,13% -0,50% 1,51%
South Korea 1,54% 0,64% 0,90% 0,00% 1,54%
Taiwan 0,69% 0,95% -0,26% 1,00% 1,69%

Turkey 15,71% 18,71% -3,00% 1,00% 16,71%
Russian Fede 7,41% 5,10% 2,31% -0,75% 6,66%

Brazil 7,59% 4,78% 2,81% -0,75% 6,84%
Mexico 7,69% 4,31% 3,38% -1,00% 6,69%

Colombia 5,99% 3,24% 2,75% -0,75% 5,24%
Peru 4,92% 2,70% 2,22% -0,75% 4,17%

Target 
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  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
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.הקצר בטווח מניעים גורמים

  ח"הדו .האחרונים בשבועות ירדה 2020 בשנת יותר גבוהים נפט מחירי לגבי אופטימיות .2020 בשנת מחירים ירידת מסיכון חוששים המשקיעים – )למחיר שלילי(
 כגורמים העולמית בכלכלת וההאטה נפט פצלי בייצור העלייה את להציג ויכול 2020 שנת עבור הראשונה הרשמית ההערכה את יראה החודש שיפורסם IEA ה של

 ליום מיליון 12.32 של בהיקף 2019 לשנת ב"בארה הייצור לרמת שלו התחזית את קבע IEA שה הוא יודעים כבר שאנו מה .בעולם הנפט מחירי לירידת פוטנציאלים
 ביום נפט חביות מיליון 1 של תוספת( ליום חביות מיליון 13.26 של בהיקף לייצור היא התחזית 2020 שנת ועבור )אלף 130 ב ,הקודמת מהתחזית יותר נמוך מעט(

 של ח"בדו קצר לטווח האנרגיה תחזית פי על .)ליום נפט חביות מיליון 1.2 של הגלובאלי בביקוש לצמיחה מצפה ח"שהדו בעובדה בהתחשב ,רע לא .האמריקאי לייצור
Platts, ה למחיר ההערכות WTIלחבית $63 של מחיר עם שינוי ללא נותרו 2020 ל ההערכות בעוד ,לחבית $59.3 ל $3.5 ב נחתכו 2019 ב.

  את לשנע דרך מחפשים וסוחרים יצרנים בעוד ,לגדול ממשיך ב"שבארה  Cushing ב הנפט מרכז .ב"בארה האחסון במתקני מתמשך גידול – )למחיר שלילי(
 לקיבולת חביות מיליון  4.8 ה בסביבות של תוספת לבנות מתכננת האמריקאית הפטרוליום תעשיית .לייצוא החוף אל טקסס במזרח הגואה הייצור תוצרי את מהאחסון
 בטווח ההשלכות .חדשה תוצרת נוכח החולפת בשנה 10%בכ גדל המסחר היקף שם ,Cushing ב מהמרכז נפט לשינוע חדשים צינורות משבעה פחות ולא האחסון
  במהלך והייצור ההשקעות את עצרו קונבנציונליים לא שיצרנים לכך הסיבות אחת היו )שינוע בתשתית מחסור בשל( לעת מעת שנוצרו בקבוק צווארי .ברורות הבינוני
 שיבטיח מה ,והייצור ההשקעות את מפסיקים בו ממצב להימנע יסייעו הנראה ככל )והצינורות האחסון מתקני( הללו המתקנים של הבנייה ,כעת .מסוימות תקופות
  .יותר גדול ובהיקף וגז נפט של יותר טובה זרימה

  לשיבוש גורמת לאיראן סעודיה בין הגיאופוליטית היריבות .OPEC של הפגישה למועד בנוגע וודאות חוסר יוצרת ואיראן סעודיה בין המתיחות – )למחיר שלילי(
 האי .הפגישה מועד לשינוי בנוגע ההסכמה את שמעכבת היחידה החברה היא איראן .לכך האחרונה הדוגמא היא OPEC פגישת מועד סוגיית בעוד ,הקרטל בפעילות
.האמריקאיות הסנקציות ידי על מתכווץ הנפט ייצוא בעוד איראן של השוק מנתח לוקחות אחרות OPEC ומדינות סעודיה שכן ,מקרית ולא כמעט היא פשרנות

  סביר לא כי דיווח Plattsה . הרכישות את מגדילות אסיה במזרח אחרות ומדינות טאיוואן אולם סביר אינו לסין ב"ארה של בייצוא ריבאונד – )למחיר ניטרלי(
 את מילאה טאיוואן ,זאת למרות .המדינות שתי בין המתמשכת הסחר מלחמת לאור זאת ,2019 של השנייה במחצית יתאושש האמריקאי לנפט סין של שהתיאבון

  לטופ המכירות סך בעוד ,חביות מיליון 15.73 של להיקף והגיע הראשון ברבעון עצמו את מהכפיל יותר לטאיוואן שהייצוא ,ציינה הכתבה .הסיני מהצרכן שנוצר הפער
.חביות מיליון 83.76 של להיקף )שנתי שינוי( 75% ב הראשון ברבעון גדל אסיה במזרח המדינות ששת

  הנפט מרזרבות שליש כעת מגבילות ונצואלה ועל איראן על האמריקאים סנקציות ."באנרגיה קולוניאליזם" מיישמת הברית ארצות – )למחיר ניטרלי / חיובי(
  .שלה והגז הנפט בעזרת למלא הברית ארצות מתכוונת אותו גדול מרווח .העולמי בשוק נפט פחות הרבה מותיר זה .בעולם

  עד הפגינה רוסיה בעוד בייצור הקיצוץ את להאריך מעוניינת ברור באופן סעודיה .בחשבון תילקחנה האחרונות המחירים ירידות +OPEC פי על – )למחיר חיובי(
  יותר יפיקו היצרנים באם ,$40 ל מתחת אל ליפול יכולים הנפט שמחירי יוני בתחילת הזהיר רוסיה של האנרגיה שר ,זאת למרות .מחייבת לא גישה הטוב במקרה כה
  המחצית תוך אל יוארך בתפוקה הקיצוץ שהסכם אפשרי כאיתות הללו ההצהרות את לוקחים אנו .Al-Falih ,הסעודי האנרגיה שר של הצהרות מהדהד ,נפט מידי

 היה לא רוסיה של האינטרס ברם ,)שלהם התקציב צרכי את לכסות מנת על( יותר גבוהים נפט מחירי צריכים הסעודים .לרדת ימשיכו המחירים באם השנה של השנייה
  לא בביקושים איטית שצמיחה טוענים זקס גולדמן של האנליסטים .האחרות לחברות ביחס שהוסכם הקיצוץ את לבצע ביותר האיטית המדינה הייתה והיא כה עד ברור

  היא שבו במצב +OPEC את להעמיד עלולה בצריכה האטה" .בתפוקה נוספים קיצוצים להחיל כדי גרוע מספיק לא המצב שני מצד ,הייצור מהסכם ביציאה תומכת
 אולם ,בשוק חזק ביקוש יש כאשר עמדות לאחד יותר קל כי ציינו זקס גולדמן של האנליסטים ."לו תסכים שרוסיה בטוח שלא מה ,הקיצוצים את להאריך חייבת תהיה

S&Pשל ח"דו ..לעין יותר ניכר וסעודיה רוסיה בין המתח אמצע מצב במעין כשנמצאים Global Platts אלף 120 ב ירדה בסעודיה הנפט של הייצור שרמת מראה  
 של להיקף ליום חביות 120 ב הוא גם נפל האיראני הייצור .האחרונות שנים וחצי בארבע ביותר הנמוכה הרמה ,חביות מיליון 9.7 של להיקף מאי בחודש ליום חביות
 שהעניקה הוויתורים את להאריך סרבה הברית שארצות לאחר קונים למצוא מתקשה המדינה שכן ,1988 נובמבר מאז ביותר הנמוכה הרמה ,חביות מיליון 2.45

  פברואר מאז ביותר הנמוכה הרמה ,ליום חביות מיליון 30.09 של לרמה )חודשי שינוי( ליום חביות אלף 170 ב נפלה OPEC תפוקת ,הכל בסך .הסנקציות של בהקשר
 ב הגדול בהיקף ייצרה עיראק .שלה מהקיבולת פחות ליום חביות אלף 160 שייצרה ,סעודיה בהובלת ,במאי 117% על עמד בתפוקה לקיצוצים הציות שיעור .2015

  המחירים ירידת את בחשבון ייקחו בקרטל שאינם ושותפיה הקבוצה חברי כי אמר ,ברקידו נרל'ג ,OPEC מזכיר בינתיים .שהוסכם מהגבול ליום חביות אלף 130
.הקרובים בשבועות ייפגשו כאשר בחשבון הנוכחית

.הארוך בטווח מניעים גורמים

 שהאנרגיות לפני לשאוב יכולים שהם הזמן כמות י"ע מוכתב שירותיהם של שהערך לזכור צריכים הקונבנציונאליים היצרנים :'השרביט את לוקחות' חלופיות אנרגיות)-(
 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 החלופיות

.)שניתן ככל גבוהה החלופית האנרגיה מקורות של האלטרנטיבית העלות על ולשמור(

  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

  עליה 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

 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

  ל עלה )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 .909$ של האחרונות שנים 20ב הממוצע מחירו מעל הרבה להיסחר ממשיך הזהב ,ראליים במונחים .)שעבר בחודש 1,145$ מ( 1,211$
  ל קרוב להישאר צריך )המשקל שיווי מחיר או( הנומינלי מחירו ,ראליים במונחים הממוצע למחירו קרוב יישאר הזהב שמחיר מנת על ,)1.1147  על עומד כעת( העולמי
1,013$.

 מעל הרבה נותר ועדיין )שעבר בחודש 88.37x של מיחס( 90.44x עלה לכסף הזהב יחס :)פרודוקטיביים נכסים פני על ערך צבירת העדפת( לכסף ביחס הזהב
 שהכסף בהנחה ,שלו שנתי הרב לממוצע יגיע שהיחס מנת על .)לכסף ביחס לפחות( יקר שהזהב כך על שמעיד מה ,האחרונות השנים 20ב 63.5x של הממוצע
.לאונקיה 947$ ל להגיע צריך הזהב מחיר אזי ,)גבוהה בסבירות קורה הנראה שככל מה( מהזהב טוב יותר מתומחר

  .האחרונות השנים 20 ה במהלך 15.04x של הממוצע מעל הרבה עדיין ,)שעבר בחודש 20.3xמ( 25.73x ל החודש במהלך עלה 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 226 ל ביחס( אלף 205 ל החדות עלו 'לונג'ה פוזיציית סך - )non-commercial(ב"בארה 1000 במחיר הזהב על העתידיים החוזים פוזיציית :ספקולטיבי מיקום
 לעליה ביחס( החודש במהלך חוזים אלף 148 ל בחדות עלתה הפוזיציה ,לכן .)אלף 102 מ( חוזים אלף 65 ל משמעותי באופן נפלה 'שורט'ה פוזיציית .)שעבר בחודש

.לאחרונה גדל לזהב הספקולטיביים המשקיעים של שהתיאבון שמעיד מה ,)הקודם בחודש חוזים אלף 124 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

  לצרף שמסייע מה ,בחייהם הראשונה בפעם הרשמיים הבנקאיים בשירותים להשתמש בית משקי  של מיליונים מכריח בהודו הדמונטיזציה תהליך :בהודו דמונטיזציה
.הזהב כמו פרודוקטיביים לא פיזיים בנכסים שהושקעו חסכונות של דולרים מיליארדי להניע יסייע המהלך .הרשמית הכלכלה אל אותם

חיוביים מניעים גורמים

  שלנו היעד בהינתן .הארוך בטווח 0.60x של לממוצע מתחת הרבה עדיין ,)שעבר בחודש 0.45x מ 0.468x ל עלה s&p500ל הזהב יחס :s&p500ל ביחס הזהב
.הארוך בטווח הממוצע בקרבת להיות מנת על 1,680$ל להגיע צריך הזהב מחיר ,s&pה מדד עבור 2,800$ של )אמצע 'נק( למחיר

 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
.)שליליות תשואות המניבות באיגרות מושקע $ טריליון 11 מ למעלה( 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
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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 28,85 -0,89 34,9 0,0 23,1 1,18
USD vs G10 32,11 -2,22 39,6 0,0 23,8 1,33

EM 3,27 -1,33 5,0 -0,8 1,6 1,05
EUR -12,29 1,06 5,4 -14,8 -6,0 -1,11
JPY -5,20 1,82 -3,6 -12,8 -7,9 0,18
GBP -3,56 -3,29 0,1 -6,5 -3,5 -0,23
CHF -3,12 1,84 -1,6 -6,0 -3,6 -0,47
BRL -0,67 -0,01 0,1 -0,8 -0,3 -1,49
MXN 2,65 -1,22 4,1 -0,3 1,6 0,96
RUB 1,29 -0,09 1,4 -0,2 0,5 1,74
AUD -4,40 0,04 -1,9 -5,2 -3,7 -1,38
CAD -2,47 1,06 -0,2 -5,0 -2,6 -0,59
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1.125 של )2019 שנת אמצע( כלכלי יעד מחיר :הדולר מול האירו

 ל ביחס( 1.18 של לרמה שירד שנים שלוש של )Z( תקן ציון עם ,)$ מיליארד 28.9 ל $ מיליארד 30.8 מ( האחרון החודש במהלך ירדו בעולם הדולר פוזיציות :תנועות
  50% נותרה נטו הדולר שפוזיציית העובדה ,פנים כל על .העתידיים החוזים של בסיכון נרחב קיצוץ עם שלו הלונג מפוזיציות חלק החזיר הדולר .)הקודם בחודש 1.33
  ,נמוכות שברמות  ,פי עלי אף .המטבע של המתמשך היחסי החוסן את ממחישה ,)בפברואר $ מיליארד 19.2 לעומת $ מיליארד 28.9( 2019 ב הנמוכה רמתה מעל

 היורו על שורט פוזיציות באמצעות האמריקאי הדולר על שלהם הלונג פוזיציית את לממן ממשיכים הספקולנטים .נרחב בהיקף עדיין הדולר על נטו הלונג פוזיציות
  פוזיציית את להקטין המשיכו משקיעים .)$ מיליארד 0.67( הברזילאי הריאל ועל ,)$ מיליארד 4.4 של בהיקף( האוסטרלי הדולר על ,)$ מיליארד 12.3 של בהיקף(

 התקן בציון החדה הירידה אולם ,)שעבר בחודש $ מיליארד 4.62 של שוק משווי ,$ מיליארד 3.27 של שוק לשווי( המתעוררים השווקים במטבעות שלהם נטו הלונג
)Z( המתעוררים השווקים של בפוזיציות )מעידים עדיין בעולם הפוזיציות .משמעותי באופן ביתר מתומחרים לא הללו בשווקים שהמטבעות מראה ,)1.93 לעומת 1.05  

.הקרובים החודשים טוב יהי המתעוררים השווקים וכלכלות האמריקאית הכלכלה של מצבם כי סוברים שהמשקיעים
 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
.1.132 של התנגדות ונקודת 1.11 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

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 
47: פזו ארגנטינאי -דולר אמריקאי יעד 
72: רופי הודי –דולר אמריקאי יעד 
7: יואן סינייעד 

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

.'חיובי': דולר קנדי

המטבעות שאנו מעדיפים מבחינה  
טכנית מוקפים בירוק
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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
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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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