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:  גרף נבחר של החודש
בניכוי מטוסים ומוצרים צבאיים , ב"הזמנות מוצרי הון בארה

)$USבמיליארד (

חוב וריביות
 תמחור .שעבר בחודש גרועים ביצועים הציגו החוב איגרות שווקי

  ,האירופאיות לאיגרות בנוגע במיוחד ,יקר להיות ממשיך השווקים
  תיפסק לא המרכזיים מהבנקים התמיכה כי מאמינים אני אולם
.בקצר בטווח

  :החוב שווקי עבור המלצותינו
  נקודת( 'ניטרלי' – 'שלילי' :שנים 10ל ב"ארה ממשלת ח"אג

  תשואה יעד( 'שלילי' :גרמניה ממשלת ח"אג .)1.8%ב כניסה
  .0.5% :תשואה יעד .'שלילי' :ספרד ממשלת ח"אג .)-0.3%

  ח"אג .1% :תשואה יעד .'ניטרלי' :איטליה ממשלת ח"אג
  ממשלת ח"אג .0.6% :תשואה יעד .'שלילי' :פורטוגל ממשלת
 השווקים של החוב אגרות .0% :תשואה יעד .'ניטרלי' :אירלנד

  ,אינדונזיה ,הודו את מעדיפים( .'חיובי' :באסיה המתעוררים
  ודרום סין ,מטאיוואן נמנעים .וסינגפור הפיליפינים ,מלזיה
 באמריקה המתעוררים השווקים של החוב אגרות .)קוריאה

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

מניות
                            :המניות שווקי עבור המלצותינו

S&P: '3,100 :יציאה נקודת .2,900 יעד מחיר .’שלילי' – 'ניטרלי.  
Stoxx 600 Europe: 'יציאה נקודת ,387 יעד מחיר .'ניטרלי:  

406.Euro Stoxx: '398 :יציאה נקודת379, יעד מחיר .'ניטרלי.  
  יפן .9,900 :יציאה נקודת ,9,425 יעד מחיר .'חיובי' :)Ibex( ספרד

)Nikkei   נקודת( 22,250 יעד מחיר .’שלילי' - 'ניטרלי' :)225
Shenzhen( סין .)22,700 :יציאה Idx(: (: 'חיובי' – 'ניטרלי.  
Shanghai( סין .1,800 :יציאה נקודת ,1,757 יעד מחיר Idx(: 

 הודו .3,240 :יציאה נקודת ,3,176 יעד מחיר .'חיובי' – 'ניטרלי'
)Sensex(: 'יציאה נקודת ,40,023 יעד מחיר .'חיובי' – 'ניטרלי  

TLV)ישראל .42,000 Index): 'מקסיקו .)הוגן תמחור( 'ניטרלי 
(IPC Index): '45,400 :יציאה נקודת ,43,000 יעד מחיר .'חיובי.  

  נקודת ,103,000 יעד מחיר( .'ניטרלי' :(Ibovespa)ברזיל
  .)103,300 :יציאה

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

  לשגר שוקלת יפן .לספטמבר שהוסכם ביעד מלעמוד כשלה רוסיה
  הסעודית וערב ב"ארה .התיכון למזרח הים חיל של כוחות

  .הממלכה של הנפט תפוקת על להגן במטרה מאמצים משלבות
 מחירים לעליית ההימורים כשברקע בשוק מומנטום של אובדן
 .חודשים תשעה של לשפל הגיעו

מטבעות
  :המטבעות שוק עבור המלצותינו
  האמריקאי והדולר )BRL( הברזילאי הריאל  :מועדפים מטבעות

)USD(. יפאני יין :ידנו על מועדפים פחות הכי המטבעות )JPY(, 
  הרוסי הרובל ,)MXN( המקסיקני הפזו , )CHF( השוויצרי הפרנק

)RUB( הקנדי והדולר)CAD(.

קונצרניאשראי 
  עם יחד ,הגלובאלית בכלכלה ההתדרדרות :באירו האשראי שוק

  באירופה חברות של המסחריים הערך ניירות בהיצע הגידול
  תשואה בעקבות( משקיעים ידי על בשוק רווחים מימוש ולאחרונה

  בדירוג החוב איגרות בשוק 8% של ותשואה IG ה בשוק 6% של
HY(, לחדלות התחזית .האשראי מרווחי של להתרחבות יביאו  

  3% של לשיעור עלתה ובאירופה ב"בארה המנפיקים של פירעון
  הוודאות בחוסר ירידה ,הנאמר למרות .בהתאמה 2.8% ושל

  שנראה הברקזיט סאגת ,הסחר הסכם על ומתן למשא בנוגע
  הבנק י"ע הרכישות תוכנית של והיישום סיום לקראת ומתקרבת
  החוב לאיגרות גבית רוח לספק יכולים ,באירופה המרכזי

  נמשיך אנו .)BBB ה בטווח המדורגות אלו במיוחד( הקונצרניות
  דוגמת ,)מחזוריים לא( דפנסיביים יותר שהם סקטורים על ונהמר
.הציבוריים השירותים וסקטור הטלקום סקטור

  :הקונצרני החוב של האשראי מרווחי עבור המלצותינו
  שוק .65 :יעד מרווח .'שלילי' :)Itraxx( באירו נקוב IGה שוק
  שוק .270 :יעד מרווח .'שלילי' :)Xover( באירו נקוב HYה

  בסיס נקודות 50 של יעד מרווח .'ניטרלי' :$USב IGה מרווחי
CDXה עבור IG. ה מרווחי שוקHY בUS$: 'מרווח עם 'שלילי 
CDXה עבור בסיס נקודות 390 של יעד HY.

2עמוד 



ב"ארה
ביצועי החברות מעל  . עסקה חלקית עם סין

.הציפיות

מקרו כלכלה
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3עמוד 

.גיאופוליטיקה

 יודעים אנו .בשוק הסנטימנט את חיזקה ב"לארה סין בין החלקית בעסקה ראשון שלב
  50 – 40 עד של רכישות פוטנציאל ,ב"מארה חקלאי ייבוא יותר לקנות הבטיחה שסין

  זאת ,האמריקאי האינטרס עבור אטרקטיבי ספק ללא אשר נתון ,בשנה דולר מיליארד
 רכישות ושיא 2018 במהלך חקלאות מוצרי של רכישות דולר מיליארד 10 ל בהשוואה
  הייבוא מכסי העלאת ,האמריקאי מהצד .2013 בשנת דולר מיליארד 29 של בהיקף
  על ומתן והמשא נדחתה ,באוקטובר 15 ל תוכננה אשר ,30% ל 25% מ ב"בארה

 האפשרות שנפתחה מאמינים אנו ,ואילך מכאן .ימשיך בעסקה ראשון שלב השלמת
  חוקי חיזוק של בתחומים להתקדמות להביא יכול אשר ,הסחר בהסכם שני שלב שנראה
 .המקומי הסיני בשוק פיננסיים לשירותים נגישות ושיפור רוחני קניין נכסי על ההגנה

 שאלת .דצמבר לחודש שתוכננה הייבוא מכסי עליית את לבטל תציע ב"ארה ,בתמורה
 התפתחויות של לרצף ולהביא יציבים להיות יכולים הללו ההסכמים האם היא המפתח
  לנו שגורמות סיבות שתי ישנן .במצב מהותי לשינוי דבר של בסופו יביאו שביחד ,קטנות
  לא ,השנייה .ההסכם של ביצועו את שיינטר מכניזם יהיה ,הראשונה :אופטימיים להיות
 על ההגנה את חיזק כבר בסין הקונגרס ,אפריל בחודש( ליישום קשות ההבטחות כי נראה
  .)במדינה זרות השקעות על ההגבלות את ריככה ין'בייג ,יולי ובחודש רוחני קניין נכסי

  )קשה המחלוקת שלגביהן( הלאומי הביטחון נושאי בין הפרדה לבצע ין'בייג של היוזמה
 הסיבה זו .נכונה היא )התקדמות כבר ישנה שלגביהן( גרידא המסחריים הנושאים ובין

.החלקי ההסכם בפני כעת עומדים אנו שבזכותה

.הפד

 נוספת ריבית הורדת של הנוכחי מהתמחור לסגת סיבה לשוק סיפק ולא כמעט הפד דובר
 הכלכלה בעוד כי ציין ,Clarida ,הפד ר"ליו המשנה .החודש בסיס נקודות 25 של בשיעור
  הדגיש אף Clarida ."בולטים" סיכונים ניכרים עדיין ,חיובית נותרה והתחזית טוב במצב
 הפד נציגי מרבית .המרחיבה המדיניות במסגרת "כנדרש תפעל"ו תמשיך שהוועדה שוב

  אחר פגישה ,תנועה כדי תוך החלטות קבלת של בגישה נוקטים הם כי ציינו האחרים
 נדרשים הם איתה הסחר מדיניות של בבסיסה אשר הוודאויות חוסר בהינתן ,פגישה

  התנודתיות את להקטין מובהק באופן סייעה הריפו בשוק הפד של פעילותו .להתמודד
 בשוק האחרונים הקשיים כי ציינו הפד דוברי .קבוע פתרון אופן בשום זאת אין אולם בשוק
  ביקוש לעקום מתקרבים אנו וכי נזילות יותר נדרשת הנראה ככל לשוק כי מעידים הריפו
  כולל בסכום רזרבות מחדש יבנה הפד כי צופים אנו ,בנוסף .בשוק הרזרבות עבור תלול
 נכסים רכישות של $ מיליארד 220 עד של תוספת שמגלם מה ,דולר טריליון 1.5 של

.בשוק

.והאשראי החוב איגרות ,המניות שוק

 את פרסמו S&P500 ה מדד מחברות 20% שרק ולמרות החלה הכספיים חות"הדו עונת
  שהפד לכך אישור אין בעוד .בשוק האנליסטים ציפיות מעל הן התוצאות ,כה עד דוחותיהן

  צפוי עדיין s&p500ה מדד ,החודש יותר מאוחר השנה שלישית ריבית הורדת יבצע
  בנוגע החיוביות מהחדשות הרוויחו האשראי מרווחי .2,900 במחיר השנה את לסיים
  ,מאוד נמוך היצע ,לשוק תמיכה שהיוו טכניים היבטים מכמה גם כמו ,הסחר להסכם
  מחירי .שמרניות בפוזיציות הנמצאים משקיעים ויותר יותר נמוכות ח"מט גידור עליות
  יותר גבוהים רווחים השיאו -BB בדירוג חוב איגרות כאשר ,עלו HY בדירוג החוב אגרות
 פירעון לחדלות שהגיעו המנפיקים היקף ,השנה מתחילת .CCC ו B המדורגות מאלו
 איגרות עבור 2.81% של פירעון חדלות שיעור עם ,שעברה שנה במהלך היקפו על עלה
.ב"בארה HY בדירוג חוב

:הפיננסיים לשווקים תחזית

  .3,100 :יציאה נקודת .2,800 :אמצע נקודת .'ניטרלי' - 'שלילי' :S&P - מניות

.)1.8% :שנים 10ל ממשלתי ח"לאג כניסה נקודת( .'ניטרלי' - 'שלילי' :ממשלתי - חים"אג

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

CDXה של יעד מרווח( 'שלילי' :ספקולטיבי דירוג IG: 354 בסיס 'נק(.

.'ניטרלי' :DXYה מדד - ח"מט

שינוי ברווח למניה ומכפיל   – S&P500מדד ה ) 1): מלמעלה למטה(גרפים 
שנים  10ב ל"תשואה ריאלית של איגרת החוב הממשלתית בארה) 2. הרווח

.שיעורי צמיחה שנתיים של ההכנסות והרווחים - S&P 500מדד ה ) %3). ב (
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אירופה 
.שוק המניות הגיע לנקודת יעד האמצע שלנו

מקרו כלכלה 4עמוד 

.המרכזי והבנק כלכלה

  בסקטור גם לכך השפעה ונרגיש ויתכן בספטמבר שוב נסוג התעשייתי PMIה מדד
  עבודה מקומות יצירת של דינאמיקה פחות ישנה ,ירד התעשייתי הייצור .השירותים

  הנדרש האמצעי נותרו פיסקליים תמריצים .חלשים חיצונים נתונים לראות וניתן
 די עשתה" כי הכריזה גרמניה .מתון נותר הציבוריות בהוצאות הגידול אולם ,ביותר
  המס שיעור אל קיצוץ צופה בצרפת הממשלתי התקציב טיוטת ,ובינתיים "והותר
  של הסופיים המפתח מרכיבי על לאחרונה סיכמה האירופאית הקבוצה .ביותר הנמוך

 השקעות על להקל במטרה שגובש אירו מיליארד 20 של בהיקף המשותף התקציב
  במרכזי הבנק חברי כמה ,לאינפלציה בנוגע .יותר עניות מדינות ולחזק ורפורמות

 בקרב דופן יוצאי דעות חילוקי .1.5% של לשיעור ולהנמיכו חדש יעד להציב הציעו
 הנשיאה ,לגארד של הראשונים צעדי את להגביל עלולים QE ל בנוגע המועצה חברי

  ,בדצמבר מקרו תחזיות להנמכת הצפי למרות .האירופי המרכזי הבנק  של החדשה
.בשוק זעזוע של בתרחיש אלא ,יפעל המרכזי הבנק כי נראה לא

.גיאופוליטיקה

  סחורות על $ מיליארד 7.5 של בסך ייבוא מכסיי ב"לארה אישר העולמי הסחר ארגון
  האמריקאי האוצר משרד .לאיירבוס שנתנו )סובסידיות( חוקי לא סיוע עקב אירופאיות

 על 25% ו מטוסים חלקי על 10% של בשיעור מכסים על לאוקטובר 18 ב הכריז
 תגמול פעולת יבצע כי הצהיר האירופי האיחוד .האירופאי מהאיחוד צריכה מוצרי
 אמור בואינג של לסובסידיות בנוגע העולמי הסחר ארגון של הדין פסק בעוד .בקרוב

 12 של בהיקף ייבוא מכסי להטיל האירופי האיחוד דרישת עם יחד ,בקרוב להתפרסם
  למנוע אמור הצדדים שני של ומתן משא ,אמריקאים מוצרים על $US מיליארד
.מכסים מלחמת

.)אשראי & ממשלתיות( החוב ואיגרות המניות שוק

:מניות
  צפויה הרווחים צמיחת .החלה 2019 של השלישי לרבעון הכספיים חות"הדו עונת
  בצמיחת להתאוששות הוא הצפי ,ברם .)שנתי שינוי( 3.7%- של בשיעור לרדת

 בהתבסס ,Lipper נתוני פי על( +9.1% של לשיעור ,העוקב הרביעי ברבעון הרווחים
 ,כולה 2019 שנת עבור למנייה ברווח הצמיחה ששיעור מכאן .)החברות תחזיות על
 ברווח 1.1% של לצמיחה שלנו התחזית את הצבנו אנו .1.3%+ ב להסתכם צפוי

  מה ,שינוי ללא שלנו התחזית את  למעשה משאירים ובכך 2019 בשנת למנייה
Stoxx ה מדד עבור אירו 26 של למניה צפוי רווח שמגלם   התחזית על שמירה .600
  נקודת עם 387 של יעד מחיר למדד מציבה ,השנה בסוף 4.7x של רווח למכפיל שלנו
.406 של במחיר יציאה
:חוב איגרות

  .0.3%- של הגרמנית הממשלתית החוב לאיגרת שהצבנו היעד בתשואת דבקים אנו
 למרווחים בנוגע .בתשואות נוספת עלייה נראה אנחנו ,תפטר הברקזיט סוגיית באם

  חוסר" של תרחיש על מצביעה באיטליה הממשלתי התקציב טיוטת ,השונים באזורים
 הנכסים בסוג תומך נותר בשוק המזומנים תזרים .האירופי האיחוד עם "התנגשות

  תוכניתה על )GPIF( היפנית הממשלתית ההשקעות קרן של מההכרזה שירוויח ,הזה
.מגודר חוץ במטבע חוב יותר לקנות
  בעקבות ,יתרחבו המרווחים כי סוברים אנו ,חברות של חוב לאיגרות בנוגע

  סחירים ערך ניירות של בהיצע הגידול עם יחד ,העולמית בכלכלה ההתדרדרות
  6% של תשואה לאחר( המשקיעים ידי על לאחרונה שחזינו הרווחים ומימוש באירופה
   התחזית .)HY בדירוג חוב באיגרות 8% של ותשואה IG בדירוג חוב באיגרות
  2% ושל 3% של לשיעור עלתה ובאירופה ב"בארה חברות של פירעון חדלות לשיעור

  ,הסחר הסכם על ומתן למשא בנוגע הוודאות באי הקיטון ,הנאמר למרות .בהתאמה
 הבנק י"ע )APP( הנכסים רכישת תוכני ויישום לסיומה שמגיעה הברקזיט סאגת

  המדורגות אלו במיוחד( הקונצרניות החוב לאיגרות גבית רוח לספק יכולים ,המרכזי
BBB(. דפנסיביים היותר בסקטורים בהשקעה לתמוך ממשיכים אנו )מחזוריים לא(  
  וסקטור הרכב יצרני לסקטור בנוגע .הציבוריים והשירותים הטלקום סקטור דוגמת

.חסר תשואת בהמלצת מחזיקים אנו התעשייה

: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
 ח"לאג יעד תשואת( .'שלילי' :פריפריאליות ממשלתיות איגרות ,-0.3% :גרמניה
 ח"לאג יעד תשואת ,1% :איטליה ממשלת ח"לאג יעד תשואת ,0.5% :ספרד ממשלת
.)0% :אירלנד ממשלת ח"לאג יעד תשואת 0.6% פורטוגל ממשלת

CDS - Itraxx Europe (IG): 'בסיס 'נק 65 :יעד מרווח .'שלילי. Itraxx Europe
(HY): 'בסיס 'נק 270 :יעד מרווח .'שלילי.

היסטוריית  ) 2. שינוי ביחס מכפיל הרווח בגוש האירו) 1): מלמעלה למטה(גרפים 
.  יפן ואנגליה, ב"הרווחיות השולית של הרווח הנקי בגוש האירו ביחס לשל ארה

.)Euro STOXX banks(שינוי במדד הבנקים באירופה ) %3). ב (



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

ספרד 
.בחירות כלליות לא יזיקו אבל גם לא יועילו

מקרו כלכלה 5עמוד 

.תישאר בספרד לנכסים נותן שהשוק הסיכון פרמיית :פוליטיקה

 ולחוסר( בספרד הפוליטית היציבות לחוסר כלכלית עלות ישנה באם הספקות כל
 וחוסר הפוליטית האפקטיביות לחוסר כלכלי מחיר יש .עתה זה הופרכו )המשילות
 שנכנסה לאחר שם ,בפורטוגל לראות ניתן לכך עדות.במדינה ממשלה להקים היכולת
 זמני לכל ,הריביות עקום כל ,שמאל מפלגות מקואליציית המורכבת ממשלה לתוקפה
  שאנו השאלה .ספרד של מאלו יותר נמוכים תשואה בשיעורי להיסחר החלו ,הפדיון
  התשובה .לא או תישאר בספרד הזו הסיכון פרמיית האם ,כעת עצמנו את שואלים

  וכמובן בנובמבר 10ב הבחירות של האפשרית בתוצאה רבה במידה תלויה לכך
  ,הסקרים לפי .ממשלה ולכונן ולתת לשאת בפרלמנט הקבוצות של והיכולת הנכונות
  האחרונות בבחירות שהתקבלו התוצאות אותן עם אותנו יותירו די החדשות הבחירות
 תידרש שתוקם ממשלה כל ולכן רוב ישיג לא הפוליטיים מהגושים אחד אף :באפריל
 על המצביעים כאלה ישנם .האחרות של ולהימנעות מפלגות שתי לפחות של לתמיכה
 הנראה ככל זו ,כזה בתרחיש כי אם( ממשלה של הקמה שיאפשרו "גורמים" מספר
  כשכל ,הפרק על מוצגת שוב מפלגות שתי של מערכת .)חלשה ממשלה תהיה
  תחת רלוונטית נראית לא "שלישית אופציה" ואילו שלה הגוש את מובילה מפלגה
  ההימנעות לגוש להצטרף שיאלץ( סיודאדנוס של אלקטורלית התמוטטות של ההנחה

 גם יכולות קטלוניות מפלגות כמה .)היפותטית מיעוט ממשלת הקמת לאפשר מנת על
  ,היא הרעה החדשה .ממשלה להרכבת להביא שיכול ההימנעות לגוש להצטרף הן

 להציע הגדולות המפלגות שתי של היכולת אי נותרה ,השוק של מבט מנקודת
 של מסורת העדר בשל אם בין( נזנחה כי שנראה אופציה ,ויציבה רחבה קואליציה
  ,דומה באופן .)אחרות סיבות בשל אם ובין הספרדית בפוליטיקה קואליציה ממשלת

  ה מפלגת עם מיעוט בממשלת Podemos השמאל מפלגת את לאחד האפשרות
PSOE יציבה ממשלה הקמת ,תחתונה שורה.מעורפלת היא גם נראית ,ס'סאנצ של 
  שתישאר למסקנה אותנו שמוביל מה ,בעבר מאשר קשה יותר אף נראית היום

.בספרד הנכסים על קטנה סיכון פרמיית

.כלכלה

 לחישוב במתודולוגיה השינוי את לשקף מנת על שלנו המקרו תחזית את מעדכנים אנו
  ב ג"התמ של הצמיחה את לחתוך INE ה את שהוביל שינוי ,הגולמי המקומי התוצר
  הסטטיסטיקה של מחדש הבחינה בשל .2018 עד 1995 השנים של בתקופות 0.4%

  עודכנה 2018 לשנת ג"התמ של הריאלית הצמיחה ,2018 עד 2016 שבין בתקופה
 שיעור .הקודם לנתון מתחת האחוז עשיריות שתי ,2.4% של לשיעור מטה כלפי

 בעיקר ,המקומי הביקוש של מטה כלפי עדכון ידי על מוסבר יותר הנמוך הצמיחה
  ,)הקודם מהנתון פחות אחוז חצי ,2018 שנת עבור 1.8%+( פרטית לצמיחה הביקוש
  במידה כי אם ,ציבורית לצריכה הביקוש של מטה כלפי העדכון בעקבות גם אולם

 ההשקעה נתוני ,במקביל .)האחוז עשיריות שתי של ירידה או ,1.9%+( פחותה
  לצמיחת התחזית את להנמיך לנו גרם ,הזה השינוי .כשהיו נותרו החיצונית והתרומה

 נתונים לקבל ממשיכים אנו ,שני מצד .1.85% ל בסיס נקודות 15 ב 2019 ב ג"התמ
 נעלמה לאן יודעים שאנו הן הטובות החדשות .המקומי בביקוש האטה על המצביעים
  החיסכון בשיעור שראינו החדה לעלייה במקביל התרחשה היא ,בצמיחה הזו הירידה

  מנת על .הנוכחית השנה במחצית ברוטו מההכנסה 8.7% ל 6% של משיעור שעלה(
  לצמיחה התחזית את הורדנו( בצריכה לגידול שלנו הנמוכות התחזיות את לשקף

  שנת עבור ג"בתמ לצמיחה שלנו התחזית את חתכנו ,)0.9% של לשיעור בצריכה
.1.8% של שיעור על כעת עומדת החדשה והערכתנו 2019

:הפיננסיים לשווקים תחזית

.9,900 :יציאה נקודת .9,425 :יעד מחיר .'חיובי' :IBEX – מניות

.)BONO( 0.5% :יעד תשואת .'שלילי' :ממשלתיות אגרות – חים"אג

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

.  IBEXמכפיל הרווח במדד המניות הספרדי )1): מלמעלה למטה(גרפים 
%).  ב (שנים  10תשואה ריאלית של איגרת החוב הממשלתיות של ספרד ל ) 2
%).ב , שינוי לתקופה של שנים עשר חודשים(הייצור התעשייתי בספרד ) 3



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

יפן
במגמה של קיטון בהיקף  ) BoJ(הבנק המרכזי 

יתכן וישקול מחדש  . באיגרות החוב החזקותיו
.את מדיניות ההקלה הכמותית

מקרו כלכלה 6עמוד 

.במדינה ג"התמ צמיחת את יאיץ ב"ארה עם הסחר הסכם .יורדת שוב האינפלציה

  שינוי( 0.2% של בשיעור על ספטמבר החודש לצרכן הכולל המחירים מדד :מחירים
  עלה ארצי הכלל הליבה מחירי מדד .)אוגוסט בחודש 0.3% של עלייה לעומת ,שנתי

.)אוגוסט בחודש 0.5% של עלייה לעומת ,שנתי שינוי( 0.3% של בשיעור

 של ירידה הציג התעשייתי הייצור של )והמעודכן( הסופי הצמיחה נתון :כלכלית פעילות
.הקודם בחודש 1.3% של עלייה לעומת זאת ,חודשי בשיעור 1.2%

  0.8% בכ ג"התמ צמיחת את תאיץ ויפן ב"ארה שבן הסחר עסקת כי מעריכה הממשלה
  התוצר רמת על בהתבסס זאת ,לכלכלה  יפאני יין טריליון 4 ה בסביבות תורמת היא וכי

 .ביפן נוספים עבודה מקומות 280,000 בסביבות לייצר צפוי אף ההסכם .2018 בשנת
 יכולה יפן כי אמר ,)IMF( הבינלאומית המטבע קרן ל"מנכ סגן ,Furusawa ,בינתיים
 הוא .הצמיחה את תסיט הצריכה במס העלייה באם הפיסקליים התמריצים את להגביר

  מן מחויב הנראה ככל יהיה פיסקלי סיוע ,מהצפי יותר תאט הצמיחה אם כי ציין
 מוכנה שהממשלה ואמר הוסיף אף היפני האוצר שר .מוניטרית בהקלה וילווה המציאות

.יידרש באם פיסקליים אמצעים לאמץ

.יידרש אם במדיניות להקל מוכנות :)BoJ( המרכזי הבנק

Haruhiko ,המרכזי הבנק נגיד Kuroda, ה תוכנית כי והדגיש חזר QQE תישאר 
 בהחזקות קיטון של במגמה המרכזי והבנק יתכן ,זאת עם יחד .2020 לאביב עד לפחות
 ימשיכו הרכישות באם זאת ,עשור מזה לראשונה ,הבאה בשנה שלו החוב איגרות

 יפאני יין טריליון 49.4 ב להסתכם שצפויות ברוטו רכישות עם ,הנוכחי בקצב להצטמצם
  של התרחיש .יפאני יין טריליון 55.9 לפחות של בהיקף לפדיונות ובהשוואה 2020 ב

  את מחדש לשקול המרכזי לבנק ויגרום יתכן החוב איגרות החזקות בהיקף ירידה
  גם ,בינתיים .במדיניותו שינויים לבצע אף ואולי הכמותית ההקלה בנושא פעולותיו
Kuroda בצמיחה הצפויה שההאצה נראה" כי ואמר לצמיחה בנוגע תחזיותיו את ריכך  
 משמעותי באופן נחלש היפאני הייצוא" כי ציין הוא ."מתעכבת הגלובאלית הכלכלית
  וחזר שב Kuroda ."המפעלים תפוקת על שמשפיע מה ,חלש חיצוני ביקוש כשברקע

  במידה "היסוס ללא" מקלה מוניטרית מדיניות בעזרת לתמוך המרכזי הבנק מוכנות על
  לביצוע תמרון מרווח ישנו כי והוסיף האינפלציה יעד לעבר התקדמות על יאיימו וסיכונים
 בסקטור הורגשה )NIRP( השלילית הריבית מדיניות השפעת .יידרש באם פעולות
  החוב איגרת את ,ביפן לראשונה לאוקטובר 25 ב הנפיקה טויוטה חברת .הפרטי

  החוב איגרות ממחוזות השליליות התשואות גלשו ובכך .0% של בשיעור הקונצרנית
.הפרטי החוב סקטור אל הממשלתיות

.זרים השקעות עבור הדרישות הידוק :רפורמות

  הם כאשר מראש לדווח זרים תחייב אשר חוק הצעת של טיוטה אישרה הממשלה
  זאת .יפן של הלאומי לביטחון הקשורות חברות של ממניות 1% מ יותר לקנות מתכוונים

 להם אין באם מהדרישה פטורים יהיו זרים משקיעים ,ברם .10% של הנוכחי לסף ביחס
 שאינם בסקטורים היא ההשקעה באם או החברה החלטות על להשפיע כוונה כל

 פטורות תהיינה ,גידור קרנות כולל ,השקעות ניהול חברות .הלאומי לביטחון קשורים
.רגישות תעשיות על להגן שנועדו אלו ,ההשקעות על הרגולציה מהידוק

.חלשה העסקית התחזית .נכסיהם מכירת היקף את מגדילים ביפן תאגידים

  של עסקאות 219 היו השנה מתחילת החודשים תשעת במהלך ,Recof נתוני פי על
 הגבוה הנתון ,)ל"בחו בנות חברות /נכסים כולל לא( ביפן חברות של נכסים מכירת
 כמאפיין הפרואקטיביות מצוינת זה בהקשר .הגלובאלי הפיננסי המשבר מאז ביותר
 ארגון רה של דפנסיביות לאסטרטגיות בהשוואה זאת ,החברות פעילות את היום

 בקרב שליליות ציפיות עם סביבה ישנה כשברקע מתנהלת זו מגמה .בעבר שננקטו
  שרמת אמרו ,חברות בסקר שנשאלו היפניות החברות כל כמעט .העסקי הסקטור
 הסיום נקודת את שיסמן מה ,הקרובים בחודשים למיתון תיפול או תאט הכלכלה
  בסוף הממשלה ראש ידי על שהושקה )"Abenomics"( הכלכלית התוכנית להרחבת

2012.

:הפיננסיים לשווקים תחזית

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

.0% :תשואה יעד .'שלילי'  :ממשלתיות חוב אגרות – חים"אג

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

).Nikkei 225מדד ה(מכפילי הרווח ביפן ) 1): מלמעלה למטה(גרפים 
%).  ב (שנים  10תשואה ריאלית של איגרת החוב הממשלתית ביפן ל ) 2
.  מדדי מצב העסקים ביפן)3



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

סין
מאשר כי שלב ראשון   Liuסגן ראש הממשלה 

ר המועצה "יו. בעסקת הסחר מצוי בתהליך
מציין את , Kudlow, ב"הלאומי לכלכלה בארה

.המומנטום החיובי

מקרו כלכלה 7עמוד 

.הסחר מלחמת
 השיגו ב"וארה שסין אנג'בנאנצ בכנס השתתפותו בעת ציין Liu הממשלה ראש סגן

 פי על ,כן כמו .בהסכם הראשון השלב עבור חשוב בסיס ויצרו משמעותית התקדמות
 במשא שיידון סחר הסכם עבור נוסח על עובדים בסין רשמיים גורמים ,המסחר משרד
  מלחמת בסיום מעוניינת סין" לפיו המסר על בסין חוזרים ובמקביל ב"ארה עם ומתן
  ,)Kudlow( קודלו לארי הלבן הבית יועץ ,האמריקאי בצד ."המכסים כל והסרת הסחר
 פאסימיים להיות לאנשים ואל הסחר עסקת לסיום רב מומנטום ישנו" כי CNBC ל אמר
  ושי טראמפ כי אומרים הצדדים משני ממשלתיים יועצים ."בנושא לשיחות הנוגע בכל

)Xi( ה בישיבת ראשוני הסכם על לחתום כבר יכולים APEC לפני ,הבא בחודש ילה'בצ  
 לאופן בנוגע דעות חילוקי ,זאת למרות .היואן ניהול נושא את שיכלול בעסקה שני שלב
  למחצית עד בעסקה השני השלב את לעכב יכולים ,ההסכם של יישומו יובטח שבו

 המטבע קרן לית"מנכ ,Georgieva כי מדווחים מקורות ,בינתיים .2020 של השנייה
 .וסין ב"ארה בין הטנטטיבי הסחר הסכם אודות מהחדשות מעודדת ,)IMF( הבינלאומית

  0.6% של בתוספת נאמדת ההסכם של הפוטנציאלית ההשפעה כי מעריכה היא
.הגלובאלית לצמיחה

.נתונים
 בשיעור לצמיחה קונצנזוס לעומת זאת ,)שנתי שינוי( 6% ב השלישי ברבעון צמח ג"התמ
  ב עלה ספטמבר בחודש התעשייתי הייצור .הקודם ברבעון 6.2% ושל ברבעון 6.1% של

  .שעבר בחודש 4.4% ו לספטמבר 5% של קונצנזוס לעומת זאת ,)שנתי שינוי( 5.8%
  לעומת זאת ,)שנתי שינוי( 5.4% של בשיעור עלו השנה מתחילת קבוע ברכוש השקעות

 שינוי( 7.8% של בשיעור עלו קמעונאיות מכירות .הקודם בחודש 5.4% של עלייה
 שיעור באותו ,5.2% על עמד האבטלה שיעור .הקודם בחודש 7.5% לעומת זאת ,)שנתי
  המרכזיות המדינות 17 עבור להשכרה הפנויים הנכסים שיעור .שעבר בחודש כמו בדיוק
 ל"בחו חברות .2008 מאז ביותר הגבוה שיעורו ,השלישי ברבעון 21.5% ל טיפס בסין

  יתחייבו בטרם הסחר מלחמת במסגרת ב"ארה מצד העוינות הפעלות לתום ממתינות
  היקף כעת מייצרים ,הפריחה שנות במהלך שנבנו שחקים גורדי .חדשים שכירויות לחוזי
.היצע של גדול

  בחודש קבוע ברכוש להשקעות האישור את מהכפילה יותר סין :כלכליים תמריצים
.ספטמבר
 השקעות ספטמבר בחודש אישרה )NDRC( ורפורמות לפיתוח הלאומית הנציבות
  של פרויקטים 14 עבור )$US מיליארד 25.15( סיני יואן מיליארד 177.8 של בהיקף
  68.9 של מאושר השקעות היקף לעומת זאת .התחבורה בסקטור בעיקר ,קבועים נכסים

  לייצר הצליח לא להשקעות האישורים בהיקף הגידול .אוגוסט בחודש סיני יואן מיליארד
  יותר עם היום מתמודדות רבות מקומיות ממשלות .בהשקעות משמעותית האצה

  את מקטינים במיסים והקיצוץ בכלכלה הנרחבת ההאטה עת ,פיסקליים אילוצים
.הכנסותיהם

.בסין השוק רגולטור עם נפגש אפל ל"מנכ :רפורמות
Xiao ,ל"המנכ כי ציין השוק של לרגולציה המדינה מנהל Yaqing, אפל ל"מנכ עם נפגש, 
  אפל של ההשקעות בהרחבת השאר בין דנו בפגישה .ין'בבייג חמישי ביום ,קוק טים
 אפליקציה על אפל את ביקרו במדינה תקשורת שכלי לאחר התרחשה הפגישה .בסין

  לעקוב קונג בהונג למפגינים סייעה אשר )האפליקציות מחנות הוסרה מכן לאחר שמיד(
  צעדים .תומכת יותר עסקית סביבה שיקדמו בצעדים תנקוט סין .המשטרה תנועות אחר

  .יוסרו זרים משקיעים של לגישה ונוגעים החופשי הסחר לאזורי מחוץ שננקטו מגבילים
 .מוסווים / שונים באופנים טכנולוגיה העברות כולל ,אסורה כפוי באופן טכנולוגיה העברת
.לחוק בהתאם תתבצע מסחריים סודות על הגנה

.יותר נמוכות תחזית :החברות רווחי
 השלישי הרבעון עבור רווחים תחזית שסיפקו חברות 1,200 מ יותר של מסך 44% כ

  זאת ,ממשיכה החברות ברווחי התדרדרות .לאשתקד ביחס ברווחים הרעה מציגים
  חברות של בעיקר הנן הרווחים תחזיות .השנה במחצית רווח אזהרות של גל לאחר

.ן'בשנג בבורסה הנסחרות

:הפיננסיים לשווקים תחזית

.3,240 :יציאה נקודת .3,176 :יעד מחיר .'חיובי' - 'ניטרלי' :SHANGHAI מדד – מניות

.1,800 :יציאה נקודת .1,757 :יעד מחיר .'חיובי' - 'ניטרלי' :SHENZHEN מדד

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

.)6.9 :יעד מחיר( 'ניטרלי' :האמריקאי הדולר מול הסיני היואן – ח"מט

תשואות  ) 2. השתנות יחס מכפיל ההון בסין) 1). מלמעלה למטה(גרפים 
השינוי  ) %3). ב (שנים  10ריאליות של איגרת החוב הממשלתית בסין ל 

%).ב , שינוי שנתי(ב "ב ובייבוא של סין מארה"בייצוא של סין לארה
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.טרנספורמציה ורפורמות נוספות לליברליזציה

מקרו כלכלה 8עמוד 

.היום סדר על מקום לכלכלה משאירה הפוליטיקה

  העשירה המדינה ,במהאראשטרה חשובות נוספות בחירות תתקיימנה לאוקטובר 21 ב
 הדופן יוצאות התוצאות על לחזור מתכוונת ,BJP ,השלטת המפלגה שם ,בהודו ביותר

  הימנית המפלגה עם שלה הברית בעזרת ,בהודו הכלליות בבחירות באפריל שהשיגה
Shiv Sena )מודי הממשלה ראש .)הלאומנית ההינדואיסטית נדה'האג עם קו שמיישרת  

  השנייה כהונתו של הראשונים החודשים תשעת במהלך פוליטית לפעילות עדיפות נתן
  רוב בה ,קשמיר למדינת אוטונומיה העניק אשר שנה 70 ה בן החוק ביטול דוגמת(

  ג"התמ כשצמיחת כעת אולם .)הלאומיים המצביעים קהל את 'להצית' במטרה ,מוסלמי
 ראש של העדיפויות סדר בראש להיות הופך הכלכלה נושא ,שנים שש של בשפל

.מודי הממשלה

.להגיב הודו של היכולת על מעידה הכלכלית במדיניות מעלות 180 של חדה פניה

 לא באופן החליט ,Sitharaman ,האוצר שר 5% ל נפלה ג"התמ צמיחת כאשר ,ביולי
 כאשר ,מכן לאחר מיד .)הגירעון את לתקן במטרה( המיסים את להעלות ,מוסבר

 מס שיעור את משמעותי באופן וחתכה דעתה את שינתה הממשלה ,נפלו השווקים
  כבעלת החברות מס שיעור של בהקשר הודו את שהציב מה ,)22% ל 30% מ( החברות
  על רק עולה בהודו החברות מס שיעור רמת( האזורית ברמה מאוד תחרותית פוזיציה
  נכח כאשר ,ספטמבר בחודש .)וקמבודיה טאיוואן ,סינגפור ,קונג בהונג המס שיעורי

 עבור 15% של המעודכן המס שיעור את לשבח מודי ציין ,ביוסטון הסחר בפגישת
 יצרניות של ליבן תשומת את ולתפוס לנסות במטרה זאת ,בהודו חדשות ייצור חברות

 תשלומים ביטלה ,הון רווחי על גבוהים מיסים הורידה בהודו הממשלה .בינלאומיות
 על והכריזה זרים למשקיעים הנוגעים בחוקים הקלה ,זרים משקיעים על שהוטלו נוספים
 הסכם על לחתימה קרובה הודו בעוד .המדינה של בנקים עשר שנים לאיחוד תוכנית
  ,)RCEP ה( מקיפה אזורית כלכלית לשותפות להצטרף והסכמה ב"ארה עם חדש סחר

 נמרץ ,מודי הממשלה ראש ,בעולם הגדול החופשי הסחר אזור את לייצר שנועדה
  ,עוינת לא ,ידידותית הזו הממשלה :ברור הוא המסר .לעולם פתוחה שהודו להראות

.הון כלפי

.להגיע צפויות לליברליזציה נוספות רפורמות

  וההבנה מהטרנספורמציה מופתעים נראים מודי הממשלה ראש של יועציו אפילו
  מס בשיעור קיצוץ על הם הדיבורים .להגיע עתידות לליברליזציה נוספות שרפורמות
 "אפשרי" צעד .בצריכה הירידה את להחיות במטרה זאת ,הביניים למעמד ההכנסה

  ועבודה קרקעות של בסוגיות הקשורים מיושנים בחוקים להקל מחדש לפעול הוא נוסף
  חוזר ההפרטה שנושא כך על המצביעים דיווחים אף ישנם .)מודי עבור סגור לא נושא(

  ללא שהפעם אלא ,בשוק מוצעת להיות תחזור אינדיה אייר התעופה חברת( היום לסדר
 לבקש מוכנה גם הממשלה .)הראשונה בפעם קונים הרתיעו אשר הכבדות המגבלות

 גדולות ציבוריות חברות ארבע של במניות החזקותיה כל מכירת את לאשר מהפרלמנט
Bharat כולל( Petroleum, היקף על בהתבסס ,במדינה בגודלה השישית החברה  

  החור' את למלא לסייע במטרה הוא המדינה נכסי למכירת המניעים אחד .)ההכנסות
  עד שנים מספר תמיד לוקח מבניות שלרפורמות בחשבון לוקחים אם במיוחד ',הפיסקלי

  ה רפורמת את כשיישמה זאת חוותה המדינה( המיוחלות התוצאות את משיגות שהן
GSP לשיפור יביא החברות מס הורדת.)רגל לפשיטת החדשה החוקים ומסגרת  

  לבצע מתחילות חברות אולם ,משרות לשמר להן שיסייע מה ,החברות ברווחיות
  גל אשר עד שנתיים או שנה תחלוף .ראש מרים הצרכנים ביקוש כאשר רק השקעות

  של המשותף הבנק של האחרון הכישלון ,בינתיים .יבשיל ישירות השקעות של חדש
  הודעה להוציא ההודי הרזרבות בנק את חייב ,אב'פנג ושל מהאראשטרה המדינות
 האשראי במתן הכרסום .הבנקאית המערכת על כלשהוא איום שישנו המכחישה רישמית

  באופן להעיב ממשיך )קטנות הלוואות למתן חיוני מקור( הצללים בנקאות סקטור ידי על
  .מהבנקים מימון להשיג יכולות לא עדיין בנקאיות חוץ פיננסיות חברות .משמעותי
  שר .הריבית בשיעורי לעלייה תגרום יותר מקלה פיסקלית שמדיניות הוא הסיכון
 לבצע גדולות ציבוריות מרכזיות פירמות 32 ל לאחרונה הורה Sitharaman האוצר
  יכול ,שננקטים הפיסקליים האמצעים שאר עם בשילוב ,זאת .יותר מהיר בקצב הוצאות
 להשפיע יכול זה ,יחששו החוב איגרות משקיעי באם .הריבית בשיעורי לעלייה להביא
.הרופי של החליפין שער על גם לרעה

:הפיננסיים לשווקים תחזית

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

  .)5.75% :תשואה יעד( 'חיובי' :ממשלתיות חוב אגרות – חים"אג

.'חיובי' :קונצרניות חוב אגרות

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

.  MSCI Indiaהשתנות מכפיל הרווח של מדד ה ) 1): מלמעלה למטה(גרפים 
.שנים 10תשואות ריאליות של איגרת החוב הממשלתית בהודו ל ) 2
).צמיחה שנתית(שינוי המדד המשולב למצב הכלכלה בהודו  )3
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תמחור גבוה  . עדיין ניטרליים לגבי שוק המניות

אולם מהווה אלטרנטיבה , בשוק איגרות החוב
.לא רעה

מקרו כלכלה 9עמוד 

.מקרו כלכלה ופוליטיקה

  המועמדים שני עבור קשה כמכשול נראה עדיין בישראל חדשה ממשלה כינון
  ספטמבר לסוף נכון .לעלות ממשיך הממשלה בתקציב הגירעון ,זאת עם .המובילים
  ,)שחלפו החודשים עשר שנים של התקופה עבור( ג"מהתמ 3.8% על עמד הגרעון
  גרעון של המתוכנן ליעד המתאים( 1.75% על עומד הגירעון 2019 מתחילת אולם

.)ג"מהתמ 2.9% של בשיעור  2019 שנת עבור תקציבי

.המרכזי הבנק & מוניטריים תנאים

 האינפלציה שיעור עוד כל ,השנה אפשרית עדיין ריבית הורדת כי מאמינים אנליסטים
  בשיעור( אשתקד בנובמבר 0.1% מ מפתיעה ריבית עליית לאחר .מאוד נמוך יהיה
  שינוי ללא במשק הריבית שיעור את הותירה המוניטרית הועדה ,)0.15% של

 כלכלה .לאוגוסט 28 ב נערכה שבהם האחרונה ,העוקבות הפגישות שש במהלך
 המרכזי לבנק הנראה ככל יגרום ,מלאה בתעסוקה המצוי עבודה שוק עם חזקה

 ליעד מתחת תיוותר האינפלציה אם גם ,החודש שינוי ללא הריבית את להותיר
 אוגוסט לחודש נכון האינפלציה שיעור( 3% - 1% של בטווח ,הממשלה של השנתי
 לשיעור ביחס זאת ,0.5% של לשפל ביולי צנח האינפלציה שיעור .)0.6% על עמד
 צפוי לא ,ויציבה ברורה פיסקלית מדיניות באופק נראית לא עוד כל .במאי 1.5% של

.מרחיבה מוניטרית מדיניות ליישם יתחיל המרכזי שהבנק

:)ניטרלית דעה על שומרים אנו אולם( יקר מעט להראות מתחיל המניות שוק

  המדדים ,באוקטובר החיובי במומנטום המשיכו אביב בתל בבורסה המניות מדדי
S&P ה למדד ביחס יתר ביצועי והציגו חדשות שיא לרמות הגיעו   ה ומדד 500

EUROSTOXX   חזקה כספיים חות"דו עונת ידי על נתמכת החיובית המגמה .600
  שלא כך על לאוקטובר 10 ב ישראל בנק הכרזת ידי על ובנוסף השני הרבעון עבור
 הטובים הביצועים בעל הסקטור .)0.25% של בשיעור כעת( בריבית העלה צפויה
 הביצועים בעל והסקטור 6.8% של תשואה עם החלופית האנרגיה סקטור הוא ביותר

  .אוקטובר במהלך 3.5% של ירידה עם מד-הביו סקטור הוא ביותר הגרועים
  ,יותר גבוהים מאזני שווי מכפילי עם ,נמשך ן"הנדל בסקטור החיובי המומנטום

 ובאופן לחיוב הושפע 125 אביב תל מדד .הנמוכה הריבית לסביבת הודות בעיקר
  בנוגע שהושג מהסדר שנבעה עלייה ,טבע במניית 19% של מהעלייה דופן יוצא

 העיקריים המניות למדדי 'ניטרלי' המלצת עם נשארים אנו .כאבים משככות לתרופות
  ימשיכו הבנקים וסקטור החזק ן"הנדל סקטור כי ומאמינים הישראלית הבורסה של

.בשוק אחרים לסקטורים ביחס יתר ביצועי להציג

:החוב איגרות שוק

  החוב בתשואות נוספת ירידה עוררה הגלובאלית בכלכלה האטה מפני החששות
 .הישראלי החוב איגרות שוק על פסחה לא אשר ירידה ,העולם ברחבי הממשלתי

 של הסופית ההכרזה לאחר הגיע הממשלתיות החוב באיגרות הירידה ,בנוסף
FTSE-RUSSELL מדד ,שלה הפופולארי במדד תכללנה הישראליות שהאיגרות  

 הישראלי התשואות עקום .2020 במרץ )WGBI( העולמי הממשלתיות החוב איגרות
 התשואות מעקומי אחד הוא עדיין אולם האחרון בחודש משמעותי באופן השתטח
  .)איטליה אחרי ,השני במקום ונמצא( המפותחות המדינות לכל ביחס ביותר התלולים
 ביחס( 2.04% בסביבות של תשואה נושאת שנים 28 ל ביותר הארוכה החוב איגרת

  בשוק להשקיע של החלופה ,חזק שקל עם יחד .)שעבר בחודש 2.3% של לתשואה
  החוב איגרות של האחרות לחלופות משווים אם ,רעה איננה הישראלי החוב איגרות

  של האשראי מרווח .השלילית הטריטוריה בקרבת הנסחרות ,באירופה הממשלתיות
 בסיס נקודות 10 ב עלה ,60 בונד התל ,השקעה בדירוג הישראלי החוב איגרות מדד
 תל ,HY בדירוג הישראליות החוב איגרות מדד של האשראי מרווח בעוד ,1.35% ל

 שלנו התחזית .2.97% של בשיעור ,רמה באותה יותר או פחות נותר ,תשואות בונד
  3.5 – 3 של מ"מח על ממליצים ואנו שלילית נותרה הישראלי החוב איגרות שוק על

  זאת ,HY בדירוג האיגרות פני על השקעה בדירוג החוב איגרות את ומעדיפים שנים
 .HY ה איגרות של האשראי במרווחי החדה הירידה לאור

  :ח"מט

 לאחרונה כי נראה כי אם ,האמריקאי לדולר ביחס חזק ונשאר נותר הישראלי השקל
 הדולר מול התחזק השקל התחזק ,השנה מתחילת .3.5 ל קרוב של ברמה התייצב

.5.5% של בשיעור האמריקאי

:הפיננסיים לשווקים תחזית

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

 תשואה( .'ניטרלי' – 'שלילי' :$ ב שנים 10ל ממשלתית חוב איגרת – חים"אג
.)0.72% :ריאלית

.  השתנות מכפיל הרווח בשוק המניות בישראל) 1): מלמעלה למטה(גרפים 
נקובה במטבע  (שנים  10תשואות איגרת החוב של ממשלת ישראל ל ) 2

.ביצועי מדדי מניות נבחרים בבורסה בתל אביב )3). המקומי
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ברזיל
נדה הליברלית ממשיכה  'רעש פוליטי אבל האג

להתקדם

מקרו כלכלה 10עמוד 

  רפורמת של תורה כעת הגיעה ,עברה הפנסיה שרפורמת לאחר :פוליטיקה
.הממשל

  ג"מהתמ 10% כמעט של בהיקף חיסכון תייצר והיא סוף סוף עברה הפנסיה רפורמת
Jair( בולסונארו ברזיל נשיא בין הפוליטי הרעש למרת .שנים 10 בתוך Bolsonaro(  
  יביא פעולות של גל ,הפנסיה רפורמת של כינונה סיום ובעקבות PSL ה מפלגת ונשיא

 באזורי( האנרגיה בסקטור שבוצעו הפעולות דוגמת ,חזקה חיובית פיסקלית להשפעה
Salim המזכיר של ההפרטה תוכנית ותחילת )המלח לשכבת מתחת הנפט Mattar 
 ,ערכי כמעגל שנראה מה לקראת הממשלה את למעשה מוביל ,זאת כל .2020 בשנת

  בשנה להצבעה שיעלו ,חדשות רפורמות ויגובשו ומתנים משאים ינוהלו במסגרתו
  אפשרי גורם .בעדיפות נותר הכלכלי היום הסדר אך ,החמיר הפוליטי האקלים .הבאה
  של מינויים את שמבטיחה ,קמפיינים למימון הקרן הוא הפוליטי החדש למשבר
 להישאר רוצים ותומכיו בולסונארו הנשיא ,הקרן בעזרת .בבחירות למפלגה מועמדים
.הכספים זרם על השפעה ידי על ,PLSה מפלגת על ולשלוט

  כך ,הקרובים בימים לקונגרס שלה המנהלית הרפורמה את להעביר צפויה הממשלה
  )המס רפורמת של עקיפה( הפוליטית נדה'האג במסגרת החדשה שהעדיפות שנראה

 הנכון במסלול נמצאת שהמדינה לשוק ולאותת הציבורית בהוצאה שליטה להשיג היא
 כוללים תציג שהממשלה העיקריים הצעדים .טווח ארוכת כלכלית התנהלות מבחינת
 עובדים פיטורי על הקלה ,המשרות במספר צמצום ,המדינה עובדי בהוצאות קיצוץ
  לסקטור שהצטרפו מדינה עובדי על רק יחולו החדשים החוקים .ההעסקה משך וקיצור

.הרפורמה יישום לאחר הציבורי

.המרכזי והבנק כלכלה

  בתחזיות ליציבות הוא הצפי ,Focus של בדיווח המובאות כלכליות תחזיות פי על
  2019 בשנת ג"התמ לצמיחת הקונצנזוס תחזית האינפלציה בשיעורי ולירידה לצמיחה
  נתוני בעקבות ,)שנתי שינוי( 0.88% ל )שנתי שינוי( 0.87% מ מעלה כלפי עודכנה
  נותרה 2020 בשנת ג"התמ לצמיחת התחזית .יותר טובים מעט כלכלית פעילות
  )Selic ה( ריבית הורדת צופה עדיין השוק ,המוניטרית המדיניות לגבי .2% של בשיעור
  חוזה גם כעת אך ,באוקטובר )Copom( הוועדה בישיבת בסיס נקודות 50 של בשיעור
  נקודות 25 של הורדה במקום( בדצמבר בסיס נקודות 50 של בשיעור שנייה הורדה
  בתחילת בברזיל הריבית ששיעור לכך שיביא מה ,)הקודמת התחזית פי על ,בסיס
 הכלכלה ביכולת קשורים נוספים מוניטריים תמריצים .4.5% על לעמוד צפוי 2020
  ולהוריד מרחיבה מדיניות לבצע להמשיך המרכזי לבנק ולאפשר הכסף היצע את לספוג
 של ברמה( לחץ תחת נותר הברזילאי הריאל ,החליפין שער לגבי .במשק הריבית את
  לדולר החזק הביקוש ידי על שמוסבר מה ,)אמריקאי דולר פר ריאל 4 ל מעל

 שלילי הוא חוץ במטבע ברזיל של התשלומים מאזן ,השנה מתחילת .האמריקאי
  עשר שנים במהלך חוץ במטבע כספים ויציאת )$US מיליארד 19.8 של בהיקף(

 $US מיליארד 60 של יציאה( $US מיליארד 40 ל הצטברה כבר האחרונים החודשים
  .)מסחר פעולות במסגרת $US מיליארד 21.5 של כניסה מול אל פיננסיים מחשבונות
 הכלכלית ההאטה של בהקשר מוסברת הברזילאי הריאל של היחסית החולשה

  הסבר .המתפתחות הכלכלות אל הון בזרימת פוגעת מסורתי באופן אשר ,הגלובאלית
  ,בברזיל Selic ה בריבית משמעותית לירידה מהציפיות נובע המטבע לחולשת נוסף
  ,מסוימת מבחינה .אחרות למדינות ביחס ברזיל בין הריביות מרווח את שמצמצם מה
 בכלכלה ייחודיים מגורמים נובעות לא הברזילאי במטבע שהחולשה טובות חדשות אלו

  חיצוניים מגורמים נובעים אלא ,הכלכלה של פיסקלית התדרדרות דוגמת ,הברזילאית
  מגורמים נובעים או )הגלובלית בכלכלה ההאטה או הסחר מלחמת לגבי הוודאות אי(

 שליטה לייצר נועדו כשלעצמן אשר ,בברזיל המרכזי הבנק ידי על הריבית הורדות כמו
  עדיין אנו .המטבע של בחוסנו לעלייה לרוב שמביא מה ,במדינה באינפלציה מוחלטת
  האמריקאי הדולר מול לריאל קבענו ולכן הברזילאי הריאל עם בנוח מאוד מרגישים

.השנה בסוף 4 של יעד מחיר

:הפיננסיים לשווקים תחזית

.)103,300 :יציאה מחיר .103,000 :יעד מחיר(.'ניטרלי' :IBOVESPA – מניות

 חוב אגרות .)7% :תשואה יעד( 'ניטרלי' :מקומיות ממשלתיות חוב אגרות – חים"אג
.)3.9% :תשואה יעד( .'חיובי' -  'ניטרלי' :בדולר ממשלתיות

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

השתנות המרווח  ) 2. השתנות מכפיל הרווח בברזיל) 1): מלמעלה למטה(גרפים 
שנים נקובה במטבע   10בין תשואת איגרת החוב הממשלתית של ברזיל ל 

השינוי בשער  ) US$  .3שנים הנקובה ב  10המקומי ביחס לאיגרת הממשלתית ל 
של  החליפין של הריאל הברזילאי מול השינוי בשער החליפין הריאלי אפקטיבי

$US).ביחס ל (ברזיל 

זול

יקר
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מקסיקו
.נתון חיובי Pemexהמשקיעים רואים בחילוץ 

מקרו כלכלה 11עמוד 

.חיוביים יותר הפכו המוניטריים והתנאים המרכזי הבנק התנהלות

  את להוריד החלטתו לאחר ,במקסיקו ובנכסים בכלכלה לתמול החל המרכזי הבנק
 שניים ואף במחלוקת שנויה הייתה לא הריבית הורדת .בסיס נקודות 25 ב הריבית
  את מסמן ,זה מהלך .בסיס נקודות 50 ב הריבית את להוריד הציעו הוועדה מחברי
  עמדה ,מגבילה מאוד בעמדה דבק המרכזי הבנק בה ארוכה תקופה של סיומה

 אפשרי פגיעה פוטנציאל כנגד המטבע של ערכו על לשמור מהרצון נבעה שבחלקה
  הרבית שיעור .AMLO של החדש בממשל השוק של הפוליטי האמון מחוסר שנובע

 סוף לקראת נוספת ריבית להורדת ההסתברות אולם ,7.75% על כעת עומד במקסיקו
  תלוי יהיה שייקבע הכיוון דבר של בסופו ,זאת למרות .100% ל מאוד קרובה השנה

.FED ה בהחלטות

 בנכסים המרכזי הבנק של התמיכה המשך על מצביעה האינפלציה רמת
.במקסיקו

  לתמוך ימשיך המרכזי הבנק כי לסבור לנו גורם ספטמבר בחודש האינפלציה נתון
  ,)שנתי שינוי( 3% של לרמה ירד הכללי המחירים שמדד מכיוון ,במקסיקו בנכסים
 עיקר .המרכזי הבנק של הטווח ארוך האינפלציה יעד עם אחד בקנה העולה שיעור

  אף הנתונים .ובבנזין חקלאיות בסחורות מהירידה נבעה המדד ירידת על ההשפעה
  התחזית ,הכלכלית לפעילות בנוגע .)שנתי שינוי בסיס על( היסטורית שפל רמת מציינים
  )OECD וה UMF ה ( בינלאומיים ארגונים ידי על הן ,לרדת ממשיכה 2019 ל לצמיחה

 0.4% על עומד הצמיחה תחזיות של החציוני הנתון .המקומיים הסקרים ידי על והן
.2020 שנת עבור 1.4% של וצמיחה 2019 שנת  עבור

.ציבורי מימון & פוליטי סיכון

 ידי על אושר כבר להכנסות התקציב .בקונגרס כעת נדון בספטמבר שאושר התקציב
  הכילה שהתקבלה ההחלטה .הממשל להצעת ביחס מעטים שינויים עם ,התחתון הבית
 תכולת עם למשקאות יותר רחבה הגדרה ניתנה שבמסגרתם ושינויים התאמות מספר
  התוצאה .יחולו לא עדיין Airbnb דוגמת אפליקציות על שמיסוי וכן גבוה סוכר

 0.7% של בשיעור שייוותר בתקציב עודף היא 2020 שנת כל עבור הצפויה הפיסקלית
  Pemex של הצלחתה .לנובמבר 15 ב הוא ההוצאות רכיבי לאישור ליין הדד .ג"מהתמ
 תפיסת את משמעותי באופן שיפרו התחייבויותיה של הפירעון מועדי את להאריך
 דירוג את מחדש בחנו טרם הדירוג שסוכנויות אף על זאת ,החברה לגבי הסיכון

  והשינוי החברה שקיבלה ההון הזרקת כי סוברות הדירוג סוכנויות .שלה האשראי
  שתוכל כך החברה של מצבה את לייצב בכדי די בהם יהיה לא ,המיסוי בתוכנית לטובה
.שלה הייצר ביעדי לעמוד

.IPC ה מדד :המניות שוק

  ממשיכים )במדינה הכלכלית ההאטה במיוחד( וחיצוניים פנימיים סיכונים מספר
  לאחרונה שנוספו אחרים סיכונים .דפנסיבית הערכה פי על בחירה ומחייבים להתקיים
 שלילי לשינוי והפוטנציאל AMLO ממשל י"ע הכלכלית המדיניות של ליישום נוגעים
  .Pemex על להוצאות בנוגע הממשלה של ההחלטות בעקבות בעיקר האשראי בדירוג
 הכספיות התוצאות את יציגו במקסיקו החברות מכלל 85% ,הקרובים הימים במהלך
  את ולהגדיר בשוק הסטנדרט את לקבוע שעשוי מה ,השנה של השלישי לרבעון שלהם
  ונקודת 44,000 הוא המדד עבור האמצע מחיר יעד .השוק תנועת של הבא הכיוון

.46,500 של במחיר היציאה

:הפיננסיים לשווקים תחזית

Mex - מניות IPC: '45,400 :יציאה מחיר .43,000 :מטרה מחיר .'חיובי.

  :תשואה ,500 :יעד מרווח( 'חיובי' :מקומיות ממשלתיות חוב אגרות – חים"אג
.)3.35% :תשואה ,150 :יעד מרווח( 'חיובי' :בדולר ממשלתיות אגרות .)6.85%

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

תשואות  ) 2. השתנות מכפיל הרווח במקסיקו ) 1): מלמעלה למטה(גרפים 
השינוי  ) 3. שנים במקסיקו 10ריאליות של איגרת החוב הממשלתית ל 

.של מקסיקובשער החליפין הריאלי אפקטיבי

זול

יקר
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ארגנטינה
A. Fernadezחוסר וודאות בנוגע לתוכניתו של 

מקרו כלכלה 12עמוד 

.פוליטיקה

.A של בניצחון והסתיימו לספקות סוף שמו לנשיאות הבחירות Fernadez, המועמד  
Frente מטעם הפרוניסט de Todos כשלצידו Cristina Fernandez de Kirchner 
  המיעוט על לשמור הצליח Macri ש לציין כאן ראוי אולי .הנשיא סגנית בתפקיד
 משא תחת מצוי שיהיה מחוקקים לבית להביא יהיה יכול שאולי מה ,בקונגרס הראשון
.העיקריים הפוליטיים הכוחות שני ביו מתמיד ומתן

.A של הכלכלית לתוכניתו בנוגע וודאות חוסר Fernadez

Fernadez איך לגבי וכן יישם שהוא ספציפית כלכלית למדיניות בנוגע עמום מאוד היה 
  וכמה רמזים כמה לנו יש .המרכזי הבנק ועל האוצר משרד על אחראי להיות מתכוון הוא

  מחדש ארגון לבצע נכונות הביע Fernadez הזדמנויות בכמה )1 :הזה בעניין שאלות
  על תספורות החלת ללא אך החוב הארכת( "2003 אורוגוואי סגנון"ב החוב פרופיל של

 יתרחש החוב בלי עם ומתן משא והאם יספיק זה האם שלנו השאלה .)והריביות הקרן
 מאמינים שאנו הוא אחד חשוב אספקט .IMF ה עם מחודש ומתן משא אחרי או לפני

 העלאה הכריזה הוא )2 .זר חוק לעומת המקומי החוק עבור בטיפול הבדל שיהיה
 הכנסות בין( הפיסקלי הפער את לסגור במטרה אישיים נכסים על ומיסים ייצוא במיסי

  יכול מוניטרי מימון .ההוצאות צד לגבי הנחיות שום סיפק לא ברם ,)המדינה להוצאות
 השירותים מחירי הקפאת :חברתי כלכלי הסכם )3 .הגירעון לניהול שיתאים הכלי להיות

 הביטוח בתשלומי וגידול משכורות העלאת ,עסקים בקרב פיטורין הגבלת ,הציבוריים
  וככל כנו על יישאר ההון על פיקוח )4 ?באינפלציה ישלוט כיצד -שאלתנו .הלאומי
 להשאיר יאפשר ובכך המקומי למטבע ביקוש לכפות לסייע שיכול מה ,יתחזק הנראה

  העבודה בשוק מוגבלות רפורמות או קיום אי )5 .נמוכות ברמות הריבית שיעור את
Vaca ה אתר )6  ?רפורמות לביצוע ידחוף IMF ה האם .והפנסיה Muerta )המכיל 
 אולי ,רבים ספקות ישנם .Fernadez של הפיתוח מדיניות במרכז הוא )וגז נפט מרבצי
Alberto ,ברם .הבהרה דורשים שעדיין ,מידי רבים Fernandez בנוגע ברור די היה 

  חיובי( אזורי פיתוח של הרעיון את וקידם פדרליזם של לממשל לחזור לאפשרות
Vaca ב לאנרגיה אזורי אשכול מיצירת החל ,)בראייתנו Muerta, במרכזי שיתגבש 

Bahia נמל דוגמת ,תעשייה של סמוכים עזר Blanca, ולאפשר להמשיך במקום זאת  
 נדרש מהרעיונות חלק .גדולים פרויקטים על כמונופול להשתלט איירס בואנוס לעיר
  של הזה בקו פעלה נקיטת יותר או פחות יאמץ באם ולראות ,אחריהם לעקוב יהיה

  כלכליים בענפים 'דולריזציה -דה' של לסכנה בנוגע במיוחד ,ממשלתית התערבות
.בינלאומיים מחירים ידי על המונחים

 הפזו של הפיחות לאחר מואצת שוב והיא הפוגה לנו נותנת איננה האינפלציה
.ספטמבר – אוגוסט בחודשים

  במהלך 4% של עלייה לעומת זאת ,)חודשי שינוי( 5.9% ב עלה לצרכן המחירים מדד
  קיזזו הממשלה פעולות כי נראה .השנה מתחילת 37.7% של ועליה אוגוסט חודש
  או בסיסיים סל מוצרי על מ"המע ביטול( ח"המט של המעבר השפעות את חלקי באופן

  ,מכך כתוצאה ,)הממשלה ידי על הבנזין ושל הציבוריים השירותים תעריפי של הקפאה
 רק עלו והשירותים לציפיות מתחת )אולי( הייתה לצרכן המחירים במדד העלייה סך

.החודש במהלך 3.6% של בשיעור

.פיסקלי

  עודף שהראו ,ספטמבר חודש עבור הפיסקליים הנתונים את הציג האוצר משרד
  זה נתון .)ג"מהתמ 0.1% או( השנה מתחילת ארגנטינאי פזו מיליארד 22.9 של תקציבי
 החודשים תשעת עבור ג"מהתמ 1%- של בשיעור לגירעון בהשוואה טוב יותר הרבה
 ארגנטינאי פזו מיליארד 70 של מצטבר לעודף מהיעד פחות הרבה אולם ,2018 של

  היעד כולה 2019 שנת עבור .IMF ה בפני התחייבה שארגנטינה ,השלישי ברבעון
 סביר לא שנראה מה ,)התאמות כולל(ג"מהתמ 0.5%- של לגירעון הוא הפיסקלי
  הבחירות לאחר Macri של הממשל ידי על שיושמו והצעדים ההוצאה נטל נוכח ,שיושג

.)PASO ה( הראשוניות

:הפיננסיים לשווקים תחזית

.'ניטרלי' :שנים 10ל ממשלתית חוב אגרת – חים"אג

.)70 :2019 שנת לסוף יעד( 'שלילי' :האמריקאי הדולר מול הארגנטינאי הפזו – ח"מט

שינוי במרווח  ) 2.שינוי במדד המניות בארגנטינה) 1): מלמעלה למטה(גרפים 
מאזן הסחר בארגנטינה  ) 3).  בנקודות בסיס(שנים בארגנטינה  5האשראי ל 

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

ניתוח טכני
.תרחישי מגמות

)חודש אחד(התנגדויות & תמיכות  

תנועות וסנטימנט, ניתוח פוזיציה
אין סטרס בשווקים: נקודת מבט על שוק המניות

+)7/  -7בטווח של + (1.5: סופי
  דפנסיבית בפוזיציה נמצאים המשקיעים ,הכול בסך :)'יתר' - 'ניטרלי' העדפת( סיכום

  הוודאות אי של בהקשר הנראה ככל( חריפות תנודות כנגד שלהם הפורטפוליו את ומגדרים
  נגד' בגישת שלנו העמדה ,הנאמר ולמרות .)לצמיחה בנוגע והחששות שברקע הפוליטית
.לשוק בנוגע חיובית לפרשנות מביאה ',המגמה
  .הניטרלי באזור היא במניות הנכסים הקצאת :)'יתר' להעדפת קלה נטייה( בשוק פוזיציה

Put ה יחס / Call חיובי סימן( שלהם ההשקעות פורטפוליו את מגדרים משקיעים כי מעיד  
  אי .)בשוק אגרסיבית מאוד שלילית מתנודה פחד על מעיד Skew ה .'המגמה נגד' גישת תחת

  הזו הפוזיציה מאחורי שעומדת הסיבה הנראה ככל הם הצמיחה לגבי וחששות פוליטית וודאות
.השוק של

  על מעידה ,ב"בארה המניות לכיוון קטנה חיובית תנועה :)'ניטרלי' העדפת( הון תנועות ניתוח
  השווקים למדינות בעוד הון מיציאת סבל הסיני המניות שוק .המניות בשוק ניטרלי מומנטום

  בכלכלה מהאטה השוק חששות על שמעיד מה ,חיובית הייתה ההון זרימת המתעוררים
.לצמיחה בנוגע חששות בעקבות משקיעים של הון מיציאת היא גם סבלה גרמניה .הסינית
  מהסקרים משמעותיות חד תשובות אין :)'ניטרלי' :העדפת( סנטימנט & סקרים ניתוח

  על איתות מתקבל כי לומר ניתן ,לכן על .אחר או זה לצד מובהק באופן נטייה על המראות
.מהמשקיעים ניטרלית עמדה

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

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

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

USA S&P 500 5,5% 1.419        12,3% 174       6,2% 17,46 16,67 3.037 2.900 ‐4,5% 3.100        

Europe ‐ Stoxx Europe 600  5,3% 322           8,2% 26         1,1% 15,13 14,70 398 387 ‐2,9% 406

Euro Zone ‐ Euro Stoxx 3,4% 354           7,4% 26         1,0% 14,92 14,50 391 379 ‐2,8% 398

Spain IBEX 35 3,5% 8.075        9,3% 754       0,4% 12,47 12,50 9.400 9.423 0,2% 9.895

Mexico IPC GRAL 6,7% 37.453      7,8% 2.933    ‐0,4% 14,95 15,00 43.851 43.988 0,3% 46.188      

Brazil BOVESPA 7,1% 66.644      10,6% 7.080    8,1% 15,19 14,55 107.556 103.017 ‐4,2% 113.319    

Japan NIKKEI 225 5,6% 22.928      6,3% 1.445    3,1% 15,90 15,40 22.974 22.250 ‐3,2% 22.695      

China SSE Comp. 7,7% 2.965        9,3% 276       11,9% 10,64 11,50 2.939 3.176 8,1% 3.240        

China Shenzhen Comp 8,2% 1.603        6,3% 100       14,6% 16,22 17,50 1.629 1.757 7,9% 1.792        

India SENSEX 9,4% 18.689      10,7% 2.001    14,2% 20,01 20,00 40.045 40.023 ‐0,1% 42.024      

Vietnam VN Index 8,4% 690           9,0% 62         10,8% 16,06 16,50 1.000 1.028 2,7% 1.079        

MSCI EM ASIA  7,3% 488           9,7% 47         12,6% 11,13 11,60 526 548 4,2% 576           

UPWARD REVISION DOWNWARD REVISION ANDBANK ESTIMATES

.)Sideways(' צדדית'מגמה : S&Pמדד ה 
.3,028: מחיר התנגדות. 2,822: מחיר תמיכה

– Sideways(’ שורית' –' צדדית'מגמה : STOXX600מדד ה  Bullish(.
.391: מחיר התנגדות. 367: מחיר תמיכה

– Sideways(’ שורית' –' צדדית'מגמה : EUROSTOXXמדד ה  Bullish(.
.398: מחיר התנגדות. 374: מחיר תמיכה

– Sideways(’ שורית' –' צדדית'מגמה : IBEXמדד ה  Bullish(.
.9,588: מחיר התנגדות. 8,850: מחיר תמיכה

.)Sideways(' צדדית'מגמה : EUR-USDשער חליפין 
.1.125: מחיר התנגדות. 1.087: מחיר תמיכה

– Sideways(’ דובית' –' צדדית'מגמה ): WTI(הנפט  Bearish(.
.61: מחיר התנגדות. 50.6: מחיר תמיכה

’  דובית' –' צדדית'מגמה ): תשואה(שנים  10ב ל "איגרת החוב הממשלתית של ארה
)Sideways – Bearish(.

.1.9%: נקודת התנגדות. 1.5%: נקודת תמיכה
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איגרות חוב בשווקים המתעוררים
מחיר יעד כלכלי -אגרות ממשלתיות 
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 שווי' תשואת .1.97% :'ריצפה' תשואת :ב"ארה של ממשלתיות חוב אגרות
.3.5% :מקסימלי תשואה שיעור .3% :'הוגן

  'נק -6 מ  קלות עלה )שנים 10ל הממשלתי ח"לאג ביחס( המרווח :SWAPה מרווח
 לנורמליזציה להגיע מנת על .)שעבר בחודש בסיס 'נק 10- של למרווח ביחס( בסיס
   הציפיות לפי( 2% ה ברמת התבסס SWAPה שיעור בעוד ,בסיס 'נק 3 של מרווח עם

 לשיעור להגיע צריכה שנים 10ל הממשלתית החוב איגרת תשואת ,)לאינפלציה שלנו
.1.97% של

 בסיס 'נק 4 מ( בסיס 'נק 18ל עלה האמריקאי הדולרי העקום של השיפוע :שיפוע
  ,)1.6% כיום( 2% של בתשואה העקום קצה של הנורמליזציה בעוד .)שעבר בחודש

  תשואת ,)בסיס 'נק 150( הארוך בטווח הממוצע העקום לשיפוע להגיע מנת על
.3.5%ל לעלות תצטרך שנים 10ל הממשלתית האיגרת
 כאשר תהיה שנים 10ל הממשלתי ח"לאג טובה כניסה נקודת :ריאלית תשואה
  של הבינוני בטווח לאינפלציה שלנו התחזית בהינתן .1%ל תגיע הריאלית התשואה

 כדי 3% של לתשואה לעלות צריכה שנים 10 ל הממשלתית האיגרת תשואת ,2%
."קנייה"ל להפוך
  שווי' תשואת .0.63% :'ריצפה' תשואת :גרמניה של ממשלתיות חוב איגרות

.2.5% :מקסימלי תשואה שיעור .1.22% :'הוגן
  בחודש בסיס 'נק 33 ל ביחס( בסיס 'נק 37 מ קלות עלה המרווח :SWAPה מרווח
 שיעור בעוד ,בסיס 'נק 37 של מרווח עם לנורמליזציה להגיע מנת על .)שעבר

  10 ל הממשלתית האיגרת ,)0.03% על עומד היום( 1%ה ברמת התבסס SWAPה
 .)כניסה 'נק( 0.63%ה לכיוון להגיע צריכה שנים
 בחודש בסיס 'נק 25 ל ביחס( בסיס 'נק 33 ל עלה באירו העקום שיפוע :שיפוע
  עומדהיום( 0%ה בסביבות של בתשואה לנורמליזציה יגיע העקום קצה באם .)שעבר

 'נק 122( שנים 10ה של הממוצע העקום לשיפוע להגיע מנת על ,)0.66%- על
.1.22% של לתשואה להגיע צריכה שנים 10 ל הממשלתית האיגרת ,)בסיס

 כאשר תהיה שנים 10ל הממשלתי ח"לאג טובה כניסה נקודת :ריאלית תשואה
  של הבינוני בטווח לאינפלציה שלנו התחזית בהינתן .1% ל תגיע הריאלית התשואה

."קנייה"ל להפוך כדי 2.5%ל לעלות צריכה הממשלתית האיגרת תשואת ,1.5%

  שווי' תשואת .1.9% :'ריצפה' תשואת :אנגליה של ממשלתיות חוב איגרות
.2.75% :מקסימלי תשואה שיעור .2.5% :'הוגן

  .)שעבר בחודש בסיס 'נק 16 ל ביחס( בסיס 'נק 23 ל עלה המרווח :SWAPה מרווח
  SWAPה שיעור בעוד ,בסיס 'נק 10 של מרווח עם לנורמליזציה להגיע מנת על

 שנים 10 ל הממשלתית האיגרת ,)0.92% על עומד היום( 2%ה ברמת התבסס
."קניה'ל להפוך בכדי 2.75% של לתשואה צריכה

  של נורמליזציה עם ,1.48% של הממוצע העקום לשיפוע להגיע מנת על :שיפוע
 10 ל הממשלתית האיגרת תשואת ,1% של בשיעור לשנתיים הממשלתית האיגרת
."קניה"ל להפוך מנת על 2.75% ל להגיע צריכה שנים

   ,1.75% של הבינוני בטווח לאינפלציה שלנו הציפיות בהינתן :ריאלית תשואה
  להפוך בכדי 2.75% ל לעלות צריכה שנים 10 ל הממשלתית האיגרת תשואת

."קניה"ל

.0.5%תשואת יעד ב : ח ממשלת ספרד"אג
.1%תשואת יעד ב : ח ממשלת איטליה"אג
.0.6%תשואת יעד ב : ח ממשלת פורטוגל"אג
.0%תשואת יעד ב : ח ממשלת אירלנד"אג
.1.7%תשואת יעד ב : ח ממשלת יוון"אג

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

  לפחות היא שנים 10 ל ב"בארה הממשלתית האיגרת של הריאלית
  הממשלתיות האיגרות של הריאלית התשואה )2 .1% של בשיעור

  התשואה מעל 1.5% היא המתעוררים בשווקים שנים 10 ל
.שנים 10 ל האמריקאית הממשלתית האיגרת של הריאלית
  איגרות את רק לקנות צריכים אנו ,מתקיים הראשון שהתנאי בהנחה
  .יותר או 2.5% של ריאלית תשואה המציעות המתעוררים השווקים
  החוב ואגרות( השווקים באפור מסומנים )ימין מצד( בטבלה

.הללו הדרישות את שמקיימים )שנים 10 ל שלהם הממשלתיות

בדולר מול איגרת החוב הממשלתית   SWAPמרווח ה)1): מלמעלה למטה(גרפים 
באירו מול איגרת  SWAPמרווח ה) %2).  ובבסיס ' בנק(שנים  10ב ל "של ארה

טבלת תשואות   )%3).  ובבסיס ' בנק(שנים  10החוב הממשלתית של גרמניה ל 
שנים עבור איגרות חוב של מדינות השווקים המתעוררים   10נומינליות וריאליות ל
.ואמריקה הלטינית

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

Nominal reading Real
Indonesia 7,00% 3,39% 3,61% -1,00% 6,00%
India 6,66% 3,99% 2,67% -0,75% 5,91%
Philippines 4,53% 0,90% 3,63% -1,00% 3,53%
China 3,29% 3,00% 0,29% 0,00% 3,29%
Malaysia 3,45% 1,54% 1,91% -0,50% 2,95%
Thailand 1,52% 0,34% 1,18% -0,50% 1,02%
Singapore 1,74% 0,48% 1,26% -0,50% 1,24%
South Korea 1,67% ‐0,42% 2,10% -0,75% 0,92%
Taiwan 0,68% 0,44% 0,24% 0,00% 0,68%

Turkey 12,75% 9,26% 3,49% -1,00% 11,75%
Russian Fede 6,38% 4,00% 2,38% -0,75% 5,63%

Brazil 6,48% 2,92% 3,56% -1,00% 5,48%
Mexico 6,84% 3,03% 3,81% -1,00% 5,84%
Colombia 5,90% 3,75% 2,15% -0,75% 5,15%
Peru 4,72% 1,85% 2,87% -0,75% 3,97%
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נפט –אנרגיה 
.45$מתחת ל: קנייה. 65$מעל : מכירה. bbl/$ 45 - 65: טווח היעד -) WTI(הערכה כלכלית 

סחורות                                       15עמוד 

.הקצר בטווח מניעים גורמים

 את להבין מנסים אנליסטים .היצרנים את מדאיגה שמן פצלי של הידראולית שבירה באמצעות קידוחים לאסור Warren של ההתחייבות – )למחיר חיובי(
Elizabeth ,לנשיאות המועמדת תומכת בה האנרגיה מדיניות של האפשריות ההשפעות Warren, טכנולוגיית באמצעות וגז נפט קידוחים לאסור התחייבה אשר 
 של זרם ויעורר חקיקה מחייב הידראולית שבירה בעזרת קידוחים על איסור .פדרליות באדמות הקידוחים את ולהפסיק מקום בכל  שמן פצלי של ההידראולית השבירה

  יכול ואך לחבית דולר 85 – 80 של לרמה לזנק יכול הנפט ,בנושא חקיקה תהיה אם כי מזהירים אנליסטים .ב"בארה מדינות וראשי ,משקיעים ,חברות מצד התנגדויות
.בשוק זעזועים של בתקופות לחבית דולר 150 של למחיר להגיע

  ראש של הליברלית המפלגה של צמוד בניצחון הסתיימו בקנדה הפדרליות הבחירות של התוצאות .הרוב את מפסיד אולם מנצח Trudeau – )למחיר חיובי(
  הרוב את איבד אבל השלטון על שמר אומנם Trudeau .השמרנית המפלגה בהם שזכתה המושבים 121 מעל קצת ,)מושבים 156 עם( Trudeau הממשלה

  החדשה הדמוקרטית המפלגה עם לשותפויות יידרש באם ,המפה של השמאלי לכיוון שלו נדה'באג שינוי לכפות יכולה שלו החלשה הפוזיציה לכן ,לו שהיה הפרלמנטרי
Trans ה צינור שפרויקט האפשרות שקיימת משום ,האנרגיה לתעשיית מכה להוות יכול ,Platts של האנליסטים לדעת ,כזה מצב .הירוקה המפלגה או /ו Mountain  

.לפרויקט מתנגדים השמאל שמפלגות העובדה לאור ,בסכנה כעת מצוי ליום חביות אלף 590 של בהיקף

 ההתנהלות את ישבור כזה מהלך .דצמבר בחודש בווינה בפגישתם בתפוקה הקיצוץ הסכם של היקפו את להעמיק עשויות ושותפותיה OPEC– )למחיר חיובי(
  במחצית ליום חביות מיליון 1.2 של עודף צפוי IEA ה הערכות פי על .מגיב שהוא לפני בהיצע עודף של להיווצרות ממתין הוא כלל בדרך שכן ,הקרטל של המסורתית
.הגלובאלית בצמיחה ההאטה בשל יורדות לביקוש שהתחזיות בעוד ,2020 שנת של הראשונה

 מיליון 11.29 ל ביחס( בספטמבר ליום חביות מיליון 11.25 ל ירדה הרוסי הנפט תפוקת .ספטמבר לחודש שסוכם ביעד מלעמוד כשלה רוסיה – )למחיר שלילי(
 מדינתו כי הסביר ,Novak ,הרוסי האנרגיה שר .+OPEC של ההסכם במסגרת שנקבע בתפוקה הקיצוץ ביעד לעמוד הצליחה לא עדיין אולם ,)באוגוסט ליום חביות
 בביקוש מגידול הושפעו בספטמבר הייצור נתוני אולם ,2018 באוקטובר שלה התפוקה לרמת מתחת ליום חביות אלף 200 של לקיצוץ התחייבותה אחר למלא שאפה
.הרוסי החורף קראת לנפט

  לתרום במטרה התיכון למזרח שלה השיט כלי את לשלוח שוקלת יפן .התיכון המזרח אל שלה הים חיל של צבאיים כוחות לשגר שוקלת יפן – )למחיר שלילי(
 יפן כי ,להזכיר ראוי כאן .הברית ארצות  ידי על שהוצעה הורמוז מצר של הביטחונית מהיוזמה חלק יהיה לא זה מהלך כי הצהירו היפנים .באזור הביטחונית ליציבות
.למדינה הנפט ייבוא מסך 80% על עומד שהיקפו ,התיכון מהמזרח גולמי נפט של בייבוא תלויה

  בין חיבור ליצור במטרה מאמצים משלבות וסעודיה ב"ארה .במדינה הנפט ייצור על להגן במאמציהן הילוך מעלות הסעודית וערב ב"ארה – )למחיר שלילי(
  הכוללים ,בסעודיה נוספים כוחות הוצבו כי אמר האמריקאי ההגנה משרד ,בנוסף .טים"מל כנגד חדשות טכנולוגיות בוחנות וכן המדינות שתי של הטילים הגנת מערכות
  כנגד להתמודדות יותר טובה בצורה הממלכה את להכין במטרה הכול ,נוסף אחר וציוד טילים כנגד חדשות מערכות שתי ,קרב טייסות שתי ,נוספים חיילים 2,000
 האווירית ההגנה מערכות את לנהל מצליחה לא הסעודית ערב כי החששות בשל זאת ,ב"בארה רשמיים גורמים מצד תסכול של חודשים לאחר הגיע זה מהלך .איראן

.לתקיפות פגיעים שלה הנפט מתקני את הותירה ובכך )Patriot ה( ב"ארה מתוצרת

  ברמתן כיום נמצאים הנפט מחיר לעליית הימורים .חודשים תשעה של בשפל הנפט מחיר לעליית הימורים היקף עם בשוק מומנטום איבוד – )למחיר שלילי(
  הימורים ,בלומברג נתוני פי על .המשקיעים תחזיות על משפיעים ב"בארה חזקה ותפוקה בעולם יותר חלשים ביקושים כי המעיד סימן ,בינואר 8 ה מאז ביותר הנמוכה
.לאוקטובר 15 ב שהסתיים השבוע עבור נטו הלונג בפוזיציות 8% של ירידה עם ,בספטמבר 17 ה מאז עצמן ושילשו כמעט )WTI( הנפט מחיר לירידת

  ייבוא ,ב"לארה מוונצואלה הגולמי הנפט ייבוא הופסק בהם החודשים בששת .אחרים יצרנים עבור הדלת את פתחו ונצואלה על הסנקציות – )למחיר שלילי(
  של בהיקף נפט מקנדה ב"בארה ייבאה ,ביולי .מקנדה הנפט הובלת מחירי שמאמירים ככל גדלה נפט למכירת התחרות כי נראה .גדל ומארגנטינה מברזיל הנפט
.כה עד שיא שיעור ,ליום חביות מיליון 4.13

.הארוך בטווח מניעים גורמים

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

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

  ,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

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

 הנפט יצרניות בין הייתה העיקרית התחרות שכן ,היטב עבדה זו וגישה בתפוקה קיצוץ על סיכם היצואניות קרטל ,האלפיים שנות ותחילת השבעים בשנות .בהוצאות
 הלא מהיצרניות מגיע קונבנציונלית נפט יצרנית כל בעבור ביותר הגדול האיום היום .)OPECל משתייכות שאינן ויצרניות OPEC יצרניות בין במיוחד( הקונבנציונאליות
  המהיר הגידול י"ע )תיאורטית( להתקזז כך אם אמורים הקונבנציונאליות האנרגיה יצרניות מצד הנפט בתפוקת קיצוצים .החלופית האנרגיה וממקורות קונבנציונאלית

.הנפט פצלי בתעשיית
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שליליים מניעים גורמים

 ל ירד )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 .919$ של האחרונות שנים 20 ב הממוצע מחירו מעל הרבה להיסחר ממשיך הזהב ,ראליים במונחים .)שעבר בחודש 1,358$ מ( 1,329$
 ל קרוב להישאר צריך )המשקל שיווי מחיר או( הנומינלי מחירו ,ראליים במונחים הממוצע למחירו קרוב יישאר הזהב שמחיר מנת על ,)1.12307  על עומד כעת( העולמי
1,032$.

  הממוצע מעל הרבה נותר ועדיין )שעבר בחודש 82.2x של מיחס( 84.93x עלה לכסף הזהב יחס :)פרודוקטיביים נכסים פני על ערך צבירת העדפת( לכסף ביחס הזהב
  יותר מתומחר שהכסף בהנחה ,שלו שנתי הרב לממוצע יגיע שהיחס מנת על .)לכסף ביחס לפחות( יקר שהזהב כך על שמעיד מה ,האחרונות השנים 20 ב 64.1x של
.לאונקיה 1,127$ ל להגיע צריך הזהב מחיר אזי ,)גבוהה בסבירות קורה הנראה שככל מה( מהזהב טוב

  השנים 20 ה במהלך 15.3x של הממוצע מעל הרבה עדיין ,)שעבר בחודש 26.05x מ( 26.77x ל החודש במהלך קלות עלה לנפט הזהב יחס :לנפט ביחס הזהב
  לזהב ביחס מהנפט שהתועלתיות ובהנחה )הארוך הטווח עבור שלנו האמצע יעד( לחבית 50$ של הארוך בטווח לנפט שלנו הכלכלי היעד במחיר בהתחשב .האחרונות
.הארוך הטווח של הממוצע בקרבת יישאר שהיחס מנת על 765$ל להגיע צריך הזהב מחיר ,שינוי ללא תישאר

  בחודש אלף 341 ל ביחס( אלף 319 ל ירדו 'לונג'ה פוזיציות סך - )non-commercial(ב"בארה 1000 במחיר הזהב על העתידיים החוזים פוזיציית :ספקולטיבי מיקום
.)הקודם בחודש חוזים אלף 282 ל ביחס( החודש במהלך חוזים אלף 253 ל ירדה נטו הפוזיציה ,לכן .)אלף 59 מ( חוזים אלף 66 ל קלות עלו 'שורט'ה פוזיציות .)שעבר

  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

  היעד בהינתן .הארוך בטווח 0.60x של לממוצע מתחת הרבה עדיין ,)שעבר בחודש 0.51x ל ביחס( 0.5x ל קלות ירד s&p500ל הזהב יחס :s&p500ל ביחס הזהב
.הארוך בטווח שלו הממוצע בקרבת להיות מנת על 1,740$ל להגיע צריך הזהב מחיר ,s&pה מדד עבור 2,900$ של למחיר שלנו

 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 13 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

Longs

Net

Shorts



תחזית גלובאלית
שווקים פיננסיים& כלכלה 

שערי חליפין

מחירי יעד& ניתוח תנועות 

סחורות  17עמוד 

JP של האחרון העדכון במסגרת Morgan ב ח"המט פוזיציות אודות IMM )שתרמו משמעותיים גורמים היו העולם ברחבי הפוליטיים הסיכונים כי מצוין ,)בשיקגו בבורסה 
ועל גבוהה ביטא בעלות המטבעות פני על מסורתי באופן בטוחים הנחשבים במטבעות תמך ,האחרונים החודשים ששת שבמהלך כזה ,2019 ב שהתפשט הגלובאלי לסנטימנט

 האחרונים הנתונים .משמעותי באופן הברקזיט או הסחר מלחמת של הסיכון את שתקטין כזו מספקת התקדמות תהיה באם ,לרגיעה רב מקום ישנו .סטרלינג הלירה פני
  ה בפוזיציות האמריקאי הדולר מול סטרלינג הלירה של שנים לשלוש הביטא .השיא מרמות דרסטי במרחק נמצאת לא סטרלינג הלירה על השורט פוזיציית כי מראים שפורסמו

IMM 1.34 ה סביבות אל ,שעבר השבוע של לרמה ביחס ניטרלית לרמה תרד הפוזיציה באם 6% של אפסייד על מצביעה.

1.10 של )2019 שנת אמצע( כלכלי יעד מחיר :הדולר מול האירו

  ביחס( 0.37 של לרמה שעלה שנים שלוש של )Z( תקן ציון עם ,)$ מיליארד 15.1 ל $ מיליארד 11.5 מ( האחרון החודש במהלך עלו בעולם האמריקאי הדולר פוזיציות :תנועות
  .)הרוסי והרובל הברזילאי הריאל במיוחד( המתעוררים השווקים מטבעות היו האמריקאי הדולר מול הזה האחרון המהלך היטיב איתן המטבעות .)הקודם בחודש 0.09 ל

  של ברמה שנים שלוש של )Z( תקן ציון עם ,$US מיליארד 35 של שעברה שנה שראינו מהרמה בהרבה נמוכה ברמה להיות המשיכה האמריקאי הדולר של נטו הלונג פוזיציית
  מראה ,)0.64 של לרמה 1.73 של מרמה( המתעוררים השווקים של בפוזיציות )Z( התקן בציון החדה הירידה .לחץ תחת מצויה לא בשוק שהפוזיציה שמעיד מה ,בלבד 0.37

  מעידים עדיין בעולם הפוזיציות ,זאת עם יחד .הגלובאלית בכלכלה מיתון של מהסיכון משקיעים של פחד על מעידים כי אם ,ביתר מתומחרים לא כבר הללו בשווקים שהמטבעות
.הקרובים בחודשים טוב יהיה המתעוררים השווקים כלכלות של מצבם גם כמו האמריקאית הכלכלה של מצבה כי סוברים שהמשקיעים

  שלנו טכני ניתוח .10.1 על ועומד שינוי ללא נותר השנה לסוף שלנו היעד .לאירו ביחס הדולר למחירי מבנית תמיכה הצופה 'שורית' מבט בנקודת דבק שלנו הפונדמנטלי הדיון
  ונקודת 1.087 של תמיכה בנקודת כעת נמצא האמריקאי הדולר כנגד האירו טווח .)אחד חודש עבור ניתוח ,זהה במגמה( 'צדדי' שוק על כעת מצביע ההשקעות ועדת במסגרת
.1.125 של התנגדות

.123.2 של יעד מחיר :היפני הין מול האירו ,112 של יעד מחיר :הדולר מול היפני הין

  ,)נזילות 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
  שהופך מה ,במדינה 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

  איננו ביפן הנוכחית המוניטרית במדיניות שינוי מגמת נראה שבו התרחיש כי סוברים אנו )2 .)אטרקטיבי לפחות היפני הין את או( אטרקטיבי ליותר האמריקאי הדולר את
  ניתן לא( 2% של האינפלציה יעד שיושג עד לפחות ,שלו מרחיבה-האולטרה המוניטרית במדיניות לדבוק בכוונתו כי ואומר שב המרכזי שהבנק העובדה לאור זאת ,רלוונטי
  לכך נמוכה ציפייה יש ,0.1% של בתשואה שנים 10ל הממשלתית האיגרת ובעוד ,יותר נמוכות ביפן הממשלתיות האגרות של הריאליות התשואות )3 .)הקצר בטווח להשגה

.יעלו ביפן הריאליות שהתשואות

.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

1.32: דולר אמריקאי -פאונד  יעד
0.83: פאונד  –אירו  יעד
0.98: פרנק שוויצרי –דולר אמריקאי  יעד
1.07: פרנק שוויצרי –אירו  יעד
20: פזו מקסיקני –דולר אמריקאי  יעד

22: פזו מקסיקני –אירו יעד 
4: ריאל ברזילאי –דולר אמריקאי יעד 
4.4: ריאל ברזילאי –אירו יעד 
70: פזו ארגנטינאי -דולר אמריקאי יעד 
72: רופי הודי –דולר אמריקאי יעד 
6.9: יואן סינייעד 

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

.'שלילי': דולר קנדי

המטבעות שאנו מעדיפים מבחינה  
טכנית מוקפים בירוק

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 15,10 -2,27 34,3 10,6 23,4 0,37
USD vs G10 17,88 -2,00 38,9 0,0 24,9 0,46

EM 2,78 0,27 4,7 -0,2 2,1 0,64
EUR -7,10 1,26 1,6 -14,8 -6,2 -0,77
JPY -2,09 -3,59 4,0 -12,8 -5,1 0,66
GBP -4,22 2,09 -0,3 -7,8 -4,9 -0,34
CHF -1,43 -0,09 -0,4 -6,0 -2,6 0,54
BRL -1,15 -0,33 0,2 -1,2 -0,4 -2,23
MXN 2,95 0,57 3,9 0,0 1,9 1,08
RUB 0,98 0,02 1,4 -0,2 0,7 0,86
AUD -3,02 0,19 -1,9 -5,2 -3,8 -0,84
CAD 2,55 2,20 2,6 -5,0 -1,0 1,00
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Strategic and tactical asset allocation are investment strategies that aim to balance risk and reward by apportioning a portfolio's
assets according to an individual's risk tolerance, investment horizon, and our own projected performance for each asset class. This
recommended asset allocation table has been prepared by Andbank's Asset Allocation Committee (AAC), comprising managers from
the portfolio management departments in each of the jurisdictions in which we operate.
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ASSET ALLOCATION

ASSET ALLOCATION & RISK TOLERANCE

Monthly asset & currency allocation proposal

Page 18
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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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