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תקציר מנהלים

תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

:  גרף נבחר של החודש
(ג"מהתמכשיעור )ב ובסין "הגירעון בתקציב הממשלה בארה

חוב וריביות
תמחור.שעברבחודשגרועיםביצועיםהציגוהחובאיגרותשווקי

,האירופאיותלאיגרותבנוגעבמיוחד,יקרלהיותממשיךהשווקים

תיפסקלאהמרכזייםמהבנקיםהתמיכהכימאמיניםאניאולם

.בקצרבטווח

:החובשווקיעבורהמלצותינו

נקודת)'ניטרלי'–'שלילי':שנים10לב"ארהממשלתח"אג

.(0%תשואהיעד)'שלילי':גרמניהממשלתח"אג.(2%בכניסה

ח"אג.0.5%:תשואהיעד.'שלילי':ספרדממשלתח"אג

ממשלתח"אג.1%:תשואהיעד.'חיובי':איטליהממשלת

:אירלנדממשלתח"אג.0.5%:תשואהיעד.'שלילי':פורטוגל

–'שלילי':ישראלממשלתח"אג.0.2%:תשואהיעד.'שלילי'

.'חיובי':באסיההמתעורריםהשווקיםשלהחובאגרות.'ניטרלי'

,תאילנד,הפיליפינים,מלזיה,אינדונזיה,הודואתמעדיפים)

אגרות.(סיןשלהחובלגביניטרליים.קוריאהודרוםסינגפור

.'חיובי':הלטיניתבאמריקההמתעורריםהשווקיםשלהחוב

ברזילשלוהחובהמקומיבמטבעמקסיקושלהחובאתמעדיפים)

.($USונקובבמקומיבמטבע

מניות
:המניותשווקיעבורהמלצותינו

.3,240יעדמחיר.’חיובי'–'ניטרלי':ב"בארהS&Pהמדד

Stoxx.3,402:יציאהנקודת 600 Europe:'יעדמחיר.'ניטרלי

Euro.438:יציאהנקודת,418 Stoxx:'427יעדמחיר.'חיובי.

יעדמחיר.'חיובי'-'ניטרלי':(Ibex)ספרד.448:יציאהנקודת

Nikkei)יפן.10,376:יציאהנקודת,9,882 מחיר.’שלילי':(225

Shenzhen)סין.(24,919:יציאהנקודת)23,732יעד Idx):

Shanghai)סין.1,900:יציאהנקודת,1,808יעדמחיר.'חיובי'

Idx):'3,367:יציאהנקודת,3,207יעדמחיר.'חיובי'–'ניטרלי.

נקודת,44,477יעדמחיר.'חיובי'–'ניטרלי':(Sensex)הודו

TLV)ישראל.47,750יציאה Index):'מעט)'שלילי'–'ניטרלי

IPC)מקסיקו.(יקר Index):'44,866יעדמחיר.'חיובי'-'ניטרלי,

יעדמחיר).'חיובי':(Ibovespa)ברזיל.47,110:יציאהנקודת

.(122,260:יציאהנקודת,116,437

סחורות
:הסחורותשוקעבורהמלצתינו

עם($US)דולר55שלבמחיר(WTI)הנפטעבורכלכלייעד

נותרהזהב.($US)דולר65למעלשלבמחירמכירההמלצת

לאונקיה($US)דולר1,200הואהזהבעבורכלכלייעדמחיר.יקר

.לאונקיה($US)דולר1,300למעלשלבמחירמכירההמלצתעם

מטבעות
:המטבעותשוקעבורהמלצותינו

האוסטרליהדולר,(BRL)הברזילאיהריאל:מועדפיםמטבעות

(AUD),השוויצריהפרנק(CHF)שטרלינגוהלירה(GBP).באופן

EUR)האמריקאיהדולרכנגדהאירואתאוהביםאנחנו,זמני vs.

USD)המקסיקנימהפזולהימנעוממליצים(MXN)ומהרובל

.(RUB)הרוסי

קונצרניאשראי 
הדופןויוצאתהמדהימההשוקהתנהגות:באירוהאשראישוק

גורם.2020שנתאלבקלותתשוכפללא2019שנתבמהלך

ענףעלמכסיםלהטלתהאיוםהואהיוםבשוקהוודאותלאיעיקרי

הרכישהתוכניתהמשךיהיהבשוקתומךגורם,שנימצד.הרכב

4שלבהיקף,(ECBה)המרכזיהבנקידיעלהחובאיגרותשל

לרכישות"כשיר"ההשוקהיקףבעודזאת,בחודשאירומיליארד

המעונייניםשיהיוהמנפיקים.משמעותיבאופןגדל,הבנקי"ע

חברותהםבשוקמהמשקיעיםמימוןולקבללצאתביותר

גםמכוניםהללוהמנפיקים)באירוחובהמנפיקותאמריקאיות

“Reverser Yankees”),תיאבוןאתשינצלומכיוון)ארוךלטווח

.(הדירוגסוכנויותמצדהלחץבהינתן)והיברידים(המשקיעים

אחדשליליחודשאפילוראינולא2019במהלך,הוןתנועותלגבי

10שלשיאעם)בעולםהשקעהדירוגברמתהחובבשווקי

.(רצופיםחודשים

:הקונצרניהחובשלהאשראימרווחיעבורהמלצותינו

שוק.70:יעדמרווח.'שלילי':(Itraxx)באירונקובIGהשוק

.275:יעדמרווח.'ניטרלי'–'שלילי':(Xover)באירונקובHYה

נקודות48שליעדמרווח.'ניטרלי':$USבIGהמרווחישוק

CDXהעבורבסיס IG.המרווחישוקHYבUS$:'שלילי'-

CDXהעבורבסיסנקודות382שליעדמרווחעם'ניטרלי' HY.

2עמוד 

נראה כי סוגיית קונפליקט הסחר  

יקרה מאוד עבור שתי הממשלות  



ב"ארה
.  2020בשנת 1.7%ג בשיעור של "צמיחת תמ

.  0%ריבית ריאלית של הפד בשיעור של 

שוק המניות נותר בעל פוטנציאל להמשך  

.מגמת עליית המחירים

מקרו כלכלה

תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

3עמוד 

.אשראי&חובאגרות,מניות

תוצרצמיחתעלבהתבסס)S&Pהמדדחברותעבור4.7%שלבשיעורצמיחהחוזיםאנו

.(6.25%שלבשיעורבעולםג"התמשלוצמיחה3.7%שלבשיעורהמקומיבשוקנומינלית

בשנת11.8%שלמשיעור)החברותשלהשוליתברווחיותהתדרדרותתהיהכימעריכיםאנו

האדםכוחבעלויותשהעלייהמשוםבעיקר,(2020בשנת11.4%שללשיעור2019

שללתחזיתאותנושמביאמה,(1.6%+)בפריוןהעלייהידיעלבמלואהתקוזזלא,(2.7%+)

182שלהקונצנזוסלתחזיתמתחתהרבה)2020בשנתלמנייהלרווחכאומדןדולר166

לרמה2020לדצמברשלנוהחזויהשנתיהמכפילאתלהגדילבנוחחשיםאנו,שנימצד.(דולר

המלצתעם,S&Pהמדדעבור3,240שלבראייתנוסבירכלכלימחירשגוזרמה,19.5xשל

.3,402שלברמה"מכירה"

שהוטלומכסיםהסרתשלוהאפשרותהסחרקונפליקטסוגייתסביבהמומנטום:חובאיגרות

10לב"ארהשלהממשלתיתהחובאיגרתתשואתאתמעלהכלפילדחוףזמניבאופןעשויים

שנגרםהנזקאתלמתןיצליחלאהסחרהסכםבאם,ברם.2%שללשיעורמעלאלשנים

האיגרתתשואת,להתדרדרימשיכובעולםוהנתוניםהעולמיתלכלכלהשנתייםבמשל

,חברותשללחובבנוגע.1.65%מהנמוךלשיעורשובלרדתיכולהשנים10להממשלתית

45שללרמהקרובלהיותצריכותהשקעהבדירוגהחובאיגרותשלהמרווחיםכימאמיניםאנו

.בסיסנקודות325שלברמה,HYבדירוגהחובאיגרותעבורוהמרווחיםבסיסנקודות

.0%שלבשיעורריאליתריביתעלישמורהפד

אינפלצייתמדדכיהראובאוקטובר(PPI)ליצרןהמחיריםומדד(CPI)לצרכןהמחיריםמדד

וקרובהפדשלליעדמתחתהאחוזנקודת0.35,1.65%שלשנתיבקצבעלהPCEהליבה

המרחיבההמדיניותהיקף.1.72%שלבשיעור,האחרונותהשניםבשלושתהממוצעלקצב

מעטתורגשהשנתיהאינפלציהשיעורעלהמכסיםשהשפעתמצפיםאנו.מוגבללהיותצפוי

לכךהסיבהזו.2020ביותרמאוחרתרדשהאינפלציהלפני,הבאיםהרבעוניםבמהלךיותר

תנאיםעםיחד,לאפסהקרובותברמותנומינליתריביתעלישמורהפדכימאמיניםשאנו

לנכסיםנוספתדחיפהתספק,הפדשלזוגישה.המרחיבההמדיניותשלבטריטוריהמוניטריים

לא,זאתעםיחדאולםכלכליתלהאטהמצפיםהמשקיעיםבהבסביבההמצויים,הפיננסיים

.מיתוןשיהיהצופים

.כלכליתתחזית

עיקריצמיחהמנועהייתההאמריקאיתמהכלכלהשלישלשנימעלעלאחראיתאשרהצריכה

לצמוחהצליחהדווקאב"בארההצריכה,העולמיתבצמיחהההאטהלמרות.2019בשנת

ההוניותההוצאותבעוד,ברם.השנהשלהשלישיברבעון(שנתיקצב)3%כמעטשלבשיעור

לעמודיכולהלאשהצריכההחששגםישנו,העסקיםבסקרימשמעותיתירידהוישנהחלשות

המכוניםבשוקהמכירותנתונינחלשולאוקטוברשמאוגוסטהתקופהבמהלך.עצמהבפני

"sales control group”(האינפלצייתלחישובהמשמשיםPCEמכירותאתכולליםואינם

חזקשהיה,הצרכניםהוצאותקצבהתדרדר,בכך.(בנייןוחומרימזוןשירותי,רכבים,הדלק

הפרטיתהצריכהעבורהכלכלייםשהתנאיםלמרות.השנהשלהראשונההמחציתבמהלך

בסנטימנטירידהעלמצביעיםשפורסמוהאחרוניםמהנתוניםחלק,ברובםטוביםנראים

עלולותאלוהתפתחויות,ימשךזהאם.עובדיםבפיטוריעלייהעלגםולאחרונההצרכנים

,2018בשנתהחלהאשר,העסקיבסנטימנטהחדההירידה.הצריכההוצאותעללהכביד

ההוצאותעלהשפיעה,זוירידה.הסחרלמדיניותבנוגעמהחששותמונעתהיאכינראה

ובכךעסקיותהוצאותשלרחבמגווןאלהתפשטהההאטה.השנהמתחילתנפלוואלוההוניות

מאליוהברורשההסברלמרות.האטהסימניהראועסקיותהוצאותשלקטגוריות12מתוך10

מצפיםלאאנו,הסחרלמלחמתהקשורבכלהסנטימנטוהשפעותהוודאותחוסרהוא

בסנטימנטלריבאונדתביא"הראשוןהשלבעסקת"במסגרתהסחרבמתיחותשההקלה

ההדחהתהליךבעקבות,פוליטיתהפכהכעתהוודאותשאימכיווןזאת,ובצריכההעסקי

להיבחרטרמפהנשיאשלהסיכוייםאתוהקטינולאחרונהשהתקיימוהמקומיותוהבחירות

.מחדש

:הפיננסייםלשווקיםתחזית

.(3,402:יציאהנקודת.3,240:יעדמחיר).'חיובי'–'ניטרלי':S&P-מניות

.(2%:שנים10לממשלתיח"לאגכניסהנקודת).'ניטרלי'-'שלילי':ממשלתי-חים"אג

CSD-השליעדמרווח)'ניטרלי':השקעהדירוגCDX IG:48בסיס'נק).

CDXהשליעדמרווח)'חיובי'–'ניטרלי':ספקולטיבידירוג IG:382בסיס'נק).

.'ניטרלי'-'שלילי':DXYהמדד-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 )



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

אירופה  
( ECB)הבנק המרכזי . ריבאונד קל בצמיחה

חיוביות  . הסיכון הפולטי פחת. בעמדת המתנה

.בשוק המניות

מקרו כלכלה 4עמוד 

.כלכלה

שנתיבשיעורלצמיחההןההערכות)באירופהצמיחהלהמשךלצפותניתן2020בשנת

עלבהסתמך,(האירואזורעבור1.2%שלובשיעורהאירופיהאיחודעבור1.4%של

.2019לשנתביחסלסחרבנוגעיותרהנמוכהוהמתיחותהנוספתהפיסקליתהתמיכה

עלושחלפהשבשנהלאחרזאת,הצריכהלהתנהגותבנוגעהואהיחידיהשאלהסימן

משרותביצירתהאטההמשךעםיחד(שלילייםריביתשיעורילמרות)החיסכוןשיעורי

במשהומדוברשלאולמרותמפתחנקודתנותרההפיסקליתהמדיניות.העבודהבשוק

שלבהיקףהפיסקליהתמריץכימעריכיםאנו,מצפיםשאוליכפיהמשחקכלליאתשישנה

לתחזיתהעיקרייםהסיכונים.האירובגושלצמיחה0.2%להוסיףאמור,ג"מהתמ0.3%

התפשטותהאוהסחרבמתיחותנוספתהסלמה,הסכםללאברקזיט:הםשלנוהצמיחה

.שלנוהבסיסמתרחישחלקאינוהללומהסיכוניםאחדאף.בכלכלההשירותיםשללתחום

.2020בשנת'המתנהעמדת'במצוי:לגארדשלECBה

ככלהמרכזיהבנק.השנהבמהלךנוספיםמוניטרייםאמצעיםשיינקטוצופיםלאאנו

לאובכך(לחודשאירומיליארד20שלבהיקף)QE–’מיני'התוכניתביישוםימשיךהנראה

לאהמרכזיהבנקכינראה,ככל.2020שנתלסוףעדISINפרהמגבלהאתלשנותיידרש

שלנוהנמוכההתחזית.ממששלזעזועבפנינעמודאםאלאפעולהבאיזושהיאינקוט

הצהרותעםיחד(שנתישינוי,1.2%שלבשיעור)2020לשנתלצרכןהמחיריםלמדד

יגרוםלאבמחיריםשריבאונדאומרהווה)שנתייםמחיריםבממוצעילשימושהמרכזיהבנק

אתלהשאירמתכוונתלגארדגברתכילסבורלנוגורם,(המרכזיהבנקמצדלתגובה

.2020שנתלאורךשינויללאהריביתשיעורי

.אשראי&הממשלתיותהחובאיגרות,המניותשוק

:מניות

Euroהמדדעבור4%שלבשיעורבמכירותצמיחהחוזיםאנו Stoxx(עלבהתבססזאת

וכן6.25%שלבשיעורבעולםג"בתמוצמיחה1.2%שלבשיעורנומינליתמקומיתצמיחה

השוליתהרווחיות.(האירולגושמחוץהואהמכירותמכלל60%שבעובדהבהתחשב

אתתקזזלאבפריוןהצמיחהשכן,במעטמכךנמוךאףואולי)7.3%הבאזורתיוותר

26.4שללמנייהרוחחוזיםאנו,מכךכתוצאה.(1.5%+שלבשיעורבשכרהצפויהגידול

Euroהמדדעבור2020בשנתאירו Stoxx(אירו28שלהקונצנזוסלתחזיתמתחת

מחירשגוזרמה,16.2xעליעמודהשנהבסוףלמניההרווחשמכפילמצפיםאנו.(למניה

ברמה"מכירה"המלצתעם,2020שנתבסוףהמדדעבור427שלבראייתנוסבירכלכלי

.448של

:חובאיגרות

בטריטוריהתישארשנים10לגרמניהשלהממשלתיתהאיגרתתשואתכיצופיםאנו

האיגרתשתשואתסבירנראהלא.ריביתלעלייתצפיכלשאיןמכיוון,השלילית

אתקלותמעדכניםאנו.שעברהבשנהשראינו(0.7%-)השפללרמתתשובהממשלתית

באשר.0.2%-אל0.3%-משנים10לגרמניהממשלתח"לאגשלנוהתשואהיעד

עבורבסיס'נק120:הם2020לשנתשלנוהיעדים,הפריפריאלייםהאשראילמרווחי

שלהממשלתיתהאיגרתעבורבסיס'נק70,שנים10לאיטליהשלהממשלתיתהאיגרת

10לאירלנדשלהממשלתיתהאיגרתעבורבסיס'נק40,שנים10לפורטוגלושלספרד

התקציבטיוטת.שנים10ליווןשלהממשלתיתהאיגרתעבורבסיס'נק170ושנים

שלתקציביגירעוןעלמצביעה(ועומדיםתלוייםנושאיםעדייןשישנםאףעלזאת)באיטליה

עם"התנגשותאי"התרחישאתשמאשרמה,2020לשנת2.3%שלבשיעורהממשלה

.האיחודדרישותעםהתכנסותהמשךעבורפתוחההדלתאתומשאירהאירופיהאיחוד

:אשראי

עצמועליחזורשהמצבמאמיניםאאנחנו,2019בשנתהשקשלמרהיבההתנהגותלאחר

הרכבסקטורעלהמכסיםסוגייתהואבשוקכעתוודאותהאמגורמיאחד.2020בשנת

הבנקידיעלהאשראירכישותתוכניתהמשךהםבשוקתומכיםגורמים.ב"ארהמצד

עבור"כשיר"השהשוקוהעובדהבחודשאירומיליארד4–3.5בכשנאמדבהיקףהמרכזי

ביותרהמעונייניםשיהיושהמנפיקיםמאמיניםאנו.משמעותיבאופןגדלהמרכזיהבנק

באירוחובהמנפיקותאמריקאיותחברותהםבשוקמהמשקיעיםמימוןולקבללצאת

Reverser“גםמכוניםהללוהמנפיקים) Yankees”),אתשינצלומכיוון)ארוךלטווח

לא2019במהלך.(הדירוגסוכנויותמצדהלחץבהינתן)והיברידים(המשקיעיםתיאבון

.השקעהבדירוגהאשראיבשוקאחדשליליחודשאפילוראינו

:הפיננסייםלשווקיםתחזית

Stoxx-מניות Europe:'438:יציאהמחיר.418:יעדמחיר.'ניטרלי.

Euro Stoxx:'448יציאהמחיר.427:יעדמחיר.'חיובי.

:גרמניהממשלתח"לאגיעדתשואת.'שלילי':(ליבה)ממשלתיותאגרות–חובאגרות

ספרדממשלתח"לאגיעדתשואתעם'שלילי':פריפריאליותממשלתיותאיגרות,-0.2%

ממשלתח"לאגיעדתשואת,0.5%שלפורטוגלממשלתח"לאגיעדתשואת,0.5%של

ח"אגעבור'חיובי'המלצת.(1.5%שליווןממשלתח"לאגיעדותשואת0.2%שלאירלנד

.איטליהממשלת

CDS-Itraxx Europe (IG):'בסיס'נק70:יעדמרווח.'שלילי.Itraxx Europe (HY):

.בסיס'נק275:יעדמרווח.'ניטרלי'–'שלילי'

שינוי  ( 2. שינוי ביחס מכפיל הרווח בגוש האירו( 1(: מלמעלה למטה)גרפים 

שער החליפין של האירו ( 3.(Euro STOXX banks)במדד הבנקים באירופה 

(.Spotשער )כנגד הדולר האמריקאי 



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

ספרד 
,  אולם עדיין2020צפי לצמיחה מתונה בשנת 

.מעל לממוצע באירופה

מקרו כלכלה
5עמוד 

.כלכלה

ג"בתמ1.8%שלבשיעורלצמיחהומצפים2020לשנתקדימהמבטינואתמפניםאנו

שלבשיעורשצומחתאינפלציהעם,(2019בשנתשראינולזהדומהצמיחהקצב)הספרדי

צופיםאנו,הפיסקליההיבטמבחינת.13.7%לבמעטשישתפראבטלהושיעור1.3%

אבל2019בשנת2.5%שללגירעוןביחסשיפור)ג"מהתמ2.2%שגודלבסדרגירעון

הספרדיבשוקהפעילותנתוני.(2%שלבשיעורלגירעוןהקונצנזוסמהערכותטובפחות

בנתוניםלשיפורבניגוד)2019שנתשלהאחרוןבחלקמובהקתשליליתלמגמהעברו

הגיעוהמשאיותרישומי,נחלשוPMIהמדדי.(האירובאזורשכנותמדינותאצלשנצפה

המצויההתעשייתיהייצורלמדדהתחזיתגםכמו2017שנתמאזנראתהשלאשפללרמת

אלנפלוהםגםהאינדיקטורים,הצרכניםלאמוןבנוגע.שניםמזהנצפתהשלאשפלברמת

נמרצתפעילותסימנימראהלאשכברעבודהמשוקכתוצאה,2016בשנתשנראוהרמות

ישנו,ברם.(14%שלגבוהשיעורעלכעתשעומדאבטלהשיעורעם)הקודמיםכבחודשים

פתאומישיתוקשלהסיכוןאתהמקטיניםגורמים2מצדלאופטימיותכלשהואבסיס

הביתמשקיחסכונות(2.הבנייהברישיונותוהגידולהמלטבצריכתהעלייה(1:בכלכלה

נטוהמימוןביכולתמשמעותיתעלייהעם,הפנויהמההכנסה8.7%שלמכובדלשיעורעלו

.(ISFLSH)הביתמשקישל

.הספרדיותהמניות

מקומיתצמיחהעלבהתבסס)3%שלבשיעורIbexהמדדשלבמכירותצמיחהחוזיםאנו

בעובדהובהתחשב6.25%שלבשיעורבעולםג"התמוצמיחת3%שלבשיעורנומינלית

השוליתהרווחיות.(המקומילשוקמחוץמגיעהספרדיותהחברותשלמההכנסות50%ש

תקזזלאהעבודהבפריוןשהצמיחהמשום,יותרנמוךמעטאולי)9.1%שלברמהתיוותר

,זאתעםיחד.(המינימוםבשכראפשריגידולבעקבותבשכרהצפויהגידולאתלגמרי

Depoהמגבלתאתיעלהבסוףבאירופההמרכזישהבנקמאודסביר Tieringובכך

בבנקשלהםהפיקדונותעלהבנקיםשלהריביתנטלעלמסוימתבמידהיקללמעשה

לרווחהתחזיתאתקבענו.הכוללתברמההשוליתהרווחיותאתלשפרשיכולדבר,המרכזי

עלכעתשעומדת,הקונצנזוסלתחזיתמתחת)אירו732שלברמה2020לשנתלמניה

לוקחיםאנו.למניהברווח3%שלשנתיתצמיחהלמעשהקובעיםובכך(למניהאירו781

יעדלמחירמגיעיםובכך13.5xשלברמה2020שנתלסוףשמרנירווחמכפילבחשבון

שקבענו"מכירה"מחירעם,2020שנתעבורנקודות9,882שלIbexהמדדעבורכלכלי

.10,376שלברמה

יצליחוהנראהככלUPהמפלגותואיחודPSOEהמפלגת:פוליטיקה

.ממשלהלהקים

המושבים350מתוך155במחזיקים(UPוהPSOEה)הפוליטייםהכוחותשני

על(מצביעים176)מוחלטלרובזקוקהמועמד,הראשונהבהצבעה.הספרדיבפרלמנט

שלמפלגותבהנחה.להיבחרבכדיפשוטברובדי,השנייהבהצבעה,להיבחרמנת

מושבים152רקלהםיש)מיעוטשלבלוקיהיהלא(VOXוהPP,C’sה)השמרניות

הימנעותאותמיכהמספיקלאסוףיכוליםהנראהככלUPוההסוציאליסטים,(בפרלמנט

היאזהשלהמשמעות.ממשלהלהקיםבכדי,והאזורייםהבדלנים,השמרנייםכוחותמקרב

בשניםPPהשהובילהלממשלותשדומהכזו,חלשהממשלהתהיההחדשהשהממשלה

חקיקתיענייןכל,לכן.2019אפרילועד2018משנתוהסוציאליסטים2018ו2016שבין

הראשוןהמבחן.ומגווניםרביםפוליטייםכוחותביןמורכבפוליטיהסכםשלתוצריהיה

עלשנקבע2018משנתהתקציבעםעובדתעדייןהממשלהשכן,הממשלתיהתקציביהיה

שמאלפוליטישכוחשהעובדהמביניםאנו,השוקשלמבטמנקודת.PPהממשלתידי

שוטפותחדשותיותלידיעותיביאלא,בקואליציהזוטרכחברישמשUPהכמוקיצוני

חלשהפוזיציהיחסיבאופןישUPשללשכוחלנואל,ברם.המשקיעיםעבורחיוביות

החדשהשהממשלהובנוסףלסוציאליסטיםמושבים120לביחסמושבים36עםבממשלה

.מוגבלתחקיקהיכולתבעלתתהיה

:הפיננסייםלשווקיםתחזית

.10,376:יציאהנקודת.9,882:יעדמחיר.'חיובי'-'ניטרלי':IBEX–מניות

.BONO:0.5%השליעדתשואת.'שלילי':ממשלתיותאגרות–חים"אג

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

. IBEXמכפיל הרווח במדד המניות הספרדי (1(: מלמעלה למטה)גרפים 

(.שינוי בקצב שנתי)IBEX 35המניות הספרדי יחס הרווח למניה של מדד( 2

%(.  ב )שנים 10תשואה ריאלית של איגרת החוב הממשלתיות של ספרד ל ( 3



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

יפן
בשנת  0.5%בשיעור של ג"התמצפי לצמיחת 

לא צפוי לבצע  ( BoJ)אולם הבנק המרכזי 2020

.צעדי הקלה נוספים

מקרו כלכלה
6עמוד 

.המרכזיהבנקידיעלהכלכלהלהמרצתנוספתפעולהנדרשתבוהתרחיש

Haruhiko)קורודההרוהיקוהמושל,האחרונותהשנתייםבמהלך Kuroda),ספקללא

בולתרחישומזומנההמוכנהרבהמדיניתתחמושתבידיושישהמשקיעיםאתלשכנעהצליח

זאת,לביצועקשהטריקזההיה.בהלהשתמשבפועלשנדרשמבלי,בפעולהלנקוטיידרש

.קונבנציונאליתהלאהמוניטריתהמדיניותשלהאפקטיביותלגבולהגיעשיפןשנראהמכיוון

אלאותולרסןהצליחקורודו,היצואניםעלואייםלהתחזקהחלהחליפיןששערפעםבכל

באוגוסטלהראותהחלהכלכלהלהמרצתפעולהנדרשהבוהתרחיש.יותרנמוכהרמה

שלירידה,מכונותשלהליבהבהזמנות(שנתישינוי)14.5%שלבשיעורנפילה–השנה

מזהביותרהנמוכההרמה)ספטמברבחודש0.2%שלשיעוראלהליבהאינפלציית

סקר,בנוסף.ריאליתוהןנומינליתהן,העבודהבשכרהנפילההאחרוניםובחודשים(שנתיים

יכולמהאולם.העסקיהסנטימנטשלומבוססתרחבהחולשההראהTankanשלאחרון

הסנטימנטשלקריסהשללמנועובמקבילחלשהיפניהייןעללשמורבכדיקורודהלעשות

האירופאיהמרכזיהבנקוגםב"בארהבמרכזיהבנקשגםהיאשלוהבעיה?עסקי-הכלכלי

,יפניייןטריליון20רקרכש(BoJ)היפניבמרכזישהבנקבעוד,מאזניהםאתלהרחיבחזרו

עצמוהאיש,מקרהבכל.ייןטריליון80שלבהיקףשלוהמתוכננתלרכישהמתחתהרבה

:להגיבשונותדרכיםארבעהישהמרכזילבנקוכיגמישותעללשמורמצליחשהואמתעקש

עבורהיעדהורדת(3.הללוהרכישותהיקףהרחבת(2.נוספותנכסיםרכישותביצוע(1

הקצרההריביתשיעורישלנוספתהנמכה(4.שנים10להממשלתיתהחובאיגרתתשואת

משום)המצבאתתרערקנוספותחובאיגרותרכישת.השליליתהטריטוריהעבראל

ריביתהכנסתמניבינכסיםעבורגםתקפההלוגיקהאותה.(העקוםשללהיפוךשתגרום

הואהיעדכעת)ארוךלטווחהתשואהשלבמרכזיהבנקיעדהורדתשלהאופציה.אחרים

,המקומייםהבנקיםמצדהתנגדותמולתעמודאבל,אפשריתהיאלאפסמתחתאל(אפס

הורדתשלהאופציהעםאותנושמותירמה.המימוןבמרווחימהתרסקותסובליםככהשגם

הטריטוריהאליותרעמוק0.1%-שלמרמההמרכזיהבנקשלקצרלטווחהריבית

.השלילית

יבצעולאשלוהנוכחיתהמדיניותעלישמור(BoJ)המרכזישהבנקלכךהסיבות

.נוספתהקלה

,יפניייןטריליון160שלנכסיםהיקףבעלת,יפןממשלתשלהפנסיההשקעותקרן(1

זאת.המטבעלחשיפתגידורלבצעמבליזרחובשלרכישותיותרלבצעירוקאורקיבלה

גידורבוצעשעבורןזרבחובההחזקותשלההגדרהאתששינהבחוקשינוילאחרהתאפשר

מכירותשלנוסףלחץיהיההזההמהלךשלהאפקט."מקומיחוב"להמטבעחשיפתעבור

התחזקותאפקטעללפצותבמטרהמקלהמדיניותלבצענדרשלאכןועלהיפניהיין

,לכן.מיפןכספיםיציאתשלהמשךעלמצביעהכעתהגלובאליתהסיכוןסביבת(2.המטבע

האחרוניםהנתונים(115.3–105שלבטווחלהישארצפויהיפנישהייןכזההואהמאזן

.החודשהצריכהבמסהאחוזנקודות2שלהעלייהלאורצפויהיהזהאך,חלשיםהיואומנם

עםיחדהבאהשנהשלבקיץהאולימפייםבמשחקיםהקשורותהשקעההוצאותשלהשילוב

לסבולמבליבכלכלהזמניתהאטהלספוגליפןנראהכךמאפשריםפיסקלייםתמיכהצעדי

.בכלכלהמלאההאטהשלמהתפתחות

18בנחתכה2019עבורלרווחהתחזית.מאכזבתהשלישיברבעוןג"התמצמיחת

.שנים7מזהביותרהגדולהההורדה,$מיליארד

(רבעונישינוי)+0.2%שלשנתישיעורעלעמדההשנהשלהשלישיברבעוןג"התמצמיחת

ספטמברבחודשירדומכונותשלהליבההזמנות.הקודםברבעון0.8%+לעומתזאת

וביחס0.9%שללעלייההקונצנזוסתחזיתלעומתזאת(חודשישינוי)2.9%שלבשיעור

כךעלמצביעיםNikkeiהמדדשלאנליסטים,בינתיים.הקודםבחודש2.4%שללירידה

יפניייןטריליון2מביותר2019עבורשלהםהרווחתחזיותאתחתכוהרשומותשהחברות

שההאטהמכךהנובעת,שניםשבעמזהביותרהחדהההורדה,(דולרמיליארד18.3)

החברות574מתוך70%בסביבות.היפניהייצואעלמכבידההגלובאליתבכלכלה

המצטברתהתחזית.בנובמבר13לנכון,2019בלרווחתחזיותיהםאתהנמיכוהעיקריות

כשלעלייהלאחרזאת,ברווחים2%שלצמיחהעלמצביעההשנהשלהשנייהלמחצית

.באוקטובר1לנכון20%

:הפיננסייםלשווקיםתחזית

.24,919:יציאהמחיר.23,732:יעדמחיר.'שלילי':N225-מניות

.0%:תשואהיעד.'שלילי':ממשלתיותחובאגרות–חים"אג

.110:הבינוניבטווחיעד.'שלילי':האמריקאיהדולרמוליפאנייין–ח"מט

(.Nikkei 225מדד ה)מכפילי הרווח ביפן ( 1(: מלמעלה למטה)גרפים 

%(.  ב )שנים 10תשואה ריאלית של איגרת החוב הממשלתית ביפן ל ( 2
השינוי בשער החליפין של היין היפני מול השינוי בשער החליפין הריאלי (3

$US).ביחס ל )של היין אפקטיבי

יקרREERשער חליפין 

זולREERשער חליפין 



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

סין
בשנת  5.9%בשיעור של ג"התמצפי לצמיחת 

ערוך לקראת  ( PBoC)הבנק המרכזי . 2020

.התחלה של הורדות ריבית רבות

מקרו כלכלה
7עמוד 

.(PBoC)המרכזיהבנק
עלויותאתיורידכישהבטיחמאזהריביתשיעוריאתיפחיתהמרכזיהבנקכיציפוהשווקים

שלוההלוואהמכשיראתוגלגלבהבטחתועמדסוףסוףהמרכזיהבנק,שלישיביום.המימון

משיעורפחותבסיס'נק5,3.5%שלריביתבשיעור,שנהבעודלפדיון(MLF)בינונילטווח

לפעולוערוכיםמתכווניםאכןבסיןהרשויותשבקרבאישרהמהלך.3.3%שלהקודםהריבית

המרכזילבנקשלקחהרבהעיכובבשלבולפקפקכברהחלשהשוקמהלך,מקלהבמדינות

המרכזיהבנקאבל,בסיס'נק5שלממהלךלהתרשםקשה,אכן.הריביתשעריאתלשנות

המיועדתתמיכהלספקהיאשמטרתםוגובריםהולכיםאמצעיםנקיטתשתכלולמדיניותמציג

הורדותמביןהראשונהלהיותצפויהMLFהריביתשיעורהורדת.בכלכלההשוניםלחלקים

החדשהשיטהבמסגרת.ההלוואותעלותתרדהדרגתישבאופןכך,קטןבשיעוררבותריבית

'נק5במכניבאופןלהורידאמורהבסיס'נק5בMLFהריבתהורדת,המרכזיהבנקשל

היאLPRהריבית.שנהשללטווח(LPR)הלוואותעלהפרייםריביתשיעוראתבסיס

לריביתהחדשהייחוסמדדלהיותאמורהכןועללקוחותיהםממיטבגוביםשהבנקיםהריבית

.שלהןהאשראיבתנאילשיפורשיתרוםמה,חברותשלהלוואותעבורשתגבה

.הסכםלסגירתקרובותוסיןב"ארהכיאומר(Kudlow)קודלולארי.סחר
בוושינגטוןחוץליחסיבמועצה,(Kudlow)קודלולארי,הלבןהביתיועץאתציטטרויטרס

קודלו.הסחרהסכםשללסגירהקרובותוסיןב"ארהכיאמרשם,לנובמבר14השלישיביום

'ברקעשמתנגנתהמוסיקהאווירת'וכיקונסטרוקטיביותמאודהיוין'בייגעםהשיחותכיציין

שלהראשוןהשלבאתלהשליםמתקשותוסיןב"ארהFTהשלדיווחפיעל..מאודטובההיא

עדייןהצדדיםמשנירשמייםגורמיםוכיביניהםהסחרמלחמתאתשיפסיקזה,העסקה

כיציינהגםהכתבה,זאתעם.למכסיםוחסמיםחקלאיותרכישות,IPלהוראותבנוגעחלוקים

להצדיקבכדיויתוריםמספיקהציעלאשסיןמכךמתוסכלים"טראמפבממשלרשמייםגורמים

כיCNBCבצוטט,סיןשלמצידה."הסיניותהסחורותעלב"ארהשלבמכסיםהקיטוןאת

Gao)פנגגאו,סיןשלהמסחרמשרדדובר Feng),מלחמת"שהעיתונאיםבמסיבתאמר

ביטלהסין,בינתיים."בביטולםלהסתייםוצריכהנוספיםמכסיםבהטלתהחלההסחר

סימןשמהווהמה,ב"מארההעופותמשלוחיעלהשניםארבעמזהשלההאיסוראתבנובמבר

נפרדבלתילנושאהפכוחקלאיותרכישותבהתקופה,הסחרבעסקתלהתקדמותקטן

.ומתןמהמשא

.בסיןהפיננסייםהשווקיםעבורתחזית

ולצמיחההאשראיבשוקחזקלריבאונדטריגרהיוובסיןריביתהורדותשלקודמיםמחזורים

לאהנוכחיההקלותשסבבשסובריםאנליסטיםישנם,זאתלמרות.ג"בתמחזקהנומינלית

משפיעהלאLPRהשלשנתיתשריביתבגללהיתרבין,הריאליתבכלכלהגדוללאפקטיביא

לחיובמושפעפחותהרבהלהיותיכולהדיורסקטור.למשכנתאותהריביתשיעוריעל

LPRהריביתידיעלמתומחרלהיותאמורהמשכנתאותעלהריביתששיעורמכיווןמהמהלך

,שמרניתמאודהפכההפיננסיתשהרגולציההעובדה,ובנוסףלשנהולאשניםלחמש

ידיעלהאשראיבהרחבתמתמקדותוהרשויותמסוכנותכיותרנתפשותנכסיםעלהלוואות

נמוךLPRריביתשיעורכימאמיניםאנו.ופרטייםקטניםלעסקיםהמיועדותבהלוואותגידול

הבנקיםאתלתמרץיכול(יחסיתגדוליםללקוחותהלוואותלתמחורכאמורהמשמש)יותר

בכדיאולם.שלהםהשוליתהרווחיותעללשמורבכדייותרמסוכניםללוויםאשראילהעניק

זאתבעקבותעלייהתהיהבאםיענשולאשהםלבנקיםלאותתיצטרךהרגולטור,יקרהשזה

,דברשלסיכומו.בנושאשאנןכהנהיהשהרגולטורלכךסימןאין,כהעד.הבעייתייםבחובות

.מקלהמדיניותלעברברורהנטייהעםכיאם,זהירהנותרהבסיןכלליבאופןהמדיניות

בסקטורהבנייהכינראה)הכלכליתבפעילותחזקחיוביסייקלכעתלראותשקשהלמרות

בשנתהצמיחהאתשגררומהגורמיםחלק,(2020בשנתיותרנמוכהלרמהנשחקתהדיור

.2020שנתתחילתלקראתלהתפוגגיכולים2019

הדרגתיתלירידהלהביאשצפויהמדיניותעםהכלכלייםהתנאיםשלשילוב:חובאגרות

בסוףבסיןהממשלתיותהחובאיגרותשלהתשואותכינראה,הריביתבשיעוריומתמשכת

.לרדתתצטרכנה

,בנובמברמתישהוראשוניסחרהסכםעליחתמווסיןב"שארההאופטימיותעםיחד:מניות

לעלייתנטייהעםבסיןמניותשווקיעללשמוראמוריםנוספיםמקליםלצעדיםהציפיות

.מחירים

:הפיננסייםלשווקיםתחזית

.3,367:יציאהנקודת.3,207:יעדמחיר.'חיובי'-'ניטרלי':SHANGHAIמדד–מניות

.1,898:יציאהנקודת.1,808:יעדמחיר.'חיובי'-'ניטרלי':SHENZHENמדד

.(3.18%:יעדתשואת).'שלילי'–'ניטרלי':ממשלתיותחובאגרות–חים"אג

.(6.75:יעדמחיר)'ניטרלי':האמריקאיהדולרמולהסיניהיואן–ח"מט

השתנות  ( 2. השתנות יחס מכפיל ההון בסין( 1(. מלמעלה למטה)גרפים 

השינוי  ( %3(. ב )שנים 10ולתשואות איגרות החוב הממשלתיות בסין לשנתיים 
של  בשער החליפין של היואן הסיני מול השינוי בשער החליפין הריאלי אפקטיבי

$US).ביחס ל )היין 



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

הודו
בשנת  6.1%בשיעור של ג"התמצפי לצמיחת 

בטווח הארוך התחזית עבור שוק המניות  . 2020

.למרות שהשוק מעט יקר כעת, עדיין חיובית

מקרו כלכלה
8עמוד 

.מודישלהמודרניזציהתוכניתאתלהבין

אתלהחליףהיהמודישלהראשוניםהצעדיםאחד,2014בשנתלתפקידכניסתובעת

מנהלכלכליבמבנההתנסתההודובהמהתקופהשרידשנותרמוסד-התכנוןועדת

NITIאו)"הודושללטרנספורמציההלאומימכון"ב–סובייטיבסגנון Aayog),גוף

NITIעלשהופקדוהמשימותבין.כלכליהפוליטיבתחוםמקצועיחשיבה Aayogהייתה

NITIהפרסם,שנדרשכפי,2017בשנת.קוהרנטיתאנרגיהמדיניותלגבשהמשימה

Aayogתניעאשרהשגהברתאנרגיהאספקתעבורשאפתנייםיעדיםשקבעהטיוטה

עבוראנרגיהמקורותאספקת.במדינההאנרגטיהביטחוןאתותחזקכלכליתצמיחה

הצמיחהבהנעתמפתחגורםהואהכפרייםהתושביםועבורבעריםהענייםהתושבים

NITIשלהתוכנית.העתידיתהכלכלית Aayogפרהאנרגיהצריכתשלהכפלהכוללת

נדרשכיוטועןלכתמרחיקהאוצרמשרד,ברם.2040ל2014שביןבשניםבהודונפש

,1.8mtoeשללרמה0.6mtoeשלכעתמרמתהנפשפרהאנרגיהצריכתאתלשלש

הצמיחהרמתאתהמשקפתברורהדוגמאזוהי.העולמיהממוצעעםקוליישרמנתעל

.הודוממשלתשואפתאליההכלכלית

הודושלביכולתהשאיןשמביניםברגעאנרגטיתהתפתחותליישםניתןכיצד

?בסיןהקיימתלזובדומהאנרגטיתהתפתחותאחרלהתחקות

שניםבחמשהחלופיתהאנרגיהייצורקיבולתאתמהכפילהיותרשהודולאחר(1

שרמתשובמתעתדתכעתמודיבראשותהממשלה,82GWשללרמההאחרונות

175GWשלרמהאל2022לשנתעדתוכפלמאשריותרבמדינההחלופיתהאנרגיה

הודוממשלתרוצה,מכןלאחר.(לבדהסולריתמאנרגיהבייצור100GWשליעדעם)

לשנתעד450GWשלרמהאלהחלופיתהאנרגיהייצוראתנוספים150%בלהגדיל

אספקתשליחידהעלות?לביצועניתןשלאבאופןיקראואפשריבלתיזההאם.2030

מפחםחשמלאספקתשליחידהלעלותמתחתאללאחרונהנפלהבהודוסולריתאנרגיה

שנזקפהלאחרזאת,באנרגיההתייעלותלהמשךדוחפתהממשלה,במקביל(2.תרמי

עבורהנצרתהאנרגיה)ג"לתמביחסהנצרכתהאנרגיהרמתקיטוןשלההצלחהלזכותה

פר0.09mtoeאל2008בשנתג"תמדולר1,000פר0.12mtoeמירדהג"תמיחידת

.(כעתג"תמדולר1,000

.להגיעצפויותלליברליזציהנוספותרפורמות

וההבנהמהטרנספורמציהמופתעיםנראיםמודיהממשלהראששליועציואפילו

מסבשיעורקיצוץעלהםהדיבורים.להגיעעתידותלליברליזציהנוספותשרפורמות

נוסף"אפשרי"צעד.בצריכההירידהאתלהחיותבמטרהזאת,הבינייםלמעמדההכנסה

נושא)ועבודהקרקעותשלבסוגיותהקשוריםמיושניםבחוקיםלהקלמחדשלפעולהוא

לסדרחוזרההפרטהשנושאכךעלהמצביעיםדיווחיםאףישנם.(מודיעבורסגורלא

ללאשהפעםאלא,בשוקמוצעתלהיותתחזוראינדיהאיירהתעופהחברת)היום

לבקשמוכנהגםהממשלה.(הראשונהבפעםקוניםהרתיעואשרהכבדותהמגבלות

גדולותציבוריותחברותארבעשלבמניותהחזקותיהכלמכירתאתלאשרמהפרלמנט

Bharatכולל) Petroleum,היקףעלבהתבסס,במדינהבגודלההשישיתהחברה

החור'אתלמלאלסייעבמטרההואהמדינהנכסילמכירתהמניעיםאחד.(ההכנסות

עדשניםמספרתמידלוקחמבניותשלרפורמותבחשבוןלוקחיםאםבמיוחד',הפיסקלי

לשיפורמביאיםתמידתהליכיםופישוטמסהורדות.המיוחלותהתוצאותאתמשיגותשהן

לבצעמתחילותהחברות,ברם,משרותלשמרלהןשיסייעמה,החברותברווחיות

חדשגלאשרעדשנתייםאושנהתחלוף.ראשמריםהצרכניםביקושכאשררקהשקעות

בנקאותסקטורידיעלהאשראיבמתןהכרסום,השליליבצד.יבשילישירותהשקעותשל

חברות.משמעותיבאופןלהעיבממשיך(קטנותהלוואותלמתןחיונימקור)הצללים

הורתההממשלה.מהבנקיםמימוןלהשיגיכולותלאעדייןבנקאיותחוץפיננסיות

,זאת.יותרמהירבקצבהוצאותלבצעגדולותציבוריותמרכזיותפירמות32ללאחרונה

.הריביתבשיעורילעלייהלהביאיכול,שננקטיםהפיסקלייםהאמצעיםשארעםבשילוב

שלהחליפיןשערעלגםלרעהלהשפיעיכולזה,יחששוהחובאיגרותמשקיעיבאם

.הרופי

:הפיננסייםלשווקיםתחזית

:יציאהנקודת.45,477:יעדמחיר.'חיובי'–'ניטרלי':SENSEXהמדד–מניות

47,750.

.(5.75%:תשואהיעד)'חיובי':ממשלתיותחובאגרות–חים"אג

.'חיובי':קונצרניותחובאגרות

.(73.1:יעדמחיר).'ניטרלי':האמריקאיהדולרמולההודיהרופי–ח"מט

.  MSCI Indiaהשתנות מכפיל הרווח של מדד ה ( 1(: מלמעלה למטה)גרפים 

שנים  10השינוי בתשואה הריאלית של איגרת החוב הממשלתית בהודו ל ( 2
אחוז השינוי לתקופה של  )שינוי בהיקף האשראי הריאלי בהודו (%3(. ב )

(.ארבעה רבעונים

הבנקים עדיין מתמודדים עם הצורך בקיטון הבעיות ורמת  

הסיכון במאזנים שלהם וזה בא לידי ביטוי בכרסום האשראי  

בנקאות  ')החוץ בנקאי אשר אינו מפוקח באופן יחסי 
.מה שלא מאפשר לכלכה להמריא, ('הצללים



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

ישראל
המלצת קנייה עבור איגרות  . שוק המניות יקר

ניטרליים  . ארוךמ"מחחוב ממשלתיות עם 

.הקונצרניותבנוגע לשוק איגרות החוב 

מקרו כלכלה
9עמוד 

.כלכלה

זהנתוןאולם,האחרוניםהחודשיםבשלושתבצמיחהירידההראההתעשייתיהייצור

שהביאההיא,כןשלפניבחודשיםתרופותבייצואפעמיתהחדהעלייהידיעלמוסבר

שאר.הכלכלהעלקיימאברתהשפעהלכךשאיןלמרות,כעתבצמיחהירידהשללאפקט

הגיעוחיובייםנתונים.הכלכלהשליחסיבאופןהטובמצבהעללהעידהמשיכוהנתונים

בהיקףהסתכמואשר,מקומיותאפסטארטוחברותסיכוןההוןבתעשייתההשקעותמצד

יכולהזושמגמהלכךסימניםועםהאחרוניםהחודשיםבשלושתדולרמיליארד2.248של

האינפלציה.הפנויותהמשרותבמספרירידהעלהצביעהעבודהבשוקסקר.להמשך

חוזיםוהאנליסטיםהשוקלציפיותבהתאם,0.4%שלבשיעורעלתהאוקטוברבחודש

הואהתרחיש.1%ו0.8%שביןבטווחינועהקרוביםבחודשיםלצרכןהמחיריםשמדד

ממשיךאשר,השקלהתחזקותבשלבעיקרהמונעתרחיש,יחסיבאופןנמוכהלאינפלציה

7.76%שלבשיעורהמטבעהתחזקהשנהמתחילת)העיקרייםהמטבעותכנגדלהתחזק

.(האירוכנגד10.77%שלובשיעורהאמריקאיהדולרכנגד

,טוביותרמעטלהביןבמטרה,וחולשותיוחוזקותיו,הישראליהמניותשוקניתוח

.2020בשנתלנולהציעיכולמה

החלומהחברותחלקשבובזמןבדיוק,שיאברמותנסחריםאביבבתלהמניותמדדי

ברורדיבאופןכעתונראה,השנהשלהשלישילרבעוןהכספייםדוחותיהםאתלפרסם

המניותשוקעבורמאודטובותתוצאותשתניבבכךלהסתייםצפויה2019ששנת

35%שלבשיעורעלה(בינונישוקשוויבעלותחברותהמייצג)90א"תמדד.הישראלי

בשיעורועלייהן"נדלא"תבמדד61%שלבשיעורעלייהבשלבעיקר,השנהתחילתמאז

סולידיותתוצאותפרסמובשוקהבינוניותהחברותרוב.טכנולוגיהא"תבמדד52%של

המחציתעבורגםתמשךזושמגמהצופיםואנו2019שלהראשונההמחציתעבור

כברואנוחברות135ידיעלכספייםחות"דופורסמו,להיוםנכון.2019שלהשנייה

-מלם)סולידיותתוצאותהראוהחברותהתוכנהשירותישבסקטורכךעללהצביעיודעים

מצפיםגםאנו.('וכוסלע,או.די.איי,אמות)ן"הנדלחברותגםכמו('וכווואן,סאפיינס,תים

(סי.פי.או,יקס'אנרג,אנלייט)החלופיתהאנרגיהבסקטורחברותמצדחזקיםלנתונים

האחרוןהפרסום.('וכושוהם,פנינסולה,בלאנסאופל,נאוי)הפרטיותההלוואותוסקטור

בתוצאותתומך,4.1%שלבשיעורהשלישיברבעוןשעלה,השנתיג"התמצמיחתשל

רקעלה(גדולשוקשוויעםחברותהמייצג)35א"תמדד,שנימצד.הללוהחיוביות

בשירדה)טבעהתרופותחברתשלהגרועיםהביצועיםבגללבעיקר,13.8%שלבשיעור

פרסוםלאחרלהתאוששהחלהטבעמניית,ברם.(53%בשירדה)אופקוושל(38.7%

מקוםלמשקיעיםשנתןמה,בנובמברשפורסמוהשלישילרבעוןהכספייםחות"הדו

אחרהןגםפיגרו,לישראלהחברהשלההאםוחברתלישראלכימיקלים.לאופטימיות

יקרנראהבישראלהמניותשוק.הנמוכיםהאשלגןמחיריבשלבעיקר,השוקתוצאות

שלושנתיהרבהנעהממוצערמתמעלבבירורשנמצארווחמכפילעם,הנוכחיתברמתו

.שנים10ל

.ממשלתיותחובאיגרות&קונצרניותחובאיגרות.החובאיגרותשוק

איגרותתשואותאשרעד,האחרונההשנהבמהלךניכרבאופןהתצמצמוהאשראימרווחי

ביותרהגבוהבדירוגהקונצרניותהחובאיגרותמדד.היסטוריותשפללרמותהגיעוהחוב

הממשלתיותהחובאיגרותלעקוםמעל1.35%שלבמרווחכעתנסחר(20בונדתל)

בשלבלהשקעהאטרקטיביעדיין20בונדהתלמדדכימאמיניםאנו.המדדצמודות

אנו.נמוכיםהריביתושיעורינמוכההצמיחהבו,בכלכלההסייקלשלהזההמאוחר

במונחים,אינפלציה+0.5%למשקיעהמעניק,גבוההשקעהבדירוגמדדכיסוברים

,הממשלתיותהחובלאיגרותבנוגע.לסיכוןביחסאטרקטיביתתשואהמעניקאבסולוטיים

העולמיהממשלתיותהחובאיגרותבמדד,2020ממרץהחללהיכללהולכתישראל

(WGBI)שלFTSE-RUSSELLובשערהחובאיגרותבמחירייתמוךכשלעצמווזה

עלמאודממליציםאנוכןועללהשתטחימשיךהתשואותעקוםכימאמיניםאנו.השקל

.שנים6עד5של,ארוךמ"במחפוזיציה

:הפיננסייםלשווקיםתחזית

.(יקרמעט)'ניטרלי'-'שלילי':35א"תמדד–מניות

5שלמ"מח).'ניטרלי'–'שלילי':$בשנים10לממשלתיתחובאיגרת–חים"אג

.(שנים6עד

ביחסיקרמעטהשקל)'ניטרלי'–'שלילי':האמריקאיהדולרכנגדהשקל–ח"מט

.(אפקטיביריאליחליפיןשערבמונחילדולר

.  השתנות מכפיל הרווח בשוק המניות בישראל( 1(: מלמעלה למטה)גרפים 

10השתנות התשואה הריאלית של איגרת החוב הממשלתית של ישראל ל ( 2
השינוי בשער החליפין הריאלי אפקטיבי(3(. נקובה במטבע המקומי)שנים 

$US).ביחס ל )של השקל 

זול

יקר



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

ברזיל
בשנת 2%תואץ לרמה של ג"התמצמיחת 

.שוק המניות עדיין מציע ערך. 2020

מקרו כלכלה
10עמוד 

.זמניבענייןמדוברכימאמיניםאנו:החליפיןשערסערת

בנוגעטובותבחדשותחוסר,הלטיניתאמריקהבמדינותפוליטיתסערהשלהשילוב

הריאלעלשלילילחץיצר,החיצוניהתשלומיםבמאזןוהתדרדרותחדשותלרפורמות

הגירעון,מדאיגבאופן.האמריקאיהדולרמול4.0למעלשלברמהשנותר,הברזילאי

השניהחודשיהגירעוןהיה($USמיליארד7.9כשלבהיקף)באוקטוברהשוטףבחשבון

2.3%-שלמשיעורהתרחבחודשיםעשרלשניםהמצטברהגירעון,ובכך1995מאזבגודלו

מתחתהיוישירותזרותהשקעות.באוקטוברג"מהתמ3%-שללשיעורספטמברבחודש

בחשבוןהחודשיהגירעוןאתלכסותהמספיקהברמהלא,השוקציפיותשללמינימום

שכן,רעהלאכללבמדינההתשלומיםמאזןשלהכלליתהתמונה,זאתעםיחד.השוטף

עשרשניםעבורג"מהתמ4.4%שלבשיעורישירותזרותבהשקעותהמצטברתהעלייה

נמוכותרמות.השוטףבחשבוןהמצטברהגירעוןאתממכסהיותר,האחרוניםהחודשים

בנכסיםבעיקר)להשקעותכספיםיציאתמתמרצתמקומיתריביתשיעורישלהיסטורית

,הללוהעובדות.שלהםהחיצוניהחובאתלשלםחברותומעודדת(מריביתהכנסהנושאי

הביקוש.הברזילאיהמטבעשלערכועללוחצים,המסחרבעודףמהירההחלשותעםיחד

מהכלאשחרורולאחרשהיההפוליטיהרעשידיעלגםמוסברהאמריקאילדולרהמקומי

אנשיםפיהןשעל,Guedes,הכלכלהשרשלהאחרונותההצהרותבשלגםאך,Lulaשל

שלוולונטריתמדיניותעלהספקולציהאתשתדלקמה,נמוךריאללשערלהתרגלצריכים

שלהמאכזבהמכרזהיההריאלשלבפיחותשתמךנוסףגורם.המקומיבמטבעפיחות

מחירהצעותבמתןענייןהראולאוהאירופאיותהאמריקאיותהחברותבו,הנפטחברות

סדרתעל(BCBה)בברזילהמרכזיהבנקהודיעזאתרקעעל.במדינההנפטשדותעבור

שוקעבורהנדרשתהנזילותאתלספקבמטרה,המטבעעל(Swap)החלףחוזישלרכישות

שלבמקרהרקאלאח"המטבשוקלהתערבבכוונתושאיןכךעלהבנקחזרברם.הספוט

המשמשיםאחריםפיננסייםנכסיםכילצייןראויכאן.בשוקגבוההתנודתיותאוכשל

הריאלשלהשיאנקודתמאזבערכםמשמעותישינויהראולא,למטבעהוגןשווילהגדרת

שלבשיעורנחלשהברזילאיהריאל,הזובתקופה.($USפר)3.72שליוליחודשבאמצע

5להאשראיומרווח2%מבפחותעלהDXYהמדדבעודהאמריקאיהדולרכנגד13%

יתרתגובתוישנהשיתכןכךעלשמרמזמה,בסיס'נק5בכמעטהצטמצם(CDS)שנים

.הברזילאילריאלבנוגעבשוק

.חדשהואופוזיציהקיטוב:פוליטיקה

Lula,לשעברהנשיאמהכלאשוחרר,לנובמבר8ב da Silva,ימי580שריצהלאחר

ולרצותלהתחיליכוליםנאשמיםכישפסקהעליוןהמשפטביתהחלטתבעקבותזאת,מאסר

מחדשיציתשחרורו.הגבוהותלערכאותהערעוריםכלאתשמיצולאחררקבכלאעונשםאת

נוגעותהעיקריותהחברתיותהביקורות.2020לשנתהמוניציפליותבבחירותהקיטובאת

מועמדלהיותיוכלLulaשסובריםאיננו,ברם.הגבוההאבטלהולשיעורהכלכליתלמדיניות

Jair,המכהןהנשיאהחליטלנובמבר12ב.2022בשנתלנשיאותלבחירותבפועל

Bolsonaro,מפלגתואתלעזוב,Partido Social Liberal ( PSL)מפלגהלהקיםובכוונתו

Alliance-חדשה for Brazil.הנשיאBolsonaroשלוהאסטרטגיהאתליישםהחלכבר

.2020לשנתנדחווהמנהלהמסרפורמות,ובכך.2022בבחירותמחדשלהיבחר

.המרכזיוהבנקכלכלה

בשיעורוירידההצמיחהבתחזיתשיפורעלמראותהכלכליותהתחזיות,Focusדיווחיפיעל

משיעורמעלהכלפיעודכנו,2019בשנתג"התמלצמיחתהקונצנזוסתחזיות.האינפלציה

.הכלכליתהפעילותבנתוניקלשיפורבעקבותזאת,0.92%שללשיעור0.88%שלשנתי

אמוןמדדי,זאתעםיחד.2.08%שללשיעורטיפסו2020בשנתג"התמלצמיחתהציפיות

והיאגלובאליתכלכליתהאטהשלרווחתשעדייןהתפיסהבשלמומנטוםצברולאבתעשייה

תחזית,הריביתשיעורעבורלתחזיותבנוגע.בכלכלההאמוןהתחדשותאתשמנעה

.האינפלציהציפיותאתהתואמתתחזית,2020בשנתיציבותעלמצביעההקונצנזוס

:הפיננסייםלשווקיםתחזית

.(122,259:יציאהמחיר.116,437:יעדמחיר).'חיובי':IBOVESPA–מניות

,7%:תשואהיעד)'חיובי':שנים10למקומיתממשלתיתחובאיגרת–חים"אג

,4%:תשואהיעד).'חיובי':שנים10לבדולרממשלתיתחובאיגרת.(500:מרווח

.(200:מרווח

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

השתנות המרווח בין  ( 2. השתנות מכפיל הרווח בברזיל( 1(: מלמעלה למטה)גרפים 

שנים נקובה במטבע המקומי ביחס  10תשואת איגרת החוב הממשלתית של ברזיל ל 
השינוי בשער החליפין של הריאל  ( US$  .3שנים הנקובה ב 10לאיגרת הממשלתית ל 

$US).ביחס ל )של ברזיל הברזילאי מול השינוי בשער החליפין הריאלי אפקטיבי

יקר

זול

יקר

זול



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

מקסיקו
בשנת  1.3%בשיעור של ג"התמצפי לצמיחת 

אנו רואים ערך באיגרות חוב ארוכות  . 2020

.ובשוק המניות

מקרו כלכלה
11עמוד 

.בשוקלתמוךימשיךהמרכזיהבנק

בהתאם,7.5%שללשיעורבסיס'נק25בהריביתרמתאתלהורידהחליטהמרכזיהבנק

רמתבהורדתתמכובוועדהחבריםשני,אחדפההתקבלהלאההחלטה.השוקלציפיות

מבדלת',יונית'הייתההבנקהצהרתהכולבסך.7.25%שללשיעורבסיס'נק50בהריבית

זההבשיעורריביתהורדתשללאפשרותפתחומשאירההפדלעמדתביחסעצמהאת

האינפלציה.החובאיגרותלשוקחיוביתרחישזהו.לדצמבר19בהמתוכננתבפגישה

מכיוון'יונית'בגישהינקוטהמרכזישהבנקשלנובתאוריהתמכהאוקטוברבחודשבמקסיקו

מדד.הבנקשלהטווחארוךהיעדאתותאם3%שלבשיעורנותרלצרכןהמחיריםשמדד

בעוד,והדלקהסחורותמחיריעלפיקוחשלתוצאההואהנוכחיתברמתושהתבססהמחירים

אנו.(שנתיבשינוי)היסטוריותשפללרמותהגיעוהללוהמחיריםשלהאינדקסיםמתתחלק

לאזה,ברם,2019שנתשלהאחרוניםהחודשייםעבורבמחיריםריבאונדלראותעשויים

מכיווןזאת,הריביתשיעורבהורדתהתומכתמוניטריתלמדיניותשלנוהתחזיתאתיסכן

.המדינהבצפוןהחשמלמחירעלהסובסידיהמביטוליונעבמחיריםכזהשריבאונד

.2020שנתעבורסיכוןיהוולאהנראהככלופוליטיקהציבורימימון

ידיעלשהוצעושינוייםמספרנכנסות,ההכנסותבצד.2020לשנתהתקציבאושרסוףסוף

אחרוניםנתונים.0.7%שלבשיעורנותרהשאושרההתקציביהעודףרמת.הממשלה

עלבחלקהקוזזהזוירידהאולם,הממשלהבהכנסותירידהעללהראותממשיכיםשפורסמו

קרן'מבמחציתתשתמשהממשלה.שתוקצבוממהיותרנמוכותבפועלשהיוהוצאותידי

2019לשנתהנותרהתקציבאתלאזןכדי(מקסיקניפזומיליארד150כ)'התקציבייצוב

.2020עבורוהתקציב

.סיכוןמהווהלאכברPemexכינראה

משמעותיבאופןשיפרוהתחייבויותיהשלהפירעוןמועדיאתלהאריךPemexשלהצלחתה

דירוגאתמחדשבחנוטרםהדירוגשסוכנויותאףעלזאת,החברהלגביהסיכוןתפיסתאת

העלתהPemexעלהאחרונההסייברמתקפת.ועומדתלויעדייןוהואשלההאשראי

משתמשתהחברהבאםספקועוררהידיהעלהננקטיםהחיסכוןלאמצעיבנוגעחששות

.הפדרלימהממשלמקבלתשהיאהסיועבכספיכראוי

.IPCהמדד:המניותשוק

IPCההמקסיקניהמניותמדדעבור5.7%שלבשיעורבהכנסותצמיחהחוזיםאנו

בשיעורהעולמיג"בתמצמיחה,4.75%שלבשיעורנומינליתמקומיתצמיחהעלבהתבסס)

.(המקומילשוקמחוץאלמיוצאותמההכנסות60%שבעובדהובהתחשב6.25%של

.(2019בשנתשראינו8%שללרמהמתחת)7.8%כשלבשיעורתישארהשוליתהרווחיות

לאאשר3%שלבשיעורהעובדיםבשכרעליהשלתוצאהתהיההשוליתברווחיותהירידה

הירידהידיעלאו(1.2%שלבשיעורלצמוחשצפויה)העבודהבפריוןהעלייהידיעלתקוזז

חוזיםאנו,מכךכתוצאה.(2020בשנתבסיס'נק100כשלצפויהירידה)המימוןבהוצאות

לתחזיתמתחת)IPCהמדדחברותעבורמקסיקניפזו2,926של2020בשנתלמניהרווח

3.4%שלבשיעורצנועהצמיחההמגלמתתחזית,(מקסיקניפזו3,175שלהקונצנזוס

,2020שנתבסוף15.3xשלשנתירווחלמכפילשלנוהתחזיתעלשומריםאנו.למניהברווח

המלצתעם,2020בשנת44,900שלהמדדעבורהוגןכלכלימחירליעדאותנושמביאמה

יישוםדוגמת,וחיצונייםפנימייםסיכוניםמספרקיימיםעדיין.47,110שלבמחיר"מכירה"

עלההחלטהבעקבותבעיקר,בדירוגשינויופוטנציאלAMLOממשלשלהכלכליתהמדיניות

.Pemexלכספיםהזרמת

:הפיננסייםלשווקיםתחזית

Mex-מניות IPC:'47,110:יציאהמחיר.44,866:מטרהמחיר.'חיובי'-'ניטרלי.

.(7%:תשואה,500:יעדמרווח)'חיובי':מקומיותממשלתיותחובאגרות–חים"אג

.(3.5%:תשואה,150:יעדמרווח)'ניטרלי':בדולרממשלתיותאגרות

.(20:בינוניטווחיעד)'ניטרלי'–'שלילי':הדולרמולהמקסיקניהפזו–ח"מט

תשואות  ( 2. השתנות מכפיל הרווח במקסיקו ( 1(: מלמעלה למטה)גרפים 

השינוי במרווח ( 3. שנים במקסיקו10ריאליות של איגרת החוב הממשלתית ל 

ובין ( תשואה במטבע מקומי)שנים 10שבין איגרת החוב הממשלתית במקסיקו ל
.($USתשואה נקובה )שנים 10איגרת החוב הממשלתית האמריקאית ל 
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ארגנטינה
הארכת , 20%אנו צופים תספורת בשיעור של 

.שנים וקיטון בקופון10עד 5הזמן לפדיון ל 

מקרו כלכלה
12עמוד 

.והכלכלהפוליטיקה

לצעדיםבנוגעהוודאותאי,ברם,לדצמבר10בתפקידואתמתחילהחדשהנבחרהנשיא

וצריכהבמהירותלפעולנדרשתהנכנסתהממשלה.בעינהנותרהינקטואשרהכלכליים

להיותצריכההכלכליתהתוכנית.הראשוןמהיוםכברכלכליתתוכניתשישנהלהראות

באםוולונטריתהנאיביתהעולםתפיסתעללגבורחייבהרציונל.בתוכנהועקביתממצה

,Fernandez,הנבחרהנשיאהצהרות.כלכליתצמיחהשללדרךלשוברוצהארגנטינה

עמודישלושהלהאשר,Guzman,הכלכלהשרשלהצעתואתתואמותהאחרוניםבימים

לתשלוםלא(2.בתקציבהקיצוציםבצעדילהמשיךיכולהלאארגנטינה(1:עיקרייםתווך

בקשותלהמשךלא(3.לריביתהתאמותוביצועהחובפירעוןמועדיהארכת,לשנתייםחוב

בציטוטמסתכמתFernandezהנשיאשלזואסטרטגיההנחת.IMFמהכספיסיוע

אתונשיגיותרנייצא,יותרנייצר,נצמחשבוביוםלשלםהולכיםאנו":לאחרונהמהצהרתו

לאאני.פירעוןלחדלותלהגיעמעונייןלאאני.הזההחובאתלשלםנוכלשאיתםהדולרים

".לשלםמעוניין

?ומתיכיצד:החובחידתפתרון

במבטלניהולניתןונראה60%בסביבותהוא(ממשלתיפניםחובבניכוי)ג"לתמנטוהחוב

מיליארד15)ארגנטינאיבפזוהחובהואאתולהתמודדשנדרשהראשוןהאתגר.ראשון

US$נקובהמקומיהחוקבמסגרתהחובכךאחר,(2020מאיעדUS$(90%בסביבות

פחותלאאךואחרון(משפטיתמבטמנקודתקליותרשהואחוב,2020להחובמתשלומי

שלהראשוניתעמדתולמרות.הזרהחוקבמסגרתוהחובIMFלשלהחובהואחשוב

Fernandezהחובשללפדיוןהזמןמשךהארכתידיעלרקהבעיהאתולפתורלנסות

איןהארגנטינאיםשלפוליטיקאיםסובריםאנו,(2003בשנתאורוגוואישלהשיטה)הקצר

3%עלעומדיםשכיום,הריביתתשלומיאתלהפחיתבכדישצריך)הכלכליהתמריץאתלא

השמאלגורמיידיעלכהפסדתראהמאודידידותיתעמדה)הפוליטיהרצוןאתאו(ג"מהתמ

שעלינוהיאהשקפתנו.שלהלחובבנוגעאורוגוואישנקטהבדרךלנקוטבכדי(הפרוניזםשל

בשיעור)לחובקטנהתספורת(2.(שנים10עד5)הקרןתשלומישלהארכה(1:ללצפות

תהאהנומינליתשההפחתהסובריםאנו.בקופוןהפחתה(3.(הנראהככלמהקרן20%של

השקעותלמשוךבכדיהניתןככלמהרההוןלשוקילשובתידרששארגנטינהמכיווןמוגבלת

לפתרוןלצפותלנואל,זאתעםיחד.נמוכההוןיצירתשלשניםלאחרזאת,למדינהזרות

שהחובמכיוון,2020שלהשנייהבמחציתהגלובאלי/הזרהחוקתחתהחובאיגרותעבור

.בעדיפותיהיוהמקומיהחוקתחתוהחובIMFהשל

.החובאיגרותלשוקבנוגעהערכה

העדר.שלילימאודתרחישהמגלםתמחור,סנט40מבפחותכעתנסחרבארגנטינההחוב

לנפילהלגרוםממשיךהכלכליהקבינטשלואינטגרציהמחודשומתןלמשאבנוגעהגדרות

הפרובינציאליותהחובבאיגרות,בממוצעבעוד,הממשלתיותהחובאיגרותבמחירי

recoveryלשיעורמצפיםאנו,זאתלמרות.ההתאוששותמגמתממשיכהוהקונצרניות

ולפוטנציאלבשוקהנוכחיבתמחורשמגולםממהיותרגבוה(החובלבעלישיושבהערך)

החובכיוהסבירותמתמחרכעתשהשוקמזונמוכהתספורתבשלזאת,ניכרמחיריםעליית

להפוך(BCRA)המרכזיהבנקהחלטת.(פירעוןלחדלותיגיעלא)קיומילמסלוליכנסאלא

חברהאםכיפורסםבתקשורת.לכךלתרוםיכולה,יותרלגמישהחליפיןשערמשטראת

כדיהמקומיבשוקשקיבלההדולריםאתומוכרת$USבנקובחדשחובמנפיקהמקומית

החברהשתידרשבזמןח"המטלשוקגישהיבטיחהמרכזיהבנק,המקומיבשוקלפעול

חובהנפקתיאפשרזהצעד.שהונפקהחדשהחובעבורוהחזריםריביתתשלומילבצע

המקומיתהפיננסיתמהמערכתשיצאושדולריםכזהבאופן,בשוקחברותידיעל$USנקוב

.מימוןלמקורחזרהיהפכו

.2020לשנתציפיות

.42.9%שללשיעורמעלהכלפיעודכנה2020לשנתהאינפלציהתחזית(1:עיקרים

הדולרמולהארגנטינאיהפזועבור87.4היאהחליפיןשערעבורקונצנזוסתחזית(2

בשנת3%-שלבשיעורירידההיאג"התמלצמיחתהתחזית(3.השנהבסוףהאמריקאי

.2020שנתעבור1.7%-ליתצטמצםאשר2019

:הפיננסייםלשווקיםתחזית

.'ניטרלי':שנים10לממשלתיתחובאגרת–חים"אג

.(2020:80שנתלסוףיעד)'שלילי':האמריקאיהדולרמולהארגנטינאיהפזו–ח"מט

.2019שינוי במדד המניות בארגנטינה בשנת ( 1(: מלמעלה למטה)גרפים 

(.  בסיס' בנק)2019שנים בארגנטינה במהלך 5שינוי במרווח האשראי ל ( 2
(.ג"מהתמשיעור / $USמיליארדי )של ארגנטינה ח"המטשינוי ברזרבות ( 3
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מדדי מניות גלובאליים

2020תחזית כלכלית לשנת 

מניות
13עמוד 

ניתוח טכני

התנגדויות& תמיכות .תרחישי מגמות

תנועות וסנטימנט, ניתוח פוזיציה

אין סטרס בשווקים: נקודת מבט על שוק המניות

+(7/ -7בטווח של )-Andbank :1.5הערכה של 

כנגדגידורלמעט,הגידוררמתאתוהקטינומניותלעברהסיכוןאתהגדילו,שלהםהפוזיציהאתהסיטוהמשקיעים,הכולבסך:('ניטרלי'-'חסר'העדפת)סיכום

.בשוקשאננותשלכלשהימידהשקיימתהיאשלנוהפרשנות.(לצמיחהבנוגעוהחששותשברקעהפוליטיתהוודאותאישלבהקשרהנראהככל)חריפותתנודות

.לשוקבנוגעשליליתלפרשנותאותנומביאה'המגמהנגד'בגישתשלנוהעמדה,זאתלעומת

Putהיחס,לכךבהתאם.יחסיבאופןגבוההנותרהבמניותהנכסיםהקצאת:('חסר'להעדפתקלהנטייה)בשוקפוזיציה / Callאתהסירומשקיעיםכימעיד

עםיחד.המידהעליתרשאנןנראהעדייןשהשוקמכיווןזאת,שליליותהשלכותעללהצביעממשיכה'המגמהנגד'בגישתשלנוהעמדה.שלהםהגידורפוזיציות

.(קיצוניתלרמהלאכיאם)גדלבשוקמטהכלפיחריפהמתנודהשהפחדשמעידמה,(חודשים8שלשיא)130שללרמהעלהskewהמדד,זאת

שוקעבראלגםהייתהחיוביתהוןתנועת.המניותבשווקיחיובימומנטוםעלמעידה,ב"בארההמניותלכיווןחיוביתתנועה:('יתר'העדפת)הוןתנועותניתוח

בנוגעחששותבשלמשקיעיםשלהוןיציאתהייתהבגרמניה,שנימצד.הסחרעלומתןלמשאבנוגעהטובותהחדשותבעקבות,נובמברבחודשהסיניהמניות

.המתמשכותהמחאותבעקבותוטאיוואןקונגבהונגגםכמו,לצמיחה

שאננותשלסוגמשקףגםאשרטוביםשוקביצועיבעקבותהמשקיעיםבסקריביטוילידיהבאחיוביסנטימנטישנו:('חסר':העדפת)סנטימנט&סקריםניתוח

.שליליתהיאמנגדעמדתנו.בשוק

Sales growth Projected Projected Projected

Andbank Net Margin EPS EPS Growth Current Projected INDEX 2020 2020 2020

Estimate Andbank Andbank Andbank PE PE ltm CURRENT Central Point E[Perf] to Exit 

Index 2020 2020 2020 2020 (EPS 2019) EPS 2020 PRICE (Fundam range) Centr. Point Recomm Point

USA S&P 500 4,7% 11,4% 166      0,9% 18,93 19,50 3.117 3.240 3,9% MW/OW 3.402        

Europe - Stoxx Europe 600 3,5% 8,0% 25,8     -0,5% 15,60 16,20 404 418 3,3% MW 438           

Euro Zone - Euro Stoxx 4,0% 7,3% 26,4     4,6% 15,70 16,20 396 427 7,9% OW 448           

Spain IBEX 35 3,0% 9,1% 732      3,0% 13,05 13,50 9.276 9.882 6,5% MW/OW 10.376      

Mexico IPC GRAL 5,7% 7,8% 2.926   3,4% 14,92 15,33 42.216 44.866 6,3% MW/OW 47.110      

Brazil BOVESPA 6,0% 10,2% 7.512   2,9% 15,16 15,50 110.622 116.437 5,3% OW 122.259    

Japan NIKKEI 225 4,9% 6,1% 1.360   2,4% 17,54 17,45 23.300 23.732 1,9% UW 24.919      

China SSE Comp. 7,2% 9,1% 277      10,2% 11,59 11,58 2.912 3.207 10,1% MW/OW 3.367        

China Shenzhen Comp 7,4% 9,0% 93        11,8% 19,65 19,37 1.640 1.808 10,2% OW 1.898        

India SENSEX 8,6% 11,7% 2.095   12,9% 21,81 21,71 40.445 45.477 12,4% MW/OW 47.750      

Vietnam VN Index 7,8% 7,6% 65        9,2% 16,19 16,85 964 1.096 13,7% OW 1.150        

MSCI EM ASIA 7,4% 8,8% 44        12,5% 13,47 13,52 530 599 12,8% MW/OW 629           

UPWARD REVISION DOWNWARD REVISION ANDBANK ESTIMATES

Sideways)' שורית'–' צדדית'מגמה ; 10%< פוטנציאל < -( Bullish)' שורית'מגמה  Bullish )- >(+5%, +10%) ; צדדית'מגמה '(Sideways )- >(-5%, +5%) ;  מגמה

10%-< פוטנציאל < -( Bearish)' דובית'מגמה ; Sideways bearish) - )- >(-10%, -5%)דובית–' צדדית'
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שווקים מפותחים

הערכה פונדמנטאלית

אגרות חוב ממשלתיות

פריפריאליים באירופהחים"אג

מחיר יעד טקטי–שנים 10איגרות ממשלתיות ל

איגרות חוב בשווקים המתעוררים

מחיר יעד כלכלי-אגרות ממשלתיות 

14עמוד 

שווי'תשואת.1.97%:'ריצפה'תשואת:ב"ארהשלממשלתיותחובאגרות

.3.5%:מקסימליתשואהשיעור.3%:'הוגן
'נק-3מקלותירד(שנים10להממשלתיח"לאגביחס)המרווח:SWAPהמרווח

עםלנורמליזציהלהגיעמנתעל.(שעברבחודשבסיס'נק6-שללמרווחביחס)בסיס

הציפיותלפי)2%הברמתהתבססSWAPהשיעורבעוד,בסיס'נק3שלמרווח

לשיעורלהגיעצריכהשנים10להממשלתיתהחובאיגרתתשואת,(לאינפלציהשלנו

.1.97%של

'נק18מ)בסיס'נק17לקלותירדהאמריקאיהדולריהעקוםשלהשיפוע:שיפוע

כיום)2%שלבתשואההעקוםקצהשלהנורמליזציהבעוד.(שעברבחודשבסיס

,(בסיס'נק150)הארוךבטווחהממוצעהעקוםלשיפועלהגיעמנתעל,(1.5%

.3.5%ללעלותתצטרךשנים10להממשלתיתהאיגרתתשואת

כאשרתהיהשנים10להממשלתיח"לאגטובהכניסהנקודת:ריאליתתשואה

שלהבינוניבטווחלאינפלציהשלנוהתחזיתבהינתן.1%לתגיעהריאליתהתשואה

כדי3%שללתשואהלעלותצריכהשנים10להממשלתיתהאיגרתתשואת,2%

."קנייה"ללהפוך

שווי'תשואת.0.63%:'ריצפה'תשואת:גרמניהשלממשלתיותחובאיגרות

.2.5%:מקסימליתשואהשיעור.1.22%:'הוגן
בחודשבסיס'נק37לביחס)בסיס'נק36לקלותירדהמרווח:SWAPהמרווח

שיעורבעוד,בסיס'נק37שלמרווחעםלנורמליזציהלהגיעמנתעל.(שעבר

10להממשלתיתהאיגרת,(0.11%עלעומדהיום)1%הברמתהתבססSWAPה

.(כניסה'נק)0.63%הלכיווןלהגיעצריכהשנים

בחודשבסיס'נק33לביחס)בסיס'נק40לעלהבאירוהעקוםשיפוע:שיפוע

עומדהיום)0%הבסביבותשלבתשואהלנורמליזציהיגיעהעקוםקצהבאם.(שעבר

'נק122)שנים10השלהממוצעהעקוםלשיפועלהגיעמנתעל,(0.65%-על

.1.22%שללתשואהלהגיעצריכהשנים10להממשלתיתהאיגרת,(בסיס

כאשרתהיהשנים10להממשלתיח"לאגטובהכניסהנקודת:ריאליתתשואה

שלהבינוניבטווחלאינפלציהשלנוהתחזיתבהינתן.1%לתגיעהריאליתהתשואה

."קנייה"ללהפוךכדי2.5%ללעלותצריכההממשלתיתהאיגרתתשואת,1.5%

שווי'תשואת.1.9%:'ריצפה'תשואת:אנגליהשלממשלתיותחובאיגרות

.2.75%:מקסימליתשואהשיעור.2.4%:'הוגן

.(שעברבחודשבסיס'נק23לביחס)בסיס'נק27לעלההמרווח:SWAPהמרווח

SWAPהשיעורבעוד,בסיס'נק10שלמרווחעםלנורמליזציהלהגיעמנתעל

שנים10להממשלתיתהאיגרת,(0.94%עלעומדהיום)2%הברמתהתבסס

."קניה'ללהפוךבכדי1.9%שללתשואהצריכה

שלנורמליזציהעם,1.43%שלהממוצעהעקוםלשיפועלהגיעמנתעל:שיפוע

10להממשלתיתהאיגרתתשואת,1%שלבשיעורלשנתייםהממשלתיתהאיגרת

."קניה"ללהפוךמנתעל2.43%ללהגיעצריכהשנים

,1.75%שלהבינוניבטווחלאינפלציהשלנוהציפיותבהינתן:ריאליתתשואה

להפוךבכדי2.75%ללעלותצריכהשנים10להממשלתיתהאיגרתתשואת

."קניה"ל

.0.5%תשואת יעד ב : ח ממשלת ספרד"אג

.1%תשואת יעד ב : ח ממשלת איטליה"אג

.0.5%תשואת יעד ב : ח ממשלת פורטוגל"אג

.0.2%תשואת יעד ב : ח ממשלת אירלנד"אג

.1.5%תשואת יעד ב : ח ממשלת יוון"אג

היההמתעורריםהשווקיםאיגרותעבורשלנוהאצבעכלל,כהעד

התשואה(1:מתקיימיםהבאיםהתנאיםשניכאשר"קנייה"

לפחותהיאשנים10לב"בארההממשלתיתהאיגרתשלהריאלית

הממשלתיותהאיגרותשלהריאליתהתשואה(2.1%שלבשיעור

התשואהמעל1.5%היאהמתעורריםבשווקיםשנים10ל

.שנים10להאמריקאיתהממשלתיתהאיגרתשלהריאלית

איגרותאתרקלקנותצריכיםאנו,מתקייםהראשוןשהתנאיבהנחה

.יותראו2.5%שלריאליתתשואההמציעותהמתעורריםהשווקים

החובואגרות)השווקיםבאפורמסומנים(ימיןמצד)בטבלה

.הללוהדרישותאתשמקיימים(שנים10לשלהםהממשלתיות

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 3 month Yield

Nominal Mov Avg Real

Indonesia 7,07% 3,34% 3,73% -1,00% 6,07%

India 6,64% 3,95% 2,69% -0,75% 5,89%

Philippines 4,63% 1,13% 3,50% -1,00% 3,63%

China 3,19% 2,44% 0,75% 0,00% 3,19%

Malaysia 3,42% 1,27% 2,16% -0,75% 2,67%

Thailand 1,53% 0,33% 1,20% -0,50% 1,03%

Singapore 1,74% 0,48% 1,26% -0,50% 1,24%

South Korea 1,59% -0,15% 1,74% -0,50% 1,09%

Taiwan 0,61% 0,42% 0,19% 0,00% 0,61%

Turkey 11,83% 10,94% 0,89% 0,00% 11,83%

Russian Federation6,39% 4,03% 2,36% -0,75% 5,64%

Brazil 6,81% 2,92% 3,89% -1,00% 5,81%

Mexico 6,94% 3,09% 3,85% -1,00% 5,94%

Colombia 6,05% 3,76% 2,29% -0,75% 5,30%

Peru 4,93% 1,92% 3,01% -1,00% 3,93%
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תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

נפט–אנרגיה 
.45$מתחת ל: קנייה. 65$מעל : מכירה. bbl/65-45$: טווח היעד-( WTI)הערכה כלכלית 

סחורות
15עמוד 

.הקצרבטווחמניעיםגורמים

המועמדיםקריאותמולאלנערכיםהנפטיצרני.ב"בארההנפטתפוקתאתלהאטהדמוקרטיםשלקריאותיהםבשללדאוגמתחילההתעשייה–(למחירחיובי)

ולהעמידב"בארההיומיתהנפטמתפוקתרבעלשבשיכוליםהפוטנציאלייםהפוליטייםהשינויים.פדרליותאדמותעלקידוחיםלאסורשהתחייבולנשיאותהדמוקרטיים

הקיימתהתפוקהמסךיוםפרחביותמיליון2.9שלבהיקףהנפטייצוראתלשבשעלוליםחדשיםאיסוריםכיהמעריכיםישי.פדרלייםחכירהחוזיאלפישאלהבסימן

.יוםפרחביותאלף650שלבהיקף,בתפוקהנוספתלפגיעהלהביאיכולפדרליותאדמותחכירתעלושאיסור

בפוזיציית32%שלעליהכלמצביעבלומברגשלדיווח.עלונטוהלונגפוזיציות.נובמברבחודשבחדותצנחהנפטבמחירלירידהההימוריםהיקף–(למחירחיובי)

בהימורי41%שלירידה)הספקולטיבייםהמנהליםבידיהנפטעלשורטפוזיציותמסגירתכולההמונעתעליה,בנובמבר12השלבשבועWTIהשלנטוהלונג

,וסיןב"ארהביןהסחרשיחותמכיווןשמגיעיותרחיובימטוןמונעתוהיאיתכןהאחרונההאופטימיות.(בלבדהלונגבפוזיציות3.3%שללירידהביחסזאת,השורט

להגיעשעתידהנפטהיצעושטףהגלובאליתבצמיחההאטהמפניהחששותבהינתן,הארוךבטווחהשוקלגביחיובייםלהיותמתקשיםרביםשמשקיעיםלמרותזאת

.מברזיל

שלהאחרוןהחודשיח"הדו.OPECבחברותשאינןהנפטיצרניותמצדלהיצעבנוגע2020שנתעבורהערכותיואתניכרבאופןמעלהIEAה–(למחירשלילי)

הביקושאתבקלותתספק,הגבוהההמלאיםורמתOPECבחברותשאינןיצרניותמצדהנפטשהיצעמכיוון,הקרובהבשנהמתוןנפטלשוקציפיותעלמצביעIEAה

הביקושמרמת2xפי,הקרובהבשנהיוםפרחביותמיליון2.3שלבהיצעלגידוליביאוOPECבחברותשאינןנפטשיצרניותמעריכההסוכנות.העולמיהנפט

הרביעיברבעוןיוםפרחביותמיליון1.9ליגדלהעולמיהביקושכימעריכההסוכנות.שעברמחודשלהערכותביחסיוםפרחביותאלף100בויותרלנפטהגלובאלי

.מסיןביקושיםשלחזקהצמיחהבהובלת,2019של

ובניOPECארגון,בלומברגשלדיווחפיעל.הנפטבהיצענוספיםקיצוציםשיהיומבלי50$למתחתאלייפולהנפטשמחירצופיםאנליסטים–(למחירשלילי)

אנליסטיםכיצויןבמאמר.הקרובהבשנהלהתרסקותהשוקאתלשלוחמאייםבעולםהנפטהיצע,ברם,הנפטבתפוקתנוספיםקיצוציםיבצעולאכיאותתובריתו

איראן,וונצואלהעלהמתחאתיעציםכזהמהלך.לחבית45$ל30%כשלבשיעוריפלוהנפטמחירי,בתפוקהמקיצוציםימנעוOEPCבובתרחיששגםחוזים

קידוחיעלגםתשפיענוספיםקיצוציםלבצעלאהחלטהכיציינוגםהאנליסטים,זאתעםיחד.ופוליטייםכלכלייםאתגריםעםמתמודדותכולןאשרמדינות,ועיראק

הפצליםייצורשהיקףמכיוון,נוספיםקיצוציםימנעוOPECבבאם20%שלבשיעוריצללוב"בארההקידוחיםכיהיאההערכה.השוקאתהמאזנים,ב"בארההפצלים

.ירדוהנפטשמחיריככלניכרבאופןלהאטהחלכברהאמריקני

מכוונתAramcoהסעודיתהנפטחברתכימדווחWSJה.סיומהעלבאההסגה.$USטריליון1.65שללשווימכוונתהיאכיאמרהAramco–(למחירשלילי)

בנוגעהסגהכינראהבכך.$USטריליון2שלשווילפילהנפיקשלההראשוניתלשאיפהביחסבמיוחדנמוךשווי,שלההקרובהבהנפקה$USטריליון1.65שללשווי

1.5%שלהחזקהמציעהAramcoכאשר,פעםאיביותרהגדולההמניותהנפקתלהיותיכולהעדייןזו,כעתהמדוברהמחירולמרות.סיומהעלבאההמניותלהנפקת

המניותהנפקתאתאגרסיביבאופןמקדמיםהסעודים.(2014בשנתAlibabaשלהמניותהנפקתלשוויקרוב)$USמיליארד25הבסביבותמוערכתלהיותשיכולה

במטרההמימוןעלמגבלותהורידבסעודיההמרכזיהבנקואף(המניותמהפקת$USמיליארד8.5לכגישהתהיהלהםאשר)המקומיהקמעונאיהמשקיעיםלשוק

הרודאתביטלההחברה.העסקהביתרונותרביםבינלאומייםהשקעותמנהלילשכנעהצליחולאשהבנקאיםלאחרזאת,המקומייםמהמשקיעיםביקושיםלהגביר

.יפןאוקנדה,ב"בארהלשוקההנפקהאתלשווקלאגםוהחליטהבלונדוןשלהשואו

אוניות)מכליותשלוגדלהולךמספרמראיםנתונים.מוונצואלהנפטשלחביותמיליוניבסתרומייצאותמעקבתחתמלהיותנמנעותמכליות–(למחירשלילי)

בלומברגשלבכתבה.וונצואלהשלהטריטוריאלייםלמיםשנכנסולפני(אותותושידורלקליטהאלקטרונימעקבמכשיר)הטרנספונדראתשכיבו(נפטנושאותמטען

נפטחביותמאותןכמחצית.הקודםבחודשהחביותמהיקףמכפוליותר,נובמברחודששלהראשוניםהימים11בנפטחביותמיליון10.86העמיסהוונצואלהכינאמר

בחודשוהגיעהשנהב"ארהמצדהסנקציותלאחרהנפטייצורצנחבוונצואלה.ולהודולסיןמטעניםסיפקומכןולאחרשלהםהטרנספונדראתשכיבואוניותעלהועמסו

.יוםפרחביותאלף644,שנים16שלשפלאלהאחרוןספטמבר

שתיעללהודיעמתכננתמגאנהעצמאיתחברה.יוםפרחביותאלף250אלבגאנההייצורפוטנציאלאתלהאיץיכולההאחרונההנפטתגלית–(למחירשלילי)

יגדלובכךהקרובהבשנהיוםפרחביותאלף250עליעמודשלההנפטשייצורמצפהגאנה.חביותמיליארד1.2בבסביבותהמוערכותעמוקיםבמיםנפטתגליות

Kosmosידיעלשננטשבאזורממוקמותשהתגליותמכיווןבמיוחד,לממצאיםבאשרכלשהםספקותישנםכיבכךמכירההחברה.משמעותיבאופןבמדינההייצור

.2016בשנת

.הארוךבטווחמניעיםגורמים

לשאוביכוליםשהםהזמןכמותי"עמוכתבשירותיהםשלשהערךלזכורצריכיםהקונבנציונאלייםהיצרנים:'השרביטאתלוקחות'חלופיותאנרגיות-(למחירשלילי)

נפטמחירעללשמורהואהיצרניםשלהאינטרס,יקרהשזהעדהזמןאתשניתןככללהאריךבמטרה.זמנושעברלמוצרהנפטאתיהפכוהחלופיותשהאנרגיותלפני

.(שניתןככלגבוהההחלופיתהאנרגיהמקורותשלהאלטרנטיביתהעלותעלולשמור)שאפשרככלנמוך

נפטלשאוביוכלובוהזמןבמשךתלויהיצרניםרזרבותשלהערך.הייצוררמותולצמצוםהרגולציהלהידוקבהדרגהיביאוהסביבתיותבבעיותגידול-(למחירשלילי)

האנרגיהשוקעלללחוץימשיכוהנראהוככלגדלותהסביבתיותהבעיותבעוד.הסביבהבאיכותהתומכתמגבילהחקיקהלתוקףשתכנסלפניהנוכחיותברמות

,לכן.ולמכורמהםלייצריותרניתןשלא"נטושותרזרבות"שלגדולנתחעםהישארותהואOPECבעבורביותרהרציניהסיכון,הבאיםבעשוריםהקונבנציונאלית

.שניתןככלמוקדם,שלהםמהרזרבותשיותרכמהרווחלהפיקביותרחזקתמריץישליצרנים

פעלהגלובאליהאנרגיהשוקאתלחנוקורוסיהסעודיהביןשההסכםנכוןזהבעוד?המחיריםאתמבניבאופןלקבועיכולותOPECיצרניותהאם-(למחירשלילי)

לשאתמבלימחיריםבקלותלקבועיכולותלאOPECשיצרניותאומרהווה,שוקנתחאיבודהיההזההמהלךשלהמחיר,הנפטבמחירניכרתעליהוהשיגהיטב

הנפטיצרניותביןהייתההעיקריתהתחרותשכן,היטבעבדהזווגישהבתפוקהקיצוץעלסיכםהיצואניותקרטל,האלפייםשנותותחילתהשבעיםבשנות.בהוצאות

הלאמהיצרניותמגיעקונבנציונליתנפטיצרניתכלבעבורביותרהגדולהאיוםהיום.(OPECלמשתייכותשאינןויצרניותOPECיצרניותביןבמיוחד)הקונבנציונאליות

המהירהגידולי"ע(תיאורטית)להתקזזכךאםאמוריםהקונבנציונאליותהאנרגיהיצרניותמצדהנפטבתפוקתקיצוצים.החלופיתהאנרגיהוממקורותקונבנציונאלית

.הנפטפצליבתעשיית



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

זהב–מתכות יקרות 

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

סחורות
16עמוד 

שלילייםמניעיםגורמים

לירד(העולמיהתוצרמחירילמדדכאומדןב"בארההתוצרמחירימדדחלקינומינלינוכחיכמחירהמחושב)ריאלייםבמונחיםהזהבמחיר:ריאלייםבמונחיםהזהב

התוצרמחירימדדבהינתן.919$שלהאחרונותשנים20בהממוצעמחירומעלהרבהלהיסחרממשיךהזהב,ראלייםבמונחים.(שעברבחודש1,329$מ)1,316$

לקרובלהישארצריך(המשקלשיווימחיראו)הנומינלימחירו,ראלייםבמונחיםהממוצעלמחירוקרוביישארהזהבשמחירמנתעל,(1.12307עלעומדכעת)העולמי

1,032$.

מעלהרבהנותרועדיין(שעברבחודש84.93xשלמיחס)88.15xעלהלכסףהזהביחס:(פרודוקטיבייםנכסיםפניעלערךצבירתהעדפת)לכסףביחסהזהב

שהכסףבהנחה,שלושנתיהרבלממוצעיגיעשהיחסמנתעל.(לכסףביחסלפחות)יקרשהזהבכךעלשמעידמה,האחרונותהשנים20ב64.3xשלהממוצע

.לאונקיה1,103$ללהגיעצריךהזהבמחיראזי,(גבוההבסבירותקורההנראהשככלמה)מהזהבטוביותרמתומחר

השנים20הבמהלך15.4xשלהממוצעמעלהרבהעדיין,(שעברבחודש26.77xמ)26.36xלהחודשבמהלךקלותירדלנפטהזהביחס:לנפטביחסהזהב

לזהבביחסמהנפטשהתועלתיותובהנחה(הארוךהטווחעבורשלנוהאמצעיעד)לחבית55$שלהארוךבטווחלנפטשלנוהכלכליהיעדבמחירבהתחשב.האחרונות

.הארוךהטווחשלהממוצעבקרבתיישארשהיחסמנתעל847$ללהגיעצריךהזהבמחיר,שינויללאתישאר

בחודשאלף319לביחס)אלף325לעלו'לונג'הפוזיציותסך-(non-commercial)ב"בארה1000במחירהזהבעלהעתידייםהחוזיםפוזיציית:ספקולטיבימיקום

.(הקודםבחודשחוזיםאלף253לביחס)החודשבמהלךחוזיםאלף271לירדהנטוהפוזיציה,לכן.(אלף66מ)חוזיםאלף53לירדו'שורט'הפוזיציותסך.(שעבר

לצרףשמסייעמה,בחייהםהראשונהבפעםהרשמייםהבנקאייםבשירותיםלהשתמשביתמשקישלמיליוניםמכריחבהודוהדמונטיזציהתהליך:בהודודמונטיזציה

.הזהבכמופרודוקטיבייםלאפיזייםבנכסיםשהושקעוחסכונותשלדולריםמיליארדילהניעיסייעהמהלך.הרשמיתהכלכלהאלאותם

חיובייםמניעיםגורמים

היעדבהינתן.הארוךבטווח0.61xשללממוצעמתחתהרבהעדיין,(שעברבחודש0.5xלביחס)0.478xלקלותירדs&p500להזהביחס:s&p500לביחסהזהב

.הארוךבטווחשלוהממוצעבקרבתלהיותמנתעל1,976$ללהגיעצריךהזהבמחיר,s&pהמדדעבור3,240$שללמחירשלנו

שלרבחלקכאשר,נוטרלהכעת(קופוןמציעלאזהב)ריביתנושאיחובלמכשיריביחסהזהבשלהחיסרון:לאטרקטיביהזהבאתהופכותעדייןשליליותתשואות

.(שליליותתשואותהמניבותבאיגרותמושקע$טריליון13מלמעלה)שליליותתשואותמניבותבעולםהחובאגרות

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

.(הפיננסייםבשווקיםהמחזורמסך0.08%הכולבסך)$מיליארד173הבסביבותהואאחריםזהבושווקיLBMAבשנסחר

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

Longs

Net

Shorts



תחזית גלובאלית

שווקים פיננסיים& כלכלה 

שערי חליפין

מחירי יעד& ניתוח תנועות 

סחורות
17עמוד 

לצורך)2019יונימאזנמצאתבהרמה,$USמיליארד10הטווחאתחצתהלאעדייןהפוזיציהשסךלמרותזאת,האמריקאיהדולרעלהלונגפוזיצייתגדלהנובמברבחודש

,האמריקאיהדולרבפוזיצייתכלשהיאלתנודתיותעדיםשאנומפתיעזהאין.($USמיליארד36שלבהיקף,2019לאמצע2018אמצעביןהייתההשיאפוזיציית,השוואה

,זאתבמקום.האחרוניםהחודשים18בהאמריקאיהדולרפוזיצייתמאחורישעמדהעיקריהמנועשהייתההפוליטיקההייתהלאזו.שנהשללשפלקרובהכשהיאעכשיו

הןכשהציפיות.האחרונותבשנתייםהדולרבפוזיצייתביותרהמשמעותייםלשינוייםהביאו2019ביוניהמרכזיהבנקבמדיניותוהשינוי2018בשנתהצמיחהבמומנטוםהתפנית

שלהלונגבפוזיצייתהקרוביםבחודשיםלירידהלהביאיכולהדבר,2020בשנתבצמיחהמסוימתעלייהותהיהיתכןהעולםבשארבעוד,ב"בארהבצמיחההאטהלהמשך

.ניטרליתפוזיציהרמתאלהאמריקאיהמטבע

1.10של2019שנתלסוףכלכלייעדמחיר:הדולרמולהאירו

ביחס)0.63שללרמהשעלהשניםשלוששל(Z)תקןציוןעם,($מיליארד18.93ל$מיליארד15.1מ)האחרוןהחודשבמהלךעלובעולםהאמריקאיהדולרפוזיציות:תנועות

היפניוהיין(EUR)האירו,(CAD)הקנדיהדולר,(CHF)השוויצריהפרנקהיוהאמריקאיהדולרמולהזההאחרוןהמהלךהיטיבאיתןהמטבעות.(הקודםבחודש0.37ל

(JPY).מיליארד32.1שלשעברהשנהשראינומהרמהבהרבהנמוכהברמהלהיותהמשיכההאמריקאיהדולרשלנטוהלונגפוזיצייתUS$,תקןציוןעם(Z)שניםשלוששל

אלשעברבחודש0.64שלמרמה)המתעורריםהשווקיםשלבפוזיציות(Z)התקןבציוןהחדההעלייה.לחץתחתמצויהלאעדייןבשוקשהפוזיציהשמעידמה,0.63שלברמה

בעולםהפוזיציות,ובכך.הגלובאליתבכלכלהמיתוןשלמהסיכוןפחדלמשקיעיםאיןכימעידיםגםאך,ביתרמתומחריםמעטהללובשווקיםשהמטבעותמראה,(1.15שלרמה

.הקרוביםבחודשיםטוביהיההמתעורריםהשווקיםכלכלותשלמצבםגםכמוהאמריקאיתהכלכלהשלמצבהכיסובריםשהמשקיעיםמעידיםעדיין

טכניניתוח.1.10עלועומדשינויללאנותרהשנהלסוףשלנוהיעד.לאירוביחסהדולרלמחירימבניתתמיכההצופה'שורית'מבטבנקודתדבקעדייןשלנוהפונדמנטליהדיון

.1.07שליעדמחירעםהאמריקאיהדולרכנגדהאירועבור(לירידהנטייהעם,זההבמגמה)'דובי'–'צדדי'שוקעלכעתמצביעההשקעותועדתבמסגרתשלנו

.121שליעדמחיר:היפניהיןמולהאירו,011שליעדמחיר:הדולרמולהיפניהין

היצעואתשלוהמאזןאתלהרחיבימשיךהנראהככל(BoJ)ביפןהמרכזיהבנק(1:הדולרנגדהיפניהיןשלייסוףיהיהשלאבכךדעתנולעניותשתומכיםהיבטיםמספרישנם

המוניטריתבמדיניותשינוימגמתנראהשבוהתרחישכיסובריםאנו(2.(אטרקטיבילפחותהיפניהיןאתאו)אטרקטיביליותרהאמריקאיהדולראתשהופךמה,במדינההכסף

שלהאינפלציהיעדשיושגעדלפחות,שלומרחיבה-האולטרההמוניטריתבמדיניותלדבוקבכוונתוכיואומרשבהמרכזישהבנקהעובדהלאורזאת,נמוךהואביפןהנוכחית

ציפייהיש,0%שלבתשואהשנים10להממשלתיתהאיגרתובעוד,יותרנמוכותביפןהממשלתיותהאגרותשלהריאליותהתשואות(3.(הקצרבטווחלהשגהניתןלא)2%

.יעלוביפןהריאליותשהתשואותלכךנמוכה

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

80: פזו ארגנטינאי-דולר אמריקאי יעד 

73.12: רופי הודי–דולר אמריקאי יעד 

6.75: יואן סינייעד 

.'שלילי': רובל רוסי

.'שלילי': 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 18,93 3,83 32,1 10,6 22,1 0,63

USD vs G10 22,42 4,54 34,7 0,0 23,5 0,78

EM 3,49 0,71 4,7 -0,2 2,1 1,15

EUR -8,46 -1,36 1,6 -12,3 -5,8 -0,91

JPY -4,54 -2,45 4,0 -12,8 -4,8 0,20

GBP -2,94 1,28 -2,3 -7,8 -5,0 0,08

CHF -2,63 -1,20 -0,4 -6,0 -2,4 -0,30

BRL -1,05 0,10 0,2 -1,2 -0,4 -1,94

MXN 3,48 0,53 3,7 0,0 1,9 1,43

RUB 1,07 0,09 1,3 -0,2 0,7 1,13

AUD -3,08 -0,06 -1,8 -5,2 -3,7 -0,88

CAD 1,53 -1,02 4,1 -5,0 -0,5 0,59

ANDBANK
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או באמצעות חברות קשורות בפעילויות בשוק ההון ומשכך /עוסקת בעצמה ו( "קבוצת סיגמא": להלן)או חברות קשורות אליה /מ ו"ניהול תיקים בעסיגמא 

מ וסיגמא "בע( 2011)סיגמא תכנון פיננסי סוכנות לביטוח פנסיוני , מ"סיגמא קרנות נאמנות בע: או למשווקים על ידם/הינה תאגיד קשור לגופים המוסדיים ו

:  להלן)או תמונות המתפרסמים בו /טקסט ו, תחזיות, דעות, הערכות, ניתוחים, ידיעות, הנתונים, המידע, לרבות הסקירה, מסמך זה. מ"פרמיום בע

אין בסקירה זו אלא הבעת דעה בלבד מתוך מטרת הבאת מידע כללי המתבסס על הידוע . מסופקים כשירות לקוראים( לפי העניין"הסקירה"או"המידע"

או מקורות מידע אחרים אשר בעיני כותבי הסקירה ניתן להתייחס אליהם כאמינים אך המידע לא אומת בדרך  /ביום פרסום הסקירה הגלוי והציבורי ו

או לשלמותה ובכלל זה לא ניתן להתחייב שבמידע לא יכללו  /עצמאית על ידי עורכי הסקירה ומשכך לא ניתן להיות ערבים לדיוק הפרטים שנכללו בה ו

ווהטעויות או שגיאות ויש לראות את הדברים הכתובים באופן מתאים וכמובן בכפוף לשינויים שחלו בזמן ממועד עריכת הסקירה ובכל מקרה אינה מה

המידע , מבלי לגרוע מכלליות האמור. או בדיווחים הנוגעים אליהם מכל מין סוג שהוא/תחליף למידע המופיע בתשקיפי ההנפקה של הנכסים הרלוונטיים ו

או /ע ו"בקשר לכל ההיבטים הנוגעים לני, ובין השאר, או בסקירה כשלמים וכממצים/או האנליזות עשויים להשתנות ואין לראות במידע ו/או מצב השוק ו/ו

או על דרך ההפניה ואין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו של  /או בעקיפין ו/במישרין ו, או ספציפיים המוזכרים בו/לנכסים פיננסיים כלליים ו

או /לרכישה ו, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא, או שיווק השקעות, או הזמנה לקבלת הצעות, או הצעה, הקורא

ובכלל זה , או בעקיפין/במישרין ו, או כהצעה או כשידול/או עסקאות כלשהן ואין לראות בה כייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה ו/או פעולות ו/ביצוע השקעות ו

יועץ  זהלעניין רכישת יחידות השתתפות של קרנות נאמנות בניהולו של מנהל הקרן מקבוצת סיגמא לרבות באמצעות התייעצות עם יועצים חיצוניים ובכלל

הנכסים המוזכרים בסקירה עשויים שלא להתאים לקורא הסקירה ומודגש שהסקירה , ולמען הסר ספק, מבלי לגרוע מן האמור. השקעות מוסמך ויועץ מס

קבוצת סיגמא אינה מחויבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי  . המצב הכלכלי והצרכים הייחודיים של כל משקיע, אינה מביאה בחשבון את מטרות ההשקעה

הנובע  , ישיר או נסיבתי, קבוצת סיגמא לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד. או בסקירה מראש או בדיעבד/או עדכונים במידע ו/על שינויים ו

או /או בעלי שליטה ו/קבוצת סיגמא ו. ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי הקורא או המשתמש, אם יגרמו, מהסתמכות על המידע

או /לרכוש ו, למכור, להחזיק, או באופן אחר/או עבור לקוחותיה ו/עבור עצמה ו, עשויים בהתאם למגבלות החוק, או מי מטעם כל אלה/בעלי עניין במי מהם ו

כן עשויה  . או לנכסים לרבות הנכסים הפיננסיים הנזכרים במסמך זה בצורה ישירה ועקיפה/או במסחר הקשור לניירות ערך ו/להתעניין מעת לעת במידע ו

אין לעשות שימוש  . בין במישרין ובין בעקיפין, או להעניק שירותים לחברות הנזכרות במידע או חברות הקשורות אליהן/קבוצת סיגמא להתקשר בעסקאות ו

. בסקירה זו ללא רשות מפורשת מקבוצת סיגמא והיא אינה מיועדת אלא למי שהומצאה לו על ידי קבוצת סיגמא
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