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  ?"בסוף הגרמנים מנצחים בפנדלים"
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 נימה אישיתב

האישית השבוע אין האמת שמאחורי הנימה  – לאט לאט ובסבלנות
זוהי דעתי האישית ואני חייב לציין שאינני מומחה , ניתוח כלכלי מעמיק

הן ההיגיון והן תחושת הבטן אומרים לי , יחד עם זאת. גדול לאומות
, הם לא יכופפו את האיחוד, שיוון לא תצליח להשיג פשרה באירופה

תוריד את יוון על "בטח לא את גרמניה שלאט לאט ובסבלנות 
  ".ברכייםה

תספר לעולם , "אירופאי"האצילי ה" תשחק את המשחק"גרמניה 
אבל היא לא תקבל כל , שהדלתות פתוחות והכל בעצם תלוי ביוון

תוצאות משאל העם ביוון אמרו לא . פשרה בתקופה הקרובה
  .עכשיו אירופה תגיד לא ליוון, לאירופה

 המערכת, לגרמניה יש את כל הזמן שבעולם – ברמה הכלכלית
האירו החלש ממשיך לתמוך בהתאוששות , הפיננסית באירופה יציבה

מה שרק עשוי , סיכון יוון מתעמעם, וככל הנראה ככל שעובר הזמן
  .להטיב עם המערכת הפיננסית ועם השווקים

גרמניה לא תוכל לוותר או אפילו ליצור תחושה  – ברמה הפוליטית
שגם במדינות פריפריה  החשש גדול מידי. של ויתור או ניצחון עבור יוון

הדרישות להקלות בצנע יתחזקו , קולות הקיצוניים יתגברו, נוספות
אחרי התוצאה השלילית של . ואירופה וביחוד גרמניה תמצא במלכוד

משאל העם ביוון ולאחר חודשים של משא ומתן שבמהלכם ראש 
, את הנושים במשא ומתן מתחכם" התיש"ממשלת יוון מנסה ל

ברירה אלא להוביל את יוון לקריסה ואולי רגע  לגרמניה לא תהיה
  .לפני תנסה בכל זאת להצילה

אנגלה מרקן הצהירה רק לפני שבוע ימים כי לא יהיו  – האיתתים
 :                                                   הנחות לחברות באיחוד בגוש

"If the euro falls then falls Europ" – היתה  הכוונה של מרקל
המדינות חייבות לעמוד במספר , שכדי לקיים את איחוד המטבע

לא באמת יהיה אפשר לקיים את אותו  -אמות מידה כלכליות ואם לא
מרקל עוד . של האירו ייפול וכך גם האיחוד יוןעהרולכן , איחוד מוניטרי

אמרה במפורש כי למרות שזה מאוד מפתה לוותר הפעם כדי לא 
  . ופה לא יכולה להרשות לעצמה לוותראיר, לגרום לזעזועים

כאשר , אמנם אתמול השווקים בעולם הגיבו במתינות – השווקים
המשקיעים עדיין מקווים לפשרה באירופה אחרי התוצאות השליליות 

אני חושב שבימים הקרובים המשקיעים יפנימו שפשרה . במשאל העם
  . מהירה כנראה שלא תהיה כאן

  :באירועים חשובים לשבוע הקרו

 סקר פתיחת משרות –ב "ארה:  יום שלישי •

 פרוטוקול החלטת ריבית הפד –ב "ארה: יום רביעי •

 מדד המחירים לצרכן –סין : יום חמישי •

 נט ילן בכנס בקליבלנד 'נאום ג -ב"ארה: יום שישי •
  

  תחזיות מחלקת המחקר

 0.3%–מדד חודש יוני  •

 1.6% –חודשים  12תחזית אינפלציה  •

 0.25% –חודשים  12 ריבית בנק ישראל בעוד •

 

התשובה השלילית של משאל העם ביוון אינה מבטיחה את  •

 .אותהת מאבל היא בהחלט מקד, היציאה של יוון מהאיחוד

האפשרויות העומדות בפני הנושים הן הוצאת יוון מהגוש  •

או " הידבקות"להסתכן בתרחיש של , והבאתה לקריסה

אחרות ולהסתכן ביצירת משבר דומה במדינות " להתקפל"

 .באיחוד

. נכון להיום שוקי המניות אינם מגלמים יציאה של יוון מהגוש •

שהנושים מתכוונים  ובמידה והמשקיעים ישתכנע, עם זאת

ייתכן שההערכה בשווקים ,  להמשיך ולהגיש כתף קרה ליוון

תשתנה והדבר יוביל לירידה חדה יותר בשווקים ולעליות 

 .ח הגרמני"חדות יותר בשוק האג

, ב אמנם הגיב בירידת תשואות השבוע"ח בארה"גשוק הא •

דוח התעסוקה  .אך לא התרגש יותר מדי מהמשבר ביוון

הפושר שהתפרסם בסוף השבוע תרם אף הוא למגמת 

 .הירידה שנצפתה

אחרי הירידות החדות שהתקבלו בשבועיים האחרונים  •

וההכרזה על כניסתם של השווקים  בשוק המניות הסיני

הרגולטור המקומי מחליט לנקוט  ,במדינה לשוק דובי

 .השלילי בצעדים שמטרתם לעצור את הסחף

המשטר הסיני לא בוחל באמצעים ונראה שיעשה כל  •

שביכולתו כדי לעצור את המפולת שהפכה לכדור שלג 

 .קשה מאוד לעצירה

ח המקומי מגיב בעצלתיים לתשובה "שוק האג -בישראל •

לא סוחפת  ירידת התשואות החדה באירופה .השלילית ביוון

 . חים המקומיים"איתה את האג

בין  50-50לתמוך בהקצאה של בשלב זה אנחנו ממשיכים  •

  .בטווחים הקצרים והבינוניים שני האפיקים

 

  המלצות

המשבר ביוון לוחץ את שוקי המניות ובעיקר את מניות  •
להערכתנו צפוי לחץ שלילי נוסף  –הבנקים באירופה 

 .בתקופה הקרובה

אות בעולם תחזור עם סיום המשבר מגמת עליית התשו •
 .ביוון

רק כאשר הריבית  אך ,סוף של השקל יתמתן בהמשךהיי •
 .ב המגמה תתהפך"תחל לעלות בארה

אנחנו ממשיכים להמליץ על עמדה דפנסיבית  -קונצרני  •
 . יותר

  



אמיתי ויוביל לירידה חדה יותר יותר ליציאה של יוון יהפוך 

  .ח הגרמני"בשוק האג תרעליות חדות יול

טנה לא רק בקנה נה קיכלכלת יוון ה - מי מרוויח מי מפסיד

על פי נתוני . אלא גם בקנה מידה אירופאי

בלבד מכלל  1.3%-מהווה התוצר היווני כ

, בדומה לכלכלתן של מדינות האזור. התוצר של גוש האירו

, גם הכלכלה היוונית מתבססת ברובה על סקטור השירותים

יגוד למרבית בנ, עם זאתיחד . מהתוצר הכללי

.  חלק ניכר מהסקטור מורכב מענף התיירות

מספר זה אמנם . מיליוני תיירים 22-מדי שנה מבקרים ביוון כ

ביקורים שבהם ה(נמוך בהשוואה למדינות כמו צרפת וספרד 

אך , )בהתאמה, מיליוני תיירים בשנה 60-ו

מיליון  11-פחות מ ן מונה מעטובהינתן העובדה שאוכלוסיית יו

לענף יש השפעה גדולה מאוד על הפעילות 

  . מהתוצר הכללי 18%-הכלכלית במדינה והוא מהווה כ

 12.4%-על אף העובדה שסקטור החקלאות מעסיק כ

מהווה סקטור זה חלק קטן יחסית מהתוצר 

שיעור האבטלה במדינה הוא הגבוה ביותר מבין 

עבור  50%-כאשר שיעור זה עומד על כ ,)25%

שני הנתונים האחרונים עשויים להסביר את 

נכון (אלף דולר  22-כ, רמת התוצר לנפש הנמוכה יחסית ביוון

נמוך משמעותית מהרמה הממוצעת בגוש 

 חלק גדול מהתוצר. אלפי דולרים לנפש 36.4

. בעיקר ייצוא דלקים מזוקקים, )30%-כ(היווני מבוסס על ייצוא 

 33%-כ(יוון גם מייבאת מוצרים רבים לתחומה 

כאשר חלק גדול מהמוצרים המיובאים מגיע מגוש 

, )4.7%(הולנד , )8%(איטליה , )9.5%(גרמניה 

ל פרסומם של נתוני הסאגה היוונית הקהתה השבוע ע

מדד המחירים לצרכן בגוש האירו  - האינפלציה והאבטלה

החודשים שהסתיימו  12-ב 0.2% הצביע על עליית מחירים של

. שנמדדה בחודש מאי 0.3%זאת לעומת רמה של 

עת ירד לרמה כאף הוא  ,קלה תמדד הליבה רשם התמתנו

לחודש מאי לא גם שיעור האבטלה . 0.9%מרמה של 

הצליח להפתיע לחיוב ונותר ללא שינוי בהשוואה לחודש 

יש לציין שהן נתוני האינפלציה והן . 11.1%ברמה של 

כבר לפני . נתוני האבטלה היו בהתאם לציפיות המוקדמות

כטריגר המרכזי  את השיפור בנתונים אלהכחודשיים סימנו 

בדמות  משבר. להמשך עליית התשואות ברחבי אירופה

את המשך יציאה של יוון מגוש האירו בהחלט עשוי לעכב 

אך אנו עדיין מעריכים שבטווח של החודשים 

בעיקר , הקרובים הם בהחלט צפויים להפתיע לטובה

אשר אינה  ECB-בתמיכת תוכנית ההרחבה הכמותית של ה

  . צפויה להסתיים בקרוב

2 

 

  במשאל העם ביוון 

האמת . לא מפתיע במיוחד

מידה והתוצאות היו צמודות כפי שניבאו הסקרים זה 

יוון לא נחשבת למדינה הכל 

אוכלוסיות החלשות ה, בר

 20- קצת יותר מהוא התוצר לנפש 

 -אלף דולר בלבד ולכן ברגע שמנהיג אומר מפורשות

השכבות , "כדי לתת לי יותר כוח במשא ומתן

  .והמשאל מוכרע

ת של משאל מנם התשובה השלילי

אבל , העם ביוון אינה מבטיחה את היציאה של יוון מהאיחוד

ראש ממשלת יוון מתחילת 

רופה ועודד את הדרך דיבר על המשך המשא ומתן עם אי

כדי לתת לו יותר כוח  -

ים יותר מאירופה ומחיקת 

משאל העם  .מה שמעמיד כמובן את הנושים בבעיה

ות שתי דמבפני הנושים עו

אותה  ו להוביל את יוון לקריסה ולהוציא

כפי " (דבקותהי"מה שעשוי להוביל לתרחיש של 

הוא בעל שדבקות תרחיש של הי

ובעצם  "ללהתקפ"או , 

להניח את הקרקע למשבר הבא עם מדינה אחרת באיחוד 

  

גם שמעריכים המשקיעים 

הנושים מעדיפים את הפשרה כדי למנוע קריסה של יוון 

ס קאהד ,1.5%אחרי ירידה של 

עדיין רחוק משוק אך  ,מרמת השיא שלו

היורו . דובי או מגילום תרחיש של משבר פיננסי באירופה

ח מגלם "ק האגוייתכן וש

גדולה יותר לקריסה של יוון כאשר התשואות על 

. 0.72%ל ששנים ירדו כבר לרמה 

כי  ובנקודה זו רצוי להזכיר כי במידה והמשקיעים ישתכנע

תרחיש , ליוון "כתף קרה"

יציאה של יוון יהפוך ל ש

לוקי המניות וובש

מי מרוויח מי מפסיד

אלא גם בקנה מידה אירופאי ,מידה עולמי

מהווה התוצר היווני כ ,הבנק העולמי

התוצר של גוש האירו

גם הכלכלה היוונית מתבססת ברובה על סקטור השירותים

מהתוצר הכללי 80%-המהווה כ

חלק ניכר מהסקטור מורכב מענף התיירות, חברות הגוש

מדי שנה מבקרים ביוון כ

נמוך בהשוואה למדינות כמו צרפת וספרד 

ו 80-מעל ל הם

בהינתן העובדה שאוכלוסיית יו

לענף יש השפעה גדולה מאוד על הפעילות , תושבים

הכלכלית במדינה והוא מהווה כ

על אף העובדה שסקטור החקלאות מעסיק כ

מהווה סקטור זה חלק קטן יחסית מהתוצר , מהעובדים ביוון

שיעור האבטלה במדינה הוא הגבוה ביותר מבין ). 3.4%-כ(

%-כ(ינות הגוש מד

שני הנתונים האחרונים עשויים להסביר את . 15-24הגילאים 

רמת התוצר לנפש הנמוכה יחסית ביוון

נמוך משמעותית מהרמה הממוצעת בגוש , )2014לשנת 

36.4 - העומדת על כ

היווני מבוסס על ייצוא 

יוון גם מייבאת מוצרים רבים לתחומה , מצד שני

כאשר חלק גדול מהמוצרים המיובאים מגיע מגוש  ,)מהתוצר

גרמניה (האירו עצמו 

 )).4.5%(צרפת 

  

הסאגה היוונית הקהתה השבוע ע

האינפלציה והאבטלה

הצביע על עליית מחירים של

זאת לעומת רמה של  ,בחודש יוני

מדד הליבה רשם התמתנו

מרמה של  0.8%של 

הצליח להפתיע לחיוב ונותר ללא שינוי בהשוואה לחודש 

ברמה של , אפריל

נתוני האבטלה היו בהתאם לציפיות המוקדמות

כחודשיים סימנו 

להמשך עליית התשואות ברחבי אירופה

יציאה של יוון מגוש האירו בהחלט עשוי לעכב 

אך אנו עדיין מעריכים שבטווח של החודשים , השיפור בהם

הקרובים הם בהחלט צפויים להפתיע לטובה

בתמיכת תוכנית ההרחבה הכמותית של ה

צפויה להסתיים בקרוב

 

 

במשאל העם ביוון  "העוני"קול 

לא מפתיע במיוחד, העם היווני אמר לא לאירופה

מידה והתוצאות היו צמודות כפי שניבאו הסקרים זה בהיא ש

הכל בסך . היה מפתיע הרבה יותר

ברעשירה במיוחד ואחרי שנים של מש

התוצר לנפש . גדלו ונחלשו אף יותר בה

אלף דולר בלבד ולכן ברגע שמנהיג אומר מפורשות

כדי לתת לי יותר כוח במשא ומתן 'לא'תצביעו "

והמשאל מוכרע ,החלשות נענות לאותו מנהיג כמובן

מנם התשובה השליליא –? יוון תצא מהאיחוד

העם ביוון אינה מבטיחה את היציאה של יוון מהאיחוד

ראש ממשלת יוון מתחילת . ת יציאה זומהיא בהחלט מקד

הדרך דיבר על המשך המשא ומתן עם אי

-לרפורמות 'לא'העם ביוון להצביע 

  .במשא ומתן עם הנושים

ים יותר מאירופה ומחיקת יוון רוצה להשיג תנאים טוב

מה שמעמיד כמובן את הנושים בבעיה, חובות

בפני הנושים עולהמשך הצנע וכעת  'לא'אמר 

ו להוביל את יוון לקריסה ולהוציאא :רות מסוכנותברי

מה שעשוי להוביל לתרחיש של  ,מהאיחוד

תרחיש של הי שציינו לא פעם בסקירה

, )תנוכסבירות נמוכה מאוד להער

להניח את הקרקע למשבר הבא עם מדינה אחרת באיחוד 

  .שתדרוש הקלות

המשקיעים , אם להקשיב לשווקי המניות

הנושים מעדיפים את הפשרה כדי למנוע קריסה של יוון 

אחרי ירידה של . ויציאה שלה מגוש האירו

מרמת השיא שלו 12%הגרמני איבד 

דובי או מגילום תרחיש של משבר פיננסי באירופה

ייתכן וש. בלבד 8%איבד  600סטוקס 

גדולה יותר לקריסה של יוון כאשר התשואות על  תהסתברו

שנים ירדו כבר לרמה  10- ח ממשלת גרמניה ל"אג

בנקודה זו רצוי להזכיר כי במידה והמשקיעים ישתכנע

"הנושים מתכוונים להמשיך ולהגיש 
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  ב"ארהמ" רחוק" –המשבר ביוון 

 לאורך זמן  תשואותירידת  שווהלא שבר היווני המגם 

ב לא התרגש עד כה "ח בארה"שוק האג – ב"בארה

עת , גם בשיא המשבר בשבוע האחרון, מהמשבר ביוון

תשואות סירבו , רשמית" מעקבת תשלום"הוכרזה יוון כ

בשיאה של . לרדת בצורה משמעותיתב "אגרות החוב בארה

 2.47%מרמה של  יםשנ 10- ח ל"הדרמה ירדה תשואת האג

למחרת החלה לתקן כלפי שאך כבר ביום , 2.32%לרמה של 

   .מעלה

ב לרעה "מלבד הסאגה ביוון הושפעו אגרות החוב בארה

עם  .האחרונהן בעת "מהשיפור בנתוני הצריכה ובנתוני הנדל

דוח התעסוקה הפושר בסוף השבוע האחרון הצליח  ,זאת

  ).יפורט בהמשך(אזן מעט את המגמה ל

נמוך בסך הכל ן היה "ר שהתקבל בנתוני שוק הנדלהשיפו

העיד  ,מדד אמון הצרכנים שהתפרסם ,עם זאת ,מהציפיות

תמך ועל אופטימיות גבוהה מהחזוי בקרב הצרכן האמריקאי 

מרמה , 101.4המדד רשם עלייה לרמה של . עליית התשואותב

קרוב מאוד לרמה הגבוהה , שנרשמה בחודש מאי 94.6של 

  .ים האחרונות שנמדדה מוקדם יותר השנההשנ 8-ביותר ב

  

  

התקרבו לרמתן לחודש מאי  "בהמתנה"הבתים מכירות 

מעט , 0.9%רשמו עלייה של והשנים האחרונות  9-הגבוהה ב

לחודש אפריל  שילר -  מדד מחירי הדיור קייס. נמוך מהצפי

הצביע על שנתי יציב ו אך שומר על קצב ,התמתן מעט

 5.0%בהשוואה לעלייה של  4.9%של  שנתי שיעור עלייה

   .החודשים שהסתיימו בחודש מאי 12-שהתקבלה ב

  

  

מדד מנהלי הרכש  - גם במגזר התעשייה אופטימיים יותר

 53.5לרמה של ממשיך להתאושש ועלה בחודש יוני  ISMשל 

מפתיע לטובה במיוחד . שנמדדה בחודש מאי 52.8מרמה של 

ביותר בחצי  אשר עלה לרמתו הגבוההסעיף התעסוקה היה 

השנה האחרונה וכעת מצביע על צפי לגידול במספר 

ב סבל מתחילת "מגזר התעשייה בארה. המועסקים בסקטור

רחב של פיטורי  גלמהתחזקות של הדולר בעולם ו השנה

. בעקבות הקריסה במחירי הנפט בסקטור הכרייה עובדים

השיפור שהתקבל בסעיף התעסוקה מהווה אינדיקציה 

דבר שצפוי לתמוך אף הוא , רת המגמהמשמעותית לעצי

  .בשיפור הפעילות הכלכלית במדינה בחודשים הקרובים

  

  

אחרי הפתעה לטובה ברמת השכר  –השכר חוזר לאכזב 

ב "שעזרה לשפר את תחזיות הריבית בארה, בחודש שעבר

. החודש השכר מתמתן, ח שם"והרימה את התשואות האג

שכר הממוצע ה אכזב כאשרלחודש יוני ח התעסוקה "דו

ירד ברמה , שנותר ללא שינוי בהשוואה לחודש מאי לשעה
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שכר ). בחודש שעבר 2.3%לעומת ( 2.0%של  לקצב השנתית

המדאיגים היחידים בשוק  םהאינדיקאטוריה הינו אחד העבוד

עדיין  - העבודה האמריקאי ואחד מנתוני המאקרו החשובים

ראות בפד היו רוצים ל. לא הצליח להציג שיפור משמעותי

ומעלה אבל למרות שיפור  3%עלייה שנתית בשכר של 

. השכר מתקשה לעלות ,והאצה בצמיחה מזה מספר רבעונים

די בים נוטים לחשוש מעלייה מוקדמת ממסיבה זו כלכלנים ר

. כזו שתחנוק את ניצני האינפלציה, ב"של הריבית בארה

יש לציין כי לאור הירידה החדה באבטלה והשיפור  ,בנוסף

לצפות ה ניתן כבר מזמן יה ,ב"הסקטורים בארהבשלל 

  .  יותר בשכר לשיפור משמעותי

  

  

מספר . בסך הכל סבירים בהחלטהיו בדוח  םינשאר הנתו

נפנה אבל  ,אלף 223- עלה בחודש יוני ב המועסקים החדשים

כי גם העלייה במספר המועסקים לחודשים  תשומת לב

א הוסיף מה שבוודאי ל, אפריל ומאי עודכנה כלפי מטה

מנם נרשמה בסקטור הכרייה א .ח הפושר שפורסם"לדו

-כ ההחודש פוטרו מסקטור ז. בקצב מתון בהרבה אךירידה 

אלף  71- מתחילת השנה פוטרו כ( בלבד עובדים נוספים 4000

מדד מנהלי הרכש כי משימו לב ). מועסקים מהסקטור

דווקא צפי לעלייה במספר עלה  ,היצרני שפורסם השבוע

ה דייר רשם שיעור האבטלה .במגזר היצרני המועסקים

שוב רובה אך , )בחושד שעבר 5.5%( 5.3%לרמה של  נוספת

ההשתתפות בשוק העבודה  מהירידה בשיעורמוסברת 

  ).62.9%לעומת  62.6%(

  

  

  

  

עכשיו תורם , בסין נגמרה המלחמה בשוורים

  של הדובים

להנמיך  המקומי שבסין מנסה הרגולטור תקופהכבר מזה 

 דרךבעיקר , במדינהבשוקי המניות " תערוהלהבה שב"את 

הגבלות על אשראי והגדלות , הטלת הגבלות על ספקולנטים

הקלות למשקיעים  הכרזה עלתוך כדי  ,דרישת הבטחות

השקעות של בייחוד הקלות הניתנות עבור (לטווח ארוך 

 ,דיאולי אפילו מ, אחרי עליות חדות מאוד ).קרנות פנסיה

עו הן מירידה של החשש של משקיעים בשוק הסיני שנב

הן בעקבות פתיחת הבורסה בסין , מקריסה פיננסית בסין

, למשקיעים זרים והן בעקבות מגבלות על בנקאות הצלילים

מגבלות שהותירו את הסיני הפשוט ללא מקור תשואה ראוי 

הרגולטור הסיני , על כספו והובילו אותו בעצם לבורסה

  .וק המניותהחליט שהוא רוצה לקרר את ש

מנם כלכלנים רבים הזהירו מפני התנפחות של בועה בשוק א

אזהרות אלו לעולם לא מובילות לתיקון חד  אך ,המניות הסיני

ם או תיקונים אלו קורי. זים מרמות השיאשל עשרות אחו

בעקבות התפוצצות בועה או בעקבות צעדים אקסוגניים 

ימשיך  מה שעשה וכנראה זה בדיוק. המשנים את פני השוק

  .  לעשות הרגולטור הסיני

בשבועיים האחרונים  שםאחרי הירידות החדות שהתקבלו 

והכרזה על !) בשנזן 25% -בשנחאי ומעל ל 20% -מעל ל(

 20%-ירידה של יותר מ(כניסתם של השווקים בסין לשוק דובי 

הרגולטור המקומי מחליט לנקוט בצעדים , )מרמת השיא

  . שמטרתם לעצור את הסחף השלילי
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בצעד הפוך להגבלות שהוטלו על  - מבטל מגבלות

ביטל , בתקופה האחרונה ים במדינה האסייתית'הברוקראז

טחונות של יהרגולטור הסיני את ההגבלה שכפתה הגדלת ב

במידה ושיעור המינוף  -ים במדינה'משקיעים בידי הברוקראז

במידה ו או יותר או הנזלת מניותיהם 130%שלהם מגיע לכדי 

הוכרז על פתיחת האפשרות , נוסףב. דים בכךלא עומהם ו

ים לבצע הארכות לחוזים עבור המשקיעים 'עבור הברוקראז

הגבלות  פחתוהו ,כןכמו  ).לחוזים שנקנו" לגול הלוואותג("

ים ואף פורסמה 'הנוגעות ליכולת המימון של הברוקראז

הודעה לפיה החל מחודש אוגוסט הקרוב תופחת עמלת 

   .30%-ע במדינה ב"קניית ני

פנסיה להגדיל את קרנות הל עודד את שהממ ,מלבד זאת

כריז על תוכנית התחייבות של חלקם במניות ובסוף השבוע ה

קרים מובילים לרכוש תעודות סל על מדדי המניות ורב 21

בו עוד התחיי. מיליארד דולר 20-בסכום של כ קריים בסיןיהע

י יחזור לרמה אמדד שנחוקרים שלא למכור מניות עד שרהב

מלבד זאת וכדי להוריד את הלחץ ממחנק . נקודות 4500של 

הנפקות חדשות של מניות בשוק , נזילות בשוק המניות

הבוקר הודיע הממשל הסיני כי הוא  .הוקפאו בשלב זה

חוזים  CSI 500 )1200מגביל את המסחר בחוזים על מדד 

  ).לסוחר ביום

לעצור את  וכל שביכולת היעש המשטר הסינינראה כי 

יש . ה מאוד לעצירהקשהשהפכה לכדור שלג המפולת 

להכביד על  לזכור כי מפולות בשוק המניות הסיני עשויות

אובדן חסכונות ובעיקר תחושת . תהצמיחה שגם ככה מגמגמ

כ "ושר בעקבות קריסה בשוק המניות מובילה בדהע

  . להתמתנות בצריכה הפרטית

לפני מספר חודשים הסרנו את המלצת הקניה שלנו 

הן בעקבות עליית מחירים חדה אבל בעיקר , ינימהשוק הס

את שוק  מפני מעורבות של הרגולטור הסיני בניסיון לקרר

בסופו של דבר  אך ,לעלות ךהשוק אומנם המשי. המניות

  .ל הצליחו להוביל לפיצוץ הבועהשצעדי הממ

, מתי לחזור לשוק הסיני - השאלה החשובה ביותר כיום היא

 ,גבוהה תימשך בטווח הקצראנחנו חושבים שהתנודתיות ה

הוודאות  -אי .בהחלט בוחנים נקודות כניסה מחודשת אך

הנוגעת לסביבה הכלכלית בסין והקושי בצפיית פעולת 

 -הרגולטור והמשקיעים הביאו השבוע ליצירת תנודתיות תוך

בשיא התזוזה . יומית גבוהה במיוחד במדדי המניות במדינה

  (!). 10%- נע מדד שנחאי  בטווח יומי של כ

  

  

  

  ן המקומי"הטירוף בנדל

כך עולה  -  קצב נטילת המשכנתאות ממשיך להיות גבוה

לפיהם חלה עלייה בנטילת המשכנתאות , מנתוני בנק ישראל

. ₪מיליארדי  5.8-שהסתכמה בכ, החדשות גם בחודש מאי

בבנק מציינים כי חלק מהעלייה היה עונתי אך באותה נשימה 

יתה גבוהה שניטלו הי מזכירים כי כמות המשכנתאות

-העומד על כ, הביצועים בשליש הראשון של השנה מוצעממ

ללא צעדים משמעותיים מצד הממשלה . ₪מיליארדי  4.9

 ,להגדלת היצע הדיור ובהינתן סביבת הריביות הנמוכה

קצב נטילת המשכנתאות הגבוה להוות  ,משיך להערכתנות

 אינדיקטור מרכזי המעיד על המשך עליית מחירי הדיור

  .בישראל
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₪מיליארדי , סך ביצועי משכנתאות

בנק ישראל: מקור



  

 – "ב"שנים בארה 5ת ולקנו) 120(שנים בישראל 

פער התשואות בין ישראל  – !!!חכו עד לסיום המשבר ביוון

והמשבר  זה ייקח קצת זמן. ב ייסגר בשנה הקרובה

אבל הריבית בישראל כמו גם ציפיות , ביוון עשוי לעקב

הריבית בישראל . תקות לאורך זמןהריבית לא יישארו מנו

בינוני הוא ב אבל הצפי לטווח "מנם תעלה אחרי ארה

שהמשק המקומי ידביק את הפער ולכן הפער השלילי אליו 

בחודש האחרון הפער . התרגלנו בשנה האחרונה ייסגר

שנים נרשם צמצום  10- ח ל"באג( 0.12%-הצליח להצטמצם ב

  ).בחודש האחרון 0.3%אגרסיבי יותר של 

 

הינה אחת הקבוצות  "יואל אקויטל" קבוצת

הקבוצה למעשה . בשוק המקומי המשמעויות והגדולות

וכן  "תמר"ממאגר  28%-כ –שולטת בשני נכסים עיקריים 

)58%.(  

על פי  .הבעיה הנוכחית בקבוצה הינה יישום חוק הריכוזיות

 שכבות בלבד 2-מוגבל למבנה פירמידלי של שליטה 

  - "נצבא"מהווה שכבה שלישית ו "איירפורט

לקפל את השכבות  2017בוצה נותר עד לק

  .העודפות בפירמידה הנוכחית

 –פורסם הצעד הראשון בקיפול הפירמידה  

תאריך אחרון  לפני שבוע

3Y -0.55 -0.60

5Y -0.49 -0.48

10Y 0.21 0.30

פער בין אג"ח ישראל לארה"ב
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 – לתשובה השלילית ביוון

ירידת התשואות החדה באירופה לא סוחפת איתה את 

קשה . ב וגם לא ממש בישראל

, לראות את אירופה ויוון מגיעות להסכמות בתקופה הקרובה

מה שרק יעמיק את המשבר ביוון ויגדיל את הסיכוי לפרישה 

ות תרחיש זה יוביל להמשך ירידת תשוא

במתאם נמוך  ,עם זאת 

ח אירופה בהשוואה למתאם אליו הורגלנו 

ח המקומי מתרגש יותר מהייסוף 

   .של השקל מול הסל שמציב אתגר חדש בפני בנק ישראל

  

בגזרת . בשבוע שעבר הציגו השקלים ביצועים עודפים

, 0.71%- ו 0.5%עליות של ) 

ה יותר רשם עלייה מתונ) 

נמשכה האנומליה לפיה בכל 

אחד מהאפיקים מתפקדות אגרות החוב הארוכות מאוד 

 10- בצורה טובה פחות מאגרות החוב בעלות הטווח לפדיון ל

 0.44%רשמה עלייה קלה בלבד של 

 -ו -1.3%(בחדות  841-וה 

הביצועים היו דומים  ,בגזרת הבינוניים

, 122-ו 120(, כאשר בסיכום שבועי עלו אגרות החוב השקליות

) 5903(אגרת החוב הצמודה 

המשך ההתחזקות בשערו של השקל והירידה החדה במחירי 

 השקליפה של האפיק הנפט בסוף השבוע תומכים בהעד

אנו מעריכים שהמגמה של 

המטבע תוכל להשתנות במידה והאיתותים להעלאת ריבית 

שלא  ממשיכיםבשלב זה אנחנו 

להעניק העדפה כלשהי לאחד מהאפיקים בטווחים הקצרים 

שנים בישראל  5למכור "

חכו עד לסיום המשבר ביוון

ב ייסגר בשנה הקרובה"וארה

ביוון עשוי לעקב

הריבית לא יישארו מנו

מנם תעלה אחרי ארהא

שהמשק המקומי ידביק את הפער ולכן הפער השלילי אליו 

התרגלנו בשנה האחרונה ייסגר

הצליח להצטמצם ב

אגרסיבי יותר של 

  

קבוצת -מניות 

המשמעויות והגדולות

שולטת בשני נכסים עיקריים 

( "נצבא"בחברת 

הבעיה הנוכחית בקבוצה הינה יישום חוק הריכוזיות

מבנה פירמידלי של שליטה , החוק

איירפורט"וזאת בעוד 

לק .שכבה רביעית

העודפות בפירמידה הנוכחית

  

 בתחילת השבוע

1.17% 1.15%

1.38%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

2 3 4

מ"לפי מח

לפני חודש

-0.64

-0.62

-0.09

05.07.2015

 

 

  שוק ההון המקומי

לתשובה השלילית ביווןח מגיב בעצלתיים "שוק האג

ירידת התשואות החדה באירופה לא סוחפת איתה את 

ב וגם לא ממש בישראל"ח בארה"תשואות האג

לראות את אירופה ויוון מגיעות להסכמות בתקופה הקרובה

מה שרק יעמיק את המשבר ביוון ויגדיל את הסיכוי לפרישה 

תרחיש זה יוביל להמשך ירידת תשוא. של יוון מהאיחוד

 .ח המקומי יגיב בהתאם"ושוק האג

ח אירופה בהשוואה למתאם אליו הורגלנו "בהרבה לאג

  .ה האחרונהבשנ

ח המקומי מתרגש יותר מהייסוף "בסך הכל נראה ששוק האג

של השקל מול הסל שמציב אתגר חדש בפני בנק ישראל

  

בשבוע שעבר הציגו השקלים ביצועים עודפים

) 1026-ו 324(השקלים  םרש ,הארוכים

) 5904(זאת בעוד הצמוד , בהתאמה

נמשכה האנומליה לפיה בכל  ,בגזרת הארוכים מאוד). 0.31%(

אחד מהאפיקים מתפקדות אגרות החוב הארוכות מאוד 

בצורה טובה פחות מאגרות החוב בעלות הטווח לפדיון ל

רשמה עלייה קלה בלבד של  142- ה, בשקלים. שנים

 536-ואילו בגזרת הצמודים ירדו ה

בגזרת הבינוניים). בהתאמה, -1.81%

כאשר בסיכום שבועי עלו אגרות החוב השקליות

אגרת החוב הצמודה . בהתאמה, 0.57% -וב 0.27%-ב

  .0.4%-עלתה לעומתן ב

המשך ההתחזקות בשערו של השקל והירידה החדה במחירי 

הנפט בסוף השבוע תומכים בהעד

אנו מעריכים שהמגמה של , עם זאת. על פני האפיק הצמוד

המטבע תוכל להשתנות במידה והאיתותים להעלאת ריבית 

בשלב זה אנחנו  ,לכן. ב יתחזקו"בארה

להעניק העדפה כלשהי לאחד מהאפיקים בטווחים הקצרים 

  .והבינוניים

1.51%
1.60%

1.69%
1.77%

1.89% 1.88%

5 6 7 8 9 10

לפי מח, ציפיות אינפלציה

אינפלציה גלומה

תשואה ברוטו שקלי

תשואה ברוטו צמוד

אקסלנס, מחלקת מחקר; ביזפורטל: מקור



יתה יגם השבוע המגמה ה). בשבוע שעבר 1

 .מים ארוכים

שמרו השבוע על יציבות עם שינויים זעירים 

נע  AAהמרווח הממוצע קבוצת דירוג . בלבד לשני הכיוונים

 AAבקבוצת דירוג  1.95פלוס לבין  AA-בקבוצת ה

ר בין רמת דירוג גבוה לנמוכה הפע A-בקבוצת ה

פלוס  A-ת יותר כאשר המרווח הממוצע בקבוצת ה

מרווח . מינוס Aבקבוצת הדירוג  3.88ועל 

מינוס והוא עומד על  BBB-ממוצע גבוה ביותר הינו בקבוצת ה

  

  

  - 

 2 

 4 

 6 

 8 

 10 

 12 

1.10 6.10 11.10 4.11 9.11 2.12 7.12 12.12 5.13 10.13

ח צמוד לפי ענפים"התפתחות מרווחים באג

מסחרי ומשכנתאות- בנקים החזקות והשקעות
ן מניב מדינות מפותחות"נדל ישראל- ן מניב

שירותי תקשורת ישראל- ן יזמי
ליסינג

מניב ישראל ן"נדל

מדינות מפותחות ן מניב"נדל

יזמי ישראל ן"נדל

ליסינג

החזקות והשקעות

02.07.2015שינוי שבועי וחודשי באפיק הקונצרני 

מח"מ 

שינוי 

מתחילת 

השבוע

שינוי חודש 

אחורה

שינוי 

מתחילת 

השנה

0--30.11%-0.47%0.66%

3--50.41%-2.31%0.54%

5+0.11%-4.50%-0.69%

0--30.07%-0.18%2.54%

3--50.22%-2.08%1.96%

5+-0.16%-3.74%0.14%

0--30.41%0.24%7.96%

3--5-0.27%-4.37%-5.70%

5+1.60%-2.17%2.04%

0--30.07%0.48%8.42%

3--5-2.18%-2.94%8.10%

5+0.83%0.68%-1.59%

0.24%-0.91%2.22%

-0.07%0.24%1.66%

קונצרני שקלי 

קונצרני שקל משתנה

02.07.2015 יחידת אשראי אקסלנס נשואה
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להלן פרטי ההצעה תמורת 

 "נצבא"על בסיס שווי השוק הנוכחי של 

בלבד  4%-קיים פער נמוך יחסית של כ

ת יינאשר נסגר עקב העלייה במ

היה קיים פער , כי טרם ההצעה הנוכחית

NAV   לטובת נצבא וההצעה

הנוכחית מחקה לחלוטין את הפער בין המניות ולמעשה 

להמשיך לקפל קומה  2017

, להערכתנו ."נצבא"נוספת בפירמידה שכן לא די בקיפול 

בחודשים הקרובים אנו צפויים להתבשר על עוד מיזוג 

וכך למעשה הקבוצה תשטח 

   

  

לאחר (החברה הנוכחי  ניתן לראות בגרף לעיל את מבנה

  .ואת העובדה שיש צורך למחוק קומה נוספת

שנוצר כתוצאה מהעיוות שהיה 

עשוי לחזור על עצמו גם בקומות העלויות 

על בסיס שווי (הפערים שנפתחים ונסגרים 

ינצלו במניות עשויים להיות אטרקטיביות למשקיעים ש

במרבית  סיים את השבוע עם עליות

 0.16% -ב הציג עלייה 20מדד התל בונד 

 60ו  40ומדדי התל בונד 

 1.49%של  ירידה(בהתאמה 

 0.34% -שקלי עלה במדד התל בונד ה

1.07%של  ירידה(

מים ארוכים"חזקה יותר במח

שמרו השבוע על יציבות עם שינויים זעירים ת המרווחים ורמ

בלבד לשני הכיוונים

בקבוצת ה 0.9בין 

בקבוצת ה. מינוס

ת יותר כאשר המרווח הממוצע בקבוצת השגמור

ועל  1.89עמד על 

ממוצע גבוה ביותר הינו בקבוצת ה

12.16 .  

3.14 8.14 1.15 6.15

התפתחות מרווחים באג

החזקות והשקעות
ן מניב"נדל
ן יזמי"נדל

נדל

אקסלנס נשואה -יחידת אשראי 

בנקים

שירותי תקשורת

החזקות והשקעות

שינוי שבועי וחודשי באפיק הקונצרני 

קונצרני צמוד 

לפי דירוג

קונצרני שקלי 

קונצרני שקל משתנה

יחידת אשראי אקסלנס נשואה

AA

A

BBB

high Yield

 

 

להלן פרטי ההצעה תמורת . "טאיירפור"תמוזג לתוך  "נצבא"

  :"נצבא"מניות 

 למנייה₪  32.7 .1

 "איירפורט"מניות של  0.97 .2

על בסיס שווי השוק הנוכחי של  :המשמעות

קיים פער נמוך יחסית של כ "ט סיטיאיירפור"ו

אשר נסגר עקב העלייה במ) לעלותשנצבא צריכה (

כי טרם ההצעה הנוכחית ,נציין .נצבא אתמול

 NAV-בהון העצמי ובבחינת מודל ה

הנוכחית מחקה לחלוטין את הפער בין המניות ולמעשה 

  .סגרה את העיוות

2017יש עד  -"אקויטל-יואל"צת לקבו

נוספת בפירמידה שכן לא די בקיפול 

בחודשים הקרובים אנו צפויים להתבשר על עוד מיזוג 

וכך למעשה הקבוצה תשטח  "נצבא-איירפורט"כדוגמת 

  .קומה נוספת

  

 :הגרף להלן מציג את מבנה החברה

  

ניתן לראות בגרף לעיל את מבנה 

ואת העובדה שיש צורך למחוק קומה נוספת) המיזוג

שנוצר כתוצאה מהעיוות שהיה  פסיידהא :לסיכום

עשוי לחזור על עצמו גם בקומות העלויות  "נצבא-באירפורט"

הפערים שנפתחים ונסגרים  .של הפירמידה

במניות עשויים להיות אטרקטיביות למשקיעים ש) השוק

  .פערים קיימים

  

סיים את השבוע עם עליות – קונצרניהשוק ה

מדד התל בונד . המדדים והדירוגים

ומדדי התל בונד ) בשבוע שעבר 1.43%של  ירדה(

בהתאמה , 0.24% 0.31%הציגו עלייה של 

מדד התל בונד ה). בשבוע שעבר 1.46%ו
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ביום שני השבוע התפתחות דרמטית כאשר החברה  –מגה 

. יעה שהיא הגישה בקשה להסדר חוב לבית משפטהוד

כאשר , החברה מבקשת להגיע להסדר חוב מול נושיה 

₪ מיליון  700-ספקים עם חוב של כ הם העיקריים שבהם

החברה קיבלה מבית . ₪מיליון  580-ובנקים עם חוב של כ

עיקרי . יום בכדי להגיע להסדר חובות מול נושיה 12המשפט 

רייס של שלוש שנים ולאחר מכן קבלת ג )1( -ההסדר הינם

מהחוב בשנה השמינית עבור חוב  40%תשלום בולט של 

-דחיית תשלום ל )2( 8.5%בנקאי בתמורה לריבית שנתית של 

מחוב ספקים לתקופה של שנתיים ולאחר מכן פירעונות  30%

. 2%תשלומים בתמורה לריבית שנתית של  36שווים של 

 5%ד של "הנחה בגובה שכ מבקשת החברה, בנוסף

ג והבאת שוכרים "ואפשרות יציאה מסניפים מפסידים ומרלו

  . חדשים במקומה

הלך הרוח של הספקים אינו  ,בדיון שהתקיים בבית משפט

מבשר טובות לרשת ובשלב זה הם דורשים להכריז על 

 ,למרות שבשלב הספקים. הקפאת הליכים ומינוי נאמן לרשת

אית שנייה נפילתה של רשת קמעונ, מציגים עמדה נוקשה

נפילת . ת טובות גם עבורםרשבגדולה בישראל אינה מב

נה אוביל להתחזקות הרשתות האחרות שתבמגה תו

בדרישות לספקים להנחות ומשם ירידה ברווחיות הגולמית 

  .   קרובה מתמיד

רשת מגה אינה רשת עצמאית אלא שייכת לקבוצת , בנוסף

, אלון שחלק מחברות בקבוצה חשופות למתרחש במגה

מנכסיה מושכרים לחברה  76%-ן ש"בעיקר ריבוע כחול נדל

למרות החשיפה הגבוהה יחסית למגה לריבוע כחול . אחות

הנכסים לא מהותי של היקף , ותגבוהן יתרות נזילות "נדל

  .משועבדים ומינוף נמוך

ח מתוחה שהתקיימה שבוע "לאחר אסיפת אג –ש "דסק

באמצעות  הודיעו הבעלים על רצונם לתמוך בחברה, שעבר

הבאת אמונה של . ₪מיליון  500הנפקת זכויות בהיקף של 

יתה להשפיע לטובה על המסחר יהבעלים בחברה אמורה ה

מהמסמך שפורסם עולה . ח של החברה אך לא כך היה"באג

של ) ₪מיליון  125כל שנה (מנות  4- שההנפקה תיעשה ב

ומחיר מימוש  2015-2018 הנפקת כתבי אופציה בין השנים

. נטיות שלו בעוד מספר שנים אינה ברורה כיוםרלווהש

ההנפקה נועדה לאפשר לחברה להשתתף בהנפקת זכויות 

ללא , בתקופה הקרובה₪ מיליון  100של סלקום בהיקף של 

אך היא אינה פותרת את  ,ח"התנגדות מצד מחזיקי האג

  .2016הבעיה התזרימית שעלולה להיווצר לחברה כבר בשלהי 

א לחלוטין וממתין בעיקר השבוע קפ –שוק הנפקות

עולמיות ומקומיות חיובית להתפתחויות מאקרו כלכליות 

  .רגילהעסקים היאפשרו חזרה למהלך ש

  

  

  

  

  

  

  

קונצרני צמוד מדד - דירוגים

מח"מ 

ממוצע 

לדירוג

מרווח 

ממוצע 

לדירוג

שינוי 

מרווח 

שבועי

שינוי מרווח 

מתחילת שנה

כמות 

סדרות

AAA2.900.79-0.04-0.0110

AA+3.650.90-0.030.2211

AA3.861.220.000.1323

AA-5.111.95-0.020.1743

A+4.061.89-0.030.1343

A3.752.620.14-0.2251

A-2.563.880.01-2.8730

BBB+3.258.300.212.2329

BBB3.076.630.910.486

BBB-4.0112.16-0.126.439

2.206.771.731.1162לא מדורג

02/07/2015יחידת אשראי- אקסלנס נשואה

קונצרני צמוד מדד- ענפים

מח"מ 

ממוצע 

לענף

מרווח 

ממוצע 

לענף

שינוי 

מרווח 

שבועי

שינוי מרווח 

מתחילת שנה

כמות 

סדרות

3.561.01-0.02-0.0249בנקים-מסחרי ומשכנתאות

3.716.080.352.5140החזקות והשקעות

4.363.230.250.9148נדל"ן מניב מדינות מפותחות

3.832.300.050.4962נדל"ן מניב-ישראל

3.1918.130.526.2912נדל"ן יזמי-מדינות מתפתחות

3.412.40-0.110.3717שירותי תקשורת

0.700.10-0.04-1.393שירותים-חשמל ומים

2.242.020.110.633אנרגיה-שיווק

2.613.47-0.08-0.1430נדל"ן יזמי-ישראל

4.621.420.050.1719ביטוח

9.773.400.060.291תעשיה-אגרוכימיה

2.882.830.231.243מסחר מזון

1.702.05-0.240.289ליסינג

5.042.92-0.070.455הנדסה וניהול פרוייקטים

2.612.87-0.10-3.091אנרגיה-זיקוק

2.563.43-0.17-2.921תעשיה-פטרוכימיים ופלסטיק

1.974.030.30-1.055תעשיה-אחר

1.540.75-0.400.061תעשיה-מזון

1.884.360.000.084מסחר אחר

5.001.71-0.01-0.461שירותים-פיננסים

IT1.012.300.490.942

0.252.300.190.921שירותים-אחר

1.813.250.01-2.302תעשיה-אלקטרוניקה

02/07/2015יחידת אשראי- אקסלנס נשואה
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  07.07.2015 אינדיקטורים כלכליים חשובים לשבוע הקרוב
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  כיתוב  נתון צפוי  נתון קודם  נתון  מדינה  

  שלישי

07.07  

  ב"ארה

  ב"ארה

  מאזן הסחר 14:30

 סקר פתיחת משרות 16:00

  אפריל

  אפריל

B40.9 -  

M5.38  

  מאי

  מאי

B42.8 -  

M5.3  

  

  רביעי

08.07  

  ב"ארה

  ב"ארה

  

  מלאי נפט 16:30

  פרוטוקול החלטת ריבית הפד 20:00

  

  שבוע שעבר

  מאי

  

M2.4  

  

  שבוע אחרון

  יוני

    

  חמישי

09.07  

  סין

  ב"ארה

  

  מדד המחירים לצרכן 15:30

  תביעות לדמי אבטלה 14:30

 

  מאי

  שבוע שעבר

  

1.2%  

K281  

  יוני

  שבוע אחרון

  

1.3%  

K277  

  

  

  שישי

10.07  

    0.3%  מאי 0.4%  אפריל  מלאים סיטונאיים 16:00  ב"ארה


