
 51.2...252 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אישית בנימה
 

במהלך  – אובססיה לאינפלציה, המחלה של הבנקים המרכזיים
מעט את המדיניות המרחיבה  השבועיים האחרונים תקפנו לא

האגרסיבית של הבנקים המרכזיים שהובילה לתשואות שליליות 
באג"ח הממשלתי ובעצם הפכה את הסביבה העסקית של הבנקים 
המסחריים לקשה במיוחד. בנקים מסחריים מתקשים לייצר רווחי 
אשראי נאותים אם בכלל, כאשר תשואות האג"ח הממשלתי שממנה 

ה, נמוכה מהריבית המרכזית וברוב המקרים נגזר מרווח ההלווא
 מהריבית שבה לווים הבנקים המסחריים.

 
, ביקרו בחריפות בשבוע שעבר את BCAבחברת הייעוץ והמחקר 

האובססיה של הבנקים המרכזיים להשיג את יעד האינפלציה. 
הטענה המרכזית שלהם הייתה שבזמן שהנפט מתרסק, הסחורות 

עוררות מאיטות והביקושים נחלשים, בעולם צונחות, הכלכלות המת
הציעו לבטל את  BCA-. ב2%ספק אם ניתן להשיג יעדי אינפלציה של 

יעד האינפלציה ולעבור לעבוד עם טווח אינפלציה רחב יותר. למרות 
זאת, אני חושב שהם עושים הנחה גדולה מאוד והיה עדיף לו הבנקים 

רוב ובמקומו היו האינפלציה לעשור הקהמרכזיים היו מבטלים את יעד 
פועלים בצורה קיצונית עוד יותר, מבטלים את יעד האינפלציה לפחות 

האינפלציה אומנם חשובה לניהול  לעשור הקרוב וקובעים יעד צמיחה.
הציפיות ולתמיכה בצמיחה לאורך זמן, אך ההתעקשות להשיגה 
בסביבה הנוכחית היא כנראה חלופה גרועה הרבה יותר. בסופו של 

יעד צמיחה מנווטת את הציפיות, זורעת ביטחון אצל דבר הצבת 
המשקיעים ואצל הצרכנים ואפילו עשויה לשלב בין כוחות מוניטריים 

 לבין כוחות פיסקלייים.
 

רק לפני  – אתה בטוח שריבית שלילית עובדת?האם  ,סטנלי
שבועיים אמר סגן יו"ר הפד סטנלי פישר כי האפקטיביות של הריבית 

הפתיע אותו לטובה בתוצאות שהיא משיגה. אני השלילית הצליחה ל
  CNBC-אומנם לא בטוח על מה הוא מדבר, אך בדיקה שעשו ב

מראה כי בכל המשקים בהם נקטו בריבית שלילית, שוק המניות נפל 
בניגוד גמור להשפעה החיובית על שוקי המניות שהיתה  -מאותו רגע 

מדוע? ובכן,  להפחתת הריבית עד לפני שחצתה לטריטוריה שלילית.
הפחתת ריבית אומנם מעודדת השקעה וצריכה אבל קביעת ריבית 
שלילית נחשבת לצעד בלתי קונבציונלי בעליל ונקיטת צעד שכזה 
משדרת פאניקה של הבנקים המרכזיים. המשקיעים והצרכנים רואים 
בצעד זה כאיתות אזהרה למצבה של הכלכלה ומעדיפים לצמצם 

המרכזיים בעצם השיגו את התוצאה  השקעה וצריכה, כך שהבנקים
 ההפוכה. 

 
  

 
  

 אירועים חשובים לשבוע הקרוב:

 מדד המחירים לצרכן -יום שני: ישראל 

 סנטימנט עסקי  -יום שלישי: גרמניהZEW 

 פרוטוקול החלטת ריבית הפד -יום רביעי: ארה"ב 

 פרוטוקול החלטת ריבית ה -יום חמישי: גוש האירו-ECB 

  :ד המחירים לצרכןמד – ארה"ביום שישי 
 

 :תחזיות מחלקת המחקר

 0.6% –מדד חודש ינואר- 

  0.9% –חודשים 12תחזית אינפלציה 

  0.1% –חודשים  12ריבית בנק ישראל בעוד 

 

 האמנם? -"ריבית שלילית באמת עובדת"
 מחלקת מחקר ואסטרטגיה, אקסלנס נשואה

 עורך: יניב חברון, כלכלן ראשי ומנהל מחלקת מחקר ואסטרטגיה

 
   על אף, שידרו לחץאמירותיה של ילן באמצע השבוע שעבר 

היתה דווקא להרגיע את המשקיעים ולשדר שהפד  תןשמטר

 קשוב לשווקים.

 רחבי העולם המשיכו לרדת גם השבוע. האג"ח תשואות האג"ח ב

ואותת על אפשרות  1.6%שנים אף שבר רמה של  10-האמריקאי ל

 להיפוך מגמה במדיניות הפד.

  ההסתברות להעלאת ריבית בארה"ב הנגזרת מהשוק צנחה

בלבד להעלאת ריבית אחת עד  26%ומתמחרת כיום סיכוי של 

 לסוף השנה.

  מערכו והוא נמצא כיום בשפל  2.6%מתחילת השנה איבד הדולר

 .DXY-חודשים אל מול ה 4של 

  המרכיבות את מדד ה 500חברות מתוך  378, 12.02עד לתאריך-

S&P 500  חברות בלבד היכו את תחזית  38% .הציגו דוחות

 את תחזית הרווח. 67%-ההכנסות ו

 "חוסר אמון וחשש גדול מיציבותה של  -"הסערה המושלמת

 ים במרכזו של משבר הבנקים באירופה.המערכת הפיננסית עומד

 50%-"ארבע רוחות" חברו יחדיו והובילו לירידות של למעלה מ 

 במניות הבנקים המובילים. 

  עלו הסיכויים לנקיטה בצעדים מרחיבים נוספים ביפן, זאת לאור

המאכזב שהתפרסם  4-התחזקות היין ושיעור הצמיחה לרבעון ה

 היום.

 מכים בהפחתת ריבית נוספת, מתרבים הגורמים התו -בישראל

ובראשם התעצמות "מלחמת המטבעות העולמית". עם זאת, 

המשך "הרתיחה" בשוק הנדל"ן המקומי תמנע כרגע מבנק 

 ישראל לפעול.

 מגמת ירידת התשואות העולמית לא פסחה בשבוע  -ממשלתי

החולף גם על שוק האג"ח המקומי וגררה המשך ביצועים טובים 

 של האג"חים הארוכים.

 המלצות
  עליית מחירי מגמת עליית התשואות בעולם תחזור עם

 הנפט והסחורות, אך זה יקח זמן.

  הנפט עשוי להפוך כיוון כבר בקרוב, כאשר הסרת

 הסנקציות מעל איראן מתומחרת במלואה.

 צריך להמשיך ולהגדיל את  ,הציפיות נמוכות מדי ולכן

 הרכיב הצמוד על חשבון הרכיב השקלי.

  תוביל להתפוגגות  02נפט מעל רמות של התייצבות של

 החששות ממשבר בסקטור האנרגיה.

  השווקים בארה"ב ואירופה הופכים מעניינים יותר

 מישראל ברמת התמחור.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 בלשונה תילן שוב כושל

פישר נשמע יותר יוני  לפני קצת יותר משבוע ימים, סטנלי

של הבנק המרכזי  הלגבי מועד העלאת הריבית הבא ומהוסס

נה רבה נוכח הלחץ בשווקים, במה שהתקבל בה –האמריקאי 

ה"ב ואירופה. יחד עם זאת והחשש ממצבם של הבנקים באר

נחנו לא את מה שעשה סטנלי פישר בסטייל )והאמינו לי א

   הנגידה האמריקאית חרבה. ,ים(ממעריציו הגדולים והמושבע

תה להרגיע עד כמה שאפשר את יהי המטרה של ג'נט ילן

הפד קשוב לשווקים ולא יעלה המשקיעים ולשדר ש

אמירות שלה הית את הריבית בשלב זה. הבעיה היא שאוטומט

 שידרו לחץ!!!

הסיכוי להמשך העלאת ריבית בארה"ב הולך ילן אמרה ש

על עמדת הפד שאמר בכל ם להתעקש במקוופוחת, 

קצב העלאת הריבית יותאם לתנאים ש" -הזדמנות אפשרית

בעולם לרבות הצמיחה בארה"ב,  כלכלייםהמאקרו 

וק היה מסיק לבד כי העלאת הריבית הש . מכך"אינפלציהלו

עד שהשווקים יתייצבו והצמיחה תתמוך בעליית  עכבתת

קצב " -המחירים. היא אומנם השתמשה באותו ביטוי סתום

 הנזק כבר נעשה. ,זה לא עזר, אך העלאה הדרגתי"

 מקצועי לחברי הפד המשקיעים בעולם רוכשים הרבה כבוד

החדה של ילן מסתירה הערכות מאקרו והעריכו שהתפנית 

והן לגבי  הגלובליתהן לגבי הצמיחה  ,כלכליות חלשות במיוחד

 ארה"ב.

 
 10-ח לכאשר האג"בארה"ב הוסיפו לרדת  האג"חתשואות 

ואולי על היפוך  ת על משברומאות 1.6%שנים שובר רמה של 

 מגמה אפשרי במדיניות הריבית של הפד!!!

זעזועים ממושכים בשווקים הפיננסיים  כיילן טענה 

למיים עלולים לבלום את הצמיחה בארה"ב ולהוריד את העו

)ההתאוששות בשוק העבודה  העובדים בחברותהקצב גיוס 

תה אחת מנקודות האור העיקריות יהאמריקאי שהי

 בסכנה(. נמצאת בכלכלכלה האמריקאית

 

: חשש נובעים מסיןעלייה בסיכונים הגם על ילן הצביעה 

בנוגע למדיניות  אי וודאות מפני התמתנות הצמיחה בסין,

קים הפיננסיים הוודאות בשוו-המטבע בסין ועלייה באי

עלולים ימשכו גורמי הסיכון הללו, הם יהעולמיים. במידה ו

 להוביל ל"תנאים הדוקים יותר" בשווקים הפיננסיים בארה"ב

   .)ממש היפוך מגמה של הטון היוני(

 משךית האינפלציה הנמוכה בטווח הקצר שמגמתילן צופה 

התנאים  ר הירידה במחירי האנרגיה והתחזקות הדולר.לאו

)מרחיקה  "פחות תומכים" לצמיחה בארה"בהפיננסים נהיו 

  .עוד יותר את העלאת הריבית(

 

התייחסה הנגידה האמריקאית  בשוקי המניותגם לירידות 

המשך לעלייה בעלות המימון ללווים ה"מסוכנים" ול

חישים אלה, הם משכו תריההתחזקות של הדולר. "במידה וי

הפעילות הכלכלית ועל שוק העבודה,  עלולים להכביד על 

  למרות שהירידה במחירי האנרגיה ובתשואות, מקזזים".

 

יהיה קצב העלאת הריבית המשפט הקבוע " –ילן מבולבלת 

ם אופטימיים יותר יעצמו ואפילו היו שלב חזר על"הדרגתי" 

בכלכלה מכו המשך גיוס העובדים ועלייה בשכר יתבעדות. "

תתמוך בצמיחה  ומדיניות מוניטרית מרחיבה בחוץ

  העולמית.

 

ילן תמכה בהעלאת הריבית האחרונה וטענה שהיא מהווה 

הפעם היא מאז המשבר.  סימן להתקדמות בכלכלת ארה"ב

"טרם לא רוצה להסיק מסקנות מוקדמות   היאהדגישה כי 

ראינו צניחה חדה בצמיחה הגלובלית או בארה"ב, אך 

ואז הגיע  התפתחויות האחרונות דורשות מעקב מקרוב".ה

בנוגע לשאלה שהיכתה את המשקיעים בהלם,  התשובה

תכנון "על רקע   אשר נשאלה: לריבית שליליתלאפשרות 

היא  . הבנק המרכזי תמיד מסתכל על כל האפשרויות, "זהיר

הוסיפה ששום דבר לא מונע מלהשתמש בכלי הריבית 

 עומק את ההיבטים המשפטיים. השלילית אך לא בחנו ל

 

המכירות הקמעונאיות  -מה ברמת הנתונים הכלכליים 

. גם מכירות 0.2%בחודש ינואר עם עלייה של  הפתיעו לטובה

למרות הירידה של  ,. זאת0.1%-הליבה הפתיעו עם עלייה ב

סעיף זה, המכירות עלו  בנטרולבמכירות בתחנות דלק.  3.1%

נרשמו בשוק המניות ם לעליות ש. נתון זה, בהחלט תר0.4%-ב



 

כך שהצרכן האמריקאי כרגע מעיד על ביום שישי, שכן הוא 

ב בשווקים הפיננסים. דוגמה לכך תרגש מהמצלא ממש מ

-מדד אמון הצרכנים של מישיגן שבחודש ינואר ירד בא הו

שעדיין נחשבת גבוהה. רמה  ,72.3נק' בלבד לרמה של  5.1

ציפיות האינפלציה הירידה ב ת במיוחדעם זאת, בולט

שנים,  5-10ל לטווח ש ערכות על ידי אוניברסיטת מישיגן,שנ

  .2.4%לרמה של  2.7%מרמה של 

גם סקר העסקים הקטנים לחודש ינואר נותר ברמה גבוהה, 

 נק בלבד. 1.3-מאחר וירד ב 93.9

 

 

 הציג  S&P 500ר מדד בשבוע שעב  - שוק ההון בארה"ב

ביצועים שלילים בכל אחד מהימים מלבד יום שישי. לאחר 

שביום חמישי הגיע המדד לשפל של כשנתיים, בשבוע 

 ר לקריסה במערכת הבנקאית.שהתאפיין על ידי חשש מוגב

הזינוק , הרבה בזכות 1.95%ביום שישי הציג המדד עלייה של 

ות ירוגם בזכות המכ 29.44$לרמה של  12.3%-בבמחירי הנפט 

-. במצטבר השבועי, ירד המדד בגבוהות ונאיות שיצאוהקמע

 ירידה 8.77%, ומתמקם עמוק בטריטוריה שלילית 0.81%

תת הסקטור  מתחילת השנה. סקטורים הפיננסים ובפרט

 2.91%-ו 2.36%-ב הבנקים הובילו לירידות השבוע שאיבדו

הציג ירידה היציב   utilities-בהתאמה. כמו כן, גם סקטור ה

 . 2.5%של 

 

 

 
P/E  exp 2016PEWEIGHTYTD 2016% שינו שבועי

SPX INDEX15.5216.82100.00-8.77-0.81

Consumer discretionary16.2318.6612.58-10.91-0.64

Consumer staples20.4920.8710.93-1.030.80

Energy48.1923.966.63-7.08-0.81

Financials11.8712.6315.68-14.37-2.36

Health care14.4019.1614.84-10.78-0.08

Industrials14.5614.9610.07-6.82-0.89

Technology14.9816.7920.22-10.50-0.55

Materials15.7315.952.79-8.18-1.94

Telecom services13.0814.242.836.37-1.19

Utilities16.2316.763.434.82-2.53 

 

קלט השוק מהר מאוד – ההסתברות להעלאת ריבית צונחת

ההסתברות ככה ברור(.  ,המסר של ילן )כמה סמויאת 

. 0%-להעלאת ריבית במרץ הקרוב לפי חוזי הריבית, ירדה ל

ביום  2%בנוגע למועדי יוני וספטמבר הסיכוי הגיע לשפל של 

מיות שכבשה את השווקים ביום חמישי, עד שברוח האופטי

נ.ב.  25-שישי, נתון זה עלה קלות. השוק צופה העלאת ריבית ב

תשואות אג"ח לשנתיים גם  .26%בסוף השנה, בהסתברות של 

שנים הגיעו לשפל של  10-הן הוסיפו לרדת כאשר התשואות ל

וסגרו את  1.54%שנים באמצע יום המסחר ביום חמישי,  4

נ.ב. מתחת  40-ות לשנתיים נמצאות כ. התשוא1.75%-השבוע ב

 . 0.71%ברמה של  2015לרמה של סוף שנת 

 



 

בלי שום צורך  -וד לכל ההערכות, הדולר מאבד גובהבניג

בהרחבות מוניטריות וללא צורך בריביות שליליות, הכלכלה 

הטרידה אותה האמריקאית מטפלת בעקיפין באחת הבעיות ש

 2.6%ה: הדולר החזק. המטבע האמריקאי כבר איבד לאחרונ

לשפל של ארבעה חודשים, מול סל והגיע  מתחילת השנה

ים מכריזים על מלחמת יהמטבעות. בעוד שבנקים מרכז

מטבעות, מספיק נאום מלחיץ של ילן בשביל להפוך במהירות 

 את כל המהלך שעשה הדולר בתקופה האחרונה. 

 

 500ת מתוך חברו 378, 12.02עד לתאריך  - עונת הדוחות

הציגו דוחות ובשורת  , S&P 500-המרכיבות את מדד ה

ות בלבד היכו את חבר 38%ההכנסות המצב לא מראה שיפור. 

 3.2%, בתוך עונה בה צפויה ירידה של הכנסותה תחזית

. המשבר בסקטור האנרגיה מכביד על הנתונים, כי בהכנסות

מרות שתמונת ל 1%-ללא סקטור זה צפויה עלייה בהכנסות ב

היכו את תחזית  34%דווקא מחמירה ) המצב מבחינת ההפתעות

ההכנסות ללא אנרגיה(. בשורת הרווחים, המצב יותר טוב, 

היכו את התחזית למרות שהצפי הוא להפסדים  67%-מאחר ו

 . 1.8%. ללא אנרגיה, הצפי הוא לעלייה ברווחים של 4.5%של 

ם השירותי טלקום, שירותי כפי שאנו כותבים מדי שבוע, סקטורי

בריאות וצריכה מחזורית, יהיו כוכבי העונה, במיוחד הראשון, עם 

 התאמה.  12%-ו 15%צפי לעלייה ברווחים ובהכנסות של 

 

עד ה-12/02/16 מקור: בלומברג

מספר חברות שדיווחו: 378
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S&P 500 3.23%-4.50%-4.30%-5.00%-378/50067%38%מדד

Consumer discretionary52-/8469%35%14.10%5.10%7.70%4.10%

Consumer staples29-/3862%21%1.00%-0.70%-1.10%-0.30%

Energy23-/4065%48%-72.90%-34.50%-75.00%-34.60%

Financials77-/8768%47%-8.10%0.00%-2.50%2.10%

Health care43-/5677%47%8.20%9.10%9.60%9.40%

Industrials58-/-6671%29%1.50%-6.90%0.30%-7.10%

Materials24-/2783%17%-17.60%-15.90%-18.10%-15.30%

Inf Technology55-/6878%47%-0.20%-0.80%-0.20%-1.20%

Telecom services4-/525%50%26.80%12.10%25.30%12.00%

Utilities13-/2938%15%-0.90%-13.90%2.70%-0.50%

S&P500 -עונת הדוחות- רבעון רביעי 2016- ארה"ב

 

 

 ם באירופה?מה קרה בבנקי

 – ארבע רוחות שיצרו סערה מושלמת במערכת הבנקאית

של   ותירידשהצליחו להוביל ל "רוחות" 4 שנתאר את אותןלפני 

 ,לים באירופה בתוך שלושה חודשיםיים המובבבנק 50%-יותר מ

תר שנסביר כי בנק זהו עסק המבוסס על אמון אולי חשוב יו

מתערער, הסכנה לקריסה של בנק הופכת  וכאשר האמון הזה

 שית. ממ

 

ציב או לא, במקרה של משבר כלל לא משנה כמה הבנק יזה 

קוחות מסרבים כאשר ל יבות הינה מצב "נזיל" מאוד.אמון, יצ

לבצע עסקאות עם הבנק, מפקידים ממהרים למשוך כספיהם 

ומהר מאוד מחנק  ללקוחות, בנקים חוששים להלוות מהבנק

י נזילות מוביל לקריסתו. אומנם המנכ"לים באירופה מצהירים כ

יודעים שזה עשוי להידרדר  גם הם אךהבנקים יציבים מאוד, 

 .)לאותם מנכ"לים נחזור מיד( וך ימיםבת

הקריסה של הנפט  – חשש ממשבר בסקטור האנרגיה .5

הובילה לחשש מגל של פשיטות רגל בסקטור האנרגיה, 

 האנרגיה החילופית ושאר הנגזרות. 

 ריבית לווים בשוק – שליליות תשואות אג"ח ממשלתיות ..

ח מה קורה לרוונקבעת כמרווח מהתשואות הממשלתית, אך 

של הבנק מאשראי שנגזר ממרווח בין ריבית שבה הוא לווה 

המרכזי  נקלבין הריבית שבה הוא מלווה, כאשר ריבית הב

 )עקום הפוך(.גבוהה משמעותית מהתשואה הממשלתית 

כמו מינוי מנכ"לים חדשים  -מנכ"לים חדשים = ניקוי אורוות. 3

)ברקלייס,  2015במספר בנקים באירופה במשך  רחששהת

בדרך  ,שה בנק, קרדיט סוויס, רויאל בנק אוף סקוטלנד(דויט

 מאזן הבנקים. של  "ניקיון"כלל מגיע יחד עם 

בעקבות חולשה גלובלית, הן בשוק  סביבה עסקית מאתגרת. 4

 הסחורות, והן בשווקים מתעוררים.

 

EURO STOXX 6008.2 תאריך השיאירידה מהשיאשינוי ביום שישי 12.2שינוי ביום שני

SX7P 5.595.60-מדד הבנקים

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA-5.614.98-43.4207-אפר

Banco Santander SA-6.215.20-51.3113-אפר

BNP Paribas SA-5.475.92-34.7906-אוג

UniCredit SpA-5.8214.16-49.7727-אפר

ING Groep NV-5.935.06-38.5316-יול

Credit Suisse Group AG-5.026.42-53.0205-אוג

Intesa Sanpaolo SpA-4.034.72-33.3720-יול

HSBC Holdings PLC-4.244.82-32.1727-אפר

Royal Bank of Scotland Group PLC-4.637.43-40.5524-פבר

Barclays PLC-5.346.32-45.6031-יול

Societe Generale SA-6.123.40-41.2410-אוג

Standard Chartered PLC-5.7510.95-60.5023-מרץ

Lloyds Banking Group PLC-3.954.43-34.2915-מאי

Commerzbank AG-9.4918.02-43.2913-אפר

Deutsche Bank AG-9.5011.80-53.9113-אפר

Credit Agricole SA-5.004.25-44.5103-אוג

UBS Group AG-4.345.07-35.5606-אוג 

 



 

LTRO קניית אג"ח, הצהרות על יציבות  – בריבית שלילית

ניות בעשרות גם רכישות של ממלהספיק.  רחוקים ,"כמו סלע"

לים, לא בטוח שישדרו אמון. בשורה "נכמיליוני דולרים ע"י מ

מה  ,תר בתוך שלושה חודשיםויו 50%קים איבדו נהב ,התחתונה

 ל חוסר אמון וחשש גדול מיציבות שלפורש עשמצביע במ

בנק המרכזי באירופה אסור לקחת המערכת הפיננסית. ל

ון במהרה, עליו להזרים לבנקים נים וכדי להחזיר את האמוכסי

כדי לשפר את שלילית הלוואות לטווח ארוך ועדיף בריבית 

בית קנו לכת עם הריחרווחיות שלהם. רבים ודאי יחשבו שהרה

להפקדות  השלילית שהרי הבנק המרכזי קבע ריבית שלילית

נו חושבים אך אתם לתת אשראי, של הבנקים כדי לעודד או

 הלא הבין את הבומרנג והפגיעשהבנק המרכזי הלך רחוק ו

פה ים המסחריים. שוק האשראי באירוברווחיות של הבנק

כנים והעסקים הצר ,משתפר, הבנקים מוכנים לתת אשראי

ה תעלה ינפלצימוכנים לקחת אשראי ועכשיו עד שהא

מטריטוריה שלילית צריך לדאוג גם  וצאהאג"ח יתשואות ו

 לשפר את הרווחיות של הבנק. 

 

Long Term Refinacing Operation  הלוואות שהבנק :

 שנים. 3-4לבנקים המסחריים לטווחים של עד  האירופי מספק 

, סופק 2011. בדצמבר 2011-כנית הושקה בפעם הראשונה בהת

מיליארד אירו. לאחר מכן, בפברואר  489אשראי בהיקף של 

-בהיקף של כ כניתניתן אשראי פעם נוספת במסגרת הת 2012

כנית מנעה משבר התאז, דראגי טען כי  .אירומיליארד  530

בפעם  והקטינה את הסיכונים המאקרו כלכליים. אשראי

שנים בשני  4-כנית הלוואות עד ל, הושקה ת2014-האחרונה, ב

, 2016עד יוני  2015בין מרץ  .2014מועדים, ספטמבר ודצמבר 

יוכלו הבנקים ללוות סכומים נוספים כל רבעון בסכומים קטנים 

בפעם הראשונה התוכנית הצליחה כי אכן לקחו את  .הבהרב

השתמשו  האשראי, אך לא מבחינת המטרה: הבנקים לא

 השאירו את הכסף בבנק המרכזי.בכסף למתן הלוואות, אלא 

י הבנקים פשוט לא זכתה להצלחה כ כנית ה, התייבפעם השנ

צורך.  כךל הכסף שעמד לרשותם, כי לא היה בלא לקחו את כ

במידה ודראגי יכריז שוב על תוכנית מסוג בפעם הזאת, 

LTRO הבנקים לא יקחו את האשראי בשביל לספק ,

כאשר  על הבנקים "ריצה"הלוואות, אלא בשביל למנוע 

טחון לבנקים ותמנע ים רשת בכנית תשמש בעצהת

דרדרות ושימוש בכלים כמו יהמשך הנו אפשרות ללהערכת

  .שת אג"ח של בנקים, הלוואות מדינה וכו'רכי

 

האם באמת קיימת סכנה למשבר נזילות השאלה היא, 

הסכנה סאקס, -"פ גולדמןע במערכת הבנקאית באירופה?

מכיוון שברשותם  ,וזאת למשבר נזילות בבנקים היא מוגבלת

מספק,   ECB-שימוש בנזילות שההמספיק מזומנים. ראשית, 

 והם 2012-מת השיא במיליארד אירו לעומת ר 700-נמוך ב

ביחס לכמות  בפעם האחרונה LTRO -שימוש ב ובקושי עש

על אם נסתמך  בפועל. כמו כן,הכסף שבאמת יכלו ללוות 

בנקאית כאומדן למצב הנזילות בשוק, ניתן -ריבית הביןה

בנוסף,  .מטה()ראו גרף לראות כי אכן לא קפצה לאחרונה 

כי  נוסיף גם .ה, יציבהבנקים תמונת המצב בנוגע לפיקדונות

של הבנקים גדלה בשנים האחרונות מאז המשבר.  רמת ההון

 מיליארד אירו להון של הבנקים האירופים.   800, התווספו 2007-מ

 

 

 

 הצמיחה בגוש האירו בהתאם לצפי

, ביחס לרבעון 0.3%-ברבעון הרביעי צמח התוצר בגוש האירו ב

-צמח התוצר ב 2014-, לאחר שב2015בשנת  1.5%-השלישי, וב

 רוט על פני מדינות, צמחו ספרד, גרמניה וצרפתיבפ. 0.9%

 בהתאמה.  0.2%-ו 0.3%, 0.8%-ברבעון הרביעי ב

, אך כיום 1.7%-, צפוי לצמוח התוצר בגוש האירו סביב ה2016-ב

וודאות לגבי ההשלכות מהתנודתיות בשווקים -קיימת אי

אל המערכת הפיננסית,  טותושפהת מפניהפיננסים והסכנה 



 

על הכלכלה הריאלית. מה שלהערכתינו לא הולך לקרות 

 ,מאז , הוא משבר אשראי2008-2009 -להבדיל מהמשבר ב

להמריץ את מתן  הבנק האירופי למד מהניסיון ויודע היטב איך

ובכך למנוע פגיעה קשה בהוצאות  האשראי של הבנקים

על עלייה  אשראי מעידים הפרטים והחברות. נדגיש כי נתוני

בלבד במקרה  0.3%, ושל 1.4%של  שנתית באשראי משקי בית

של אשראי לחברות. עדיין לא מספיק אך לפי נתוני סקר 

 , מתן אשראי הולך וגובר. ECB-ההלוואות של ה

בכל אופן, קיים גורם שימשיך ללחוץ על הצמיחה כלפי מעלה 

יף ההוצאות של . גורם זה מעלה את סעהשפעת הפליטיםוהוא 

הממשלה ועשוי לתמוך בתמ"ג. כמו כן, הירידה במחירי 

 . תמשיך לתמוך בצריכה ובשכר הריאליהאנרגיה 

 

 

 דות ריביתורהחשש מפני המשך ה -בשוודיה מעלים הילוך

 דיהורביום חמישי הבנק השוודי  נמשך. ,בעולם ובפרט באירופה

 )ריבית הריפו( נוספת פעםניטרית המו המדיניות ריבית את

לא מדובר  .-0.5%-נ.ב. ל 15-עמוק בטריטוריה שלילית, ב

לפי בלבד. נ.ב.  10בהפתעה כי הצפי היה להורדה, אך של 

באמצע רק העלאה הראשונה תגיע ה ,תחזיות הבנק המרכזי

 המהלך נעשה על רקע תיקון מטה בתחזיות אינפלציה. 2017

 1.5%וסביב  בחודשים הקרובים 1%-הצפויה להיות סביב )ה

, השלכות מבנקים מרכזים אחרים במקרה של מדד הליבה(

שגם הם נוקטים בצעדים מרחיבים ויוצאים באמירות יוניות 

בארה"ב הפכו ליונים!(. אפילו מוסיפים על נזכיר כי גם )

אפשרות בנקיטת צעדים מעבר למועדים הקבועים להחלטת 

, 2016וודי רוכש נכסים שעד סוף יוני נזכיר כי הבנק הש ריבית. 

מיליארד  24-)כ מיליארד קרונות 200ם להסתכם עד אמורי

 . 2016-ב 3.5%נזכיר כי צופים לצמיחה של . דולר(

 

 

 
 יפן: היין מתחזק, התוצר מתכווץ  

נראה את הבנק היפני נוקט בצעד מרחיב  הסיכוי שבקרוב

שבשבוע שעבר  , על רקע התחזקות הייןזאת ובר, הולך וגנוסף

, שיא של שלושה חודשים. 113.3לרמה של  3.1%-כבר עלה ב

די יוהדבר בא ל המטבע פוגע בתחרותיות של יפן תיסוף של

 11.1%ביטוי בצניחה שהציג מדד הניקיי בשבוע שעבר, של 

. הפאניקה שכבשה את השווקים (7%)הבוקר עלה ביותר מ

שעבר, שאת שיאו ראינו עם צניחה במניות  הפיננסים בשבוע

הבנקים באירופה, הובילה להסטת כספי משקיעים בעולם ליין, 

מהחברות  3/4-מטבע הנחשב ל"חוף מבטחים". מכיוון ש

 חדות. המרכיבות את הניקיי הן חברות ייצוא, המדד צנח בכזו

שנים הוסיפו לרדת וצנחו ביום שלישי  10-גם תשואות האג"ח ל

ילית בפעם הראשונה בהיסטוריה, אך למחרת חזרו לרמה של

. התופעה 0.09%לטריטוריה חיובית וסגרו את השבוע ברמה של 

אך גם מכיוון  מוסברת גם בשל היותן של האג"ח חוף מבטחים,

 שצפויים צעדים מרחיבים נוספים מהבנק היפני. 

 

קיזז את רוב הירידה  היום, עם פתיחת השבוע החדש, הניקיי

, עם פרסום נתון צמיחה 7%-משבוע שעבר וזינק ביותר מ

במונחים  1.4%, שהציג התכווצות של 2015לרבעון הרביעי 



 

ברבעון הקודם. הפרסום  1.3%-שנתיים, לאחר שהתרחב ב

ך בנקיטת צעדים מוניטרים מרחיבים ובכך צורהמחזק את 

ם שאכזבו, הצריכה צמה. בין הסעיפיראינו את הניקיי מזנק בעו

-והשקעות הממשלה שגם הן צנחו ב 3.3%-הפרטית שצנחה ב

על  5.6% , אך הירידה בייבוא חדה יותר3.4%-. הייצוא צנח ב10.3%

רקע החולשה במחירי הנפט והסחורות. השורה התחתונה היא 

כי הצריכה הפרטית עדיין לא מצליחה להוות מנוע הצמיחה של 

בסחר העולמי פוגע בייצוא. הכלכלה במציאות בה החולשה 

, 2014-, לאחר שב0.4%-בסיכום השנתי, צמח התוצר ביפן ב

 התמ"ג נותר ללא שינוי. 

ג את יעד האינפלציה והתוצר אם יפן עוד מתקשה להשי

 כל התקופה הזאת? ךשעשה במאז מה אבה  מתכווץ,

 

 

 מאקרו ישראל

פרוטוקול  שהמציאות תחייב זאת.ייתכן  אךלא רוצים לפעול, 

החלטת הריבית לחודש פברואר, חיזק את מה שכבר עלה 

נמצאים בפלונטר של  בבנק ישראל -יבית עצמהמהודעת הר

 ממש בכל הנוגע לרמת הריבית המקומית הרצויה. 

ממשיכים  -מחד, מנסים להצדיק השארת הריבית על כנה

במחירי  לתלות את רמת האינפלציה הנמוכה בירידה החדה

הנפט ובהורדות המחירים היזומות של הממשלה )למרות שגם 

בלבד, מתחת  0.7%-תה מסתכמת עליית מחירים ביבניטרולן הי

ליעד...( ואף מוסיפים שהירידה בציפיות האינפלציה לטווחים 

הבינוניים ייתכן ומושפעת גם מ"רכיב אדפטיבי" שהוא 

בנוסף, האינפלציה הנמוכה בפועל בחודשים האחרונים. 

מביעים שביעות רצון מקצב הצמיחה של הצריכה הפרטית ואף 

מציינים את ההשפעה החיובית שיש לירידה במחירי הנפט על 

מציינים  ,אפקט ההכנסה של הצרכן המקומי. כמו כן

שהסיכונים הגלומים בשוק הדיור נותרו גבוהים. בלטה במיוחד 

דיור דאגת חברי הוועדה המוניטרית מקצב עליית מחירי ה

שלמרות שביעות רצונם מהשיפור בהליך אישורי הגבוה ומכך 

שיחלוף זמן רב רב עד ששיפור זה יגרור הצפי הוא  ,הבנייה

 . גידול בהתחלות הבנייה שיביא לירידת מחירים
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מנורמל  מדד מחירי דירות ממוצעים

ממוצע רבעוני  ריבית בנק ישר ל

בנק ישר ל  ס למ: מקור
 

מנגד, הסביבה הכלכלית העולמית הפכה למתאגרת בהרבה, 

למרות הניסיון לתלות את הירידה בציפיות  -ולא רק היא

האינפלציה בגורמים שונים, עדיין מציין הפרוטוקול שמרבית 

חברי הוועדה הביעו דאגה מירידת הציפיות לטווחים הבינוניים 

לסביבת גבולו התחתון של יעד יציבות המחירים. בנוסף מצוין 

הסיכון המשמעותי ביותר שנשקף לפעילות המקומית נובע כי 

לאור ההתפתחויות  מההתרחשויות בכלכלה העולמית.

האחרונות בשווקים והתעצמותה של "מלחמת המטבעות", 

הערכה זו מגדילה להערכתנו את ההסתברות לנקיטת פעולה 

, עם זאת עדיין איננו מצד בנק ישראל בחודשים הקרובים

בהקשר זה  .רואים את הבנק פועל כבר בהחלטה הקרובה

שה שמפגין הסחר העולמי, תמשיך מעריכים בבנק שהחול

להעיב על היצוא ומביעים דאגה מהעדכון השלילי לתחזיות 

התייחסו לאפשרות  ,לצמיחת הסחר לשנתיים הקרובות. בנוסף

ולכך שקצב  ECB-לנקיטת צעדים מרחיבים נוספים מצד ה

מוקדם יותר. עוד  ממה שנצפההעלאת ריבית הפד יהיה נמוך 

תברות לנקיטה בצעדים מרחיבים ציינו בבנק את העלייה בהס

במהלך השנה האחרונה  נוספים מצד יפן )מה שאכן קרה(.

התחזקות המטבע המקומי הכבידה על סעיף היצוא. אין ספק 

שהדיון שעסק בפעולות הבנקים המרכזיים העולמיים 

התייחס בין היתר להשפעתן האפשרית על שערו של השקל. 

ת מרחיבות נוספות לאור העלייה בהסתברות לנקיטה בפעולו

תכן שבבנק ישראל יספקו רמיזות , בהחלט ייבאירופה

משמעותיות יותר הנוגעות לנקיטה בצעדים "תומכי מטבע" 

בהחלטה הקרובה. בכל אופן, נחזור ונדגיש כי להערכתנו 

ריבית בנק ישראל צפויה להישאר ברמתה הנוכחית )אם לא 

 פחות( בשנה הקרובה. 
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דולר   יין  ירו  שער חליפין נומינלי  פקטיבי  

בנק ישר ל: מקור

 

ואר מדווחים על שיא בגביית המסים נתיים נתוני חודש ינבי

 27.4-סך גביית המסים הסתכמה בחודש ינואר בלחודש בודד. 

מעבר לתכנון ₪ מיליארד  1.9שהם עודף של  ₪,מיליארד 

המקורי של משרד האוצר. עודף הגבייה תמך בהיוותרות רמת 

 2.2%החודשים האחרונים ברמה נמוכה,  12-הגירעון המצטבר ב

הגידול המתמשך בגביית המסים  ,תוצר. במבט ראשון

( 2015המקומית )שהביאה גם לעודף בסך גביית המסים בשנת 

עשוי לרמז על שיפור בפעילות המשק. מצד שני, כבר שנתיים 

שהמשק המקומי מציג האטה בשיעור הצמיחה. התשובה 

 -ערכת גביית המסים עצמה, קרילמצב נמצאת להערכתנו במ

הכנסה לשיפור לו במס מס הכנסה. בשנים האחרונות פע

יכולת הגבייה שלהם. בין היתר הוחלה חובת דיווח חודשית על 

הוכנסה  ית שהוצאה והתקבלה וכל שיק שניתן,כל חשבונ

לפעולה יכולת ביצוע הצלבות בין מוציא החשבונית למקבלה, 

גברה "המלחמה בהון השחור" ועוד. כל אלו תרמו לשיפור 

ול מתמשך בגביית המסים יכולת הגבייה ומכאן גררו גם גיד

 המקומית.
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הכנסות ממיסים -חודשים    ממוצע 

הוצ ות ממשלה -חודשים    ממוצע 

                                   

משרד ה וצר: מקור

ח מילי רדי ש

   

 

 90,483הסתכמו בחודש ינואר בסך של  יתרות מטבע החוץ

מיליוני דולרים לעומת סוף חודש  94מיליוני דולרים. קיטון של 

דצמבר. הקיטון מוסבר על ידי שערוך יתרות מטבע חוץ, 

 22, 363העברות הממשלה לחו"ל והעברות המגזר הפרטי בסך 

דולרים, בהתאמה. בחודש ינואר ביצע בנק ישראל מיליוני  9-ו

מיליוני דולרים, כולן במסגרת תוכנית  300רכישות מט"ח בסך 

הגז על שער  הפקתהרכישות שמטרתה לקזז את השפעת 

החליפין המקומי. נראה כי התחזקות הדולר בעולם במהלך 

השקל חודש ינואר וההיחלשות החדה יחסית בשערו של 

ימת, ומנעו ממקבלי ההחלטות רגיעה מסוכתוצאה מכך, השרו 

בבנק ישראל להגביר את קצב רכישת המט"ח. להערכתנו, 

כנית הרכישות( צפויה מגמת הגברת קצב הרכישות )מעבר לת

לחזור כבר החודש, זאת לאור היחלשות הדולר במהלך חודש 

 פברואר ברחבי העולם ובישראל בפרט.
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סך הכול יתרות מטבע החוץ
שער הדולר הממוצע החודשי

בנק ישר ל: מקור

  

 

 ממשלתי

 ובים גם השבוע.הארוכים המשיכו בביצועיהם הט

אין ספק שההשפעות הגלובליות הן אלו שנתנו השבוע את 

הטון והביאו להמשך ביצועים עדיפים מצד הארוכים, אשר 

 עקבו אחר תשואות חו"ל, שהמשיכו לרדת בחדות.

, 825-המשיכו השקלים בביצועיהם העדיפים. ה -בסיכום שבועי

התאמה. , ב0.43%-ו 0.8%, 0.7%רשמו עליות של  324-ו 1026

רשמה  1025-הצמודים רשמו ביצועי חסר משמעותיים כאשר ה

. גם בבינוניים 0.7%-ירדה ב 5904-ואילו ה 0.38%ירידה של 

רשמו  120-וה 122-נרשמה עדיפות בולטת לשקלים, כאשר ה

, רשמו 1019-ו 1020, 5903, ואילו הצמודות 0.9%-ו 0.27%עליות של 

, בהתאמה. בקצרים, 0.76%-ו 1.04%, 0.78%ירידות חדות של 

-ו 418השקלים נותרו כמעט ללא שינוי, זאת בעוד הצמודים )

 , בהתאמה.    0.03%-ו 0.13%( רשמו ירידות של 517
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 ינפלציה  לומה
שקלי  תשו ה סינטטית
צמוד  תשו ה סינטטית

Terminal   :מקור 

  קסלנס  מחלקת מחקר: עיבוד

 היום צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר.

בדומה לשנתיים האחרונות צפוי המדד להיות נמוך במיוחד. 

מדד צפוי להיות מושפע ה. 0.6%תחזיתנו עומדת על ירידה של 



 

לשלילה מהפחתות המחירים היזומות במחירי התחבורה 

ומהירידה  הציבורית והמים, מהירידה במחירי הדלק בתחנות

אין ספק שמלבד המדד,  העונתית במחירי ההלבשה וההנעלה.

בוע הוא מחירי לו בוודאי תהיה השפעה השאשר גורם נוסף 

ם שהתקבלו ביום בדומה לביצועי הנפט. המשך עלייה שלהם

שישי האחרון, יתמוך בביצועים עדיפים של הצמודים. חזרה אל 

מגמת הירידה תתמוך כמובן בהיפך. לאור התנודתיות החדה 

שמציגה הסחורה בהחלט שכל הערכה מוקדמת בנוגע לכיוון 

 המחיר השבוע תהיה בגדר הימור.
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עקום שקלי היום

עקום צמוד היום

                       
                        

 קסלנס  מחלקת מחקר  ביזפורטל: מקור

  

 שוק ההון המקומי

 שוב המדדים.הבורסה צפויה לשנות בצורה מהותית את חי

הפחתת הריכוזיות במדדי המניות מטרת העל של הרפורמה 

 של הבורסה

המניות הגדולות כיום בבורסה יסבלו מירידה במשקל והמניות 

המניות הגדולות  10הבינוניות ייהנו. להלן נתונים על משקל 

 בכל מדד:

 

טאואר, אירפורט  זן, אלוני חץ,ב -עשויים להיכנס  35למדד 

 , פרטנרסיטי, אמות, דלק רכב, הראל, בי קומיוניקיישנס

 שופרסל.ו

 

 מינימום שיעור החזקות הציבור

. )אין הקלה 25%מינימום  –במועד ההשקה של הרפורמה  (1

 .למניות גדולות(

 –במועד עדכון המדדים הראשון לאחר השקת הרפורמה (2

 .החזקות ציבור 30%

 –המדדים השני לאחר השקת הרפורמה במועד עדכון  (3

 החזקות ציבור. 35%צריכה  לכניסה למדדיםמנייה מועמדת 

 

המשמעות : יתכן ולא מעט חברות יאלצו לבצע הפצה על מנת 

להיות במדדים: שפיר הנדסה, הפניקס, נכסים ובנין, ביטוח 

ישיר, ישרס, קבוצת עזריאלי, אגוד, וילאר, אמות, ביג, קנון, 

 .ספאנטק

 

: מעתה, אחזקות נוסטרו יקון מעניין נוסף החזקות הציבורת

מהחברה  5%-יחשבו כציבור אם מדובר באחזקה של פחות מ

 על ידי הנוסטרו

 מינימום שווי החזקות הציבור

 35מיליון ש"ח ) 100 -אם המניה מועמדת להיווסף למדדים  (1

 מיליון ש"ח כיום(

מיליון ש"ח  25) מיליון ש"ח 50 -אם המניה נכללת במדדים (2

 כיום(

 םעדכון ממ"מ + עדכון המדדי

פעם בחודש ולא  יתבצע (עדכון הממ"מ )מספר מניות מדד

 –. היוצא מן הכלל )במקרים חריגים( אחת לרבעון או שבוע

 חלוקת מניות הטבה, איחוד הון ואירועים מיוחדים.

 7-12צירוף מנייה למדדים רק לאחר  –מניות חדשות  .1

 של מסחר שבועות

מנייה שלא נמצאת באף מדד תוכל להיכנס במסלול  .2

 מהיר למדד אם תגדיל את אחזקות הציבור

 ניתן לעבור ממדד למדד רק בעדכון החצי שנתי. .3

מנייה שצפויה להיגרע מהמדד )מחיקה, פיתול ועוד(  .4

 תצא בהדרגה מהמדדים ולא בבת אחת

עדכון הממ"מ יתבצע ביום חמישי הראשון של כל  .5

 חודש

ם חצי שנתי יהיה ביום חמישי הראשון עדכון מדדי .6

 בחודשים פברואר ואוגוסט

 הערות נוספות :

בלוטק מניות חדשות ללא זיקה -מעט מדד ת"א גלובלל

 -לישראל לא יצורפו למדדי הבורסה הקיימים. בנוסף 

 מניות זרות שיגרעו מהמדדים לא יוכלו לחזור.

)מדד חדש( רק מניות  -BlueChip15Priceמדד ת"א 

 15 –רות שהתאגדו בישראל יכללו במדד של חב

 המניות הגדולות בבורסה.

 

 להלן טבלה מרכזת אשר מציגה את השינויים במדדים:



 

 

 

 

בירידות האפיק הקונצרני התאפיין  – קונצרניהשוק ה

חדות במהלך שבוע המסחר האחרון על רקע הסערה  שערים

ם העולמיים. מדדי התל בונד הפוקדת את השווקים הפיננסיי

-ו 1.31%, 1.57%-ירדו השבוע ב 60-ו 40, 20הצמודים והשקליים 

בהתאמה. מתחילת השנה הראו  מדדים אלו ירידות של  1.44%

בהתאמה. מדד התל בונד השקלי  2.35% -ו 1.79%, 2.87% -כ

ממשיך להציג ביצועים עודפים על המדדים הצמודים ורשם 

בלבד בעיקר על  0.09%לילית של מתחילת השנה תשואה ש

 רקע התחזקות האפיק השקלי הממשלתי.
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מבחינת המרווחים ראינו כי השבוע חלה עלייה במרווחים בכל 

שמרה מתחילת  AAAקבוצות הדירוג. עם זאת, נציין כי קבוצות 

השנה על המרווח שלה עקב היותה מקום מפלט למשקיעים 

ופן בולט מתחילת ירד המרווח בא BBBובמקביל גם בקבוצת 

השנה לאחר הזעזועים שפקדו את הקבוצה עם כניסתן של 

כלכלית ירושלים ומבני תעשייה לקבוצה זו. מבחינת המחיר 

והתאבון לסיכון קיימת שונות גבוהה בין קבוצות הדירוג 

הגבוהות בהן חלה עלייה במרבית המח"מים לבין קבוצות 

בשערים בכל ומטה( בהן חלה ירידה BBB הדירוג הנמוכות )

 המח"מים.

14/02/2016שינוי שבועי וחודשי באפיק הקונצרני 

קונצרני צמוד 

לפי דירוג
מח"מ

שינוי 

מתחילת 

השבוע

שינוי חודש 

אחורה

שינוי 

מתחילת 

השנה

0--30.28%0.40%-0.57%

3--50.64%1.12%-1.26%

5+0.47%1.64%-3.37%

0--3-0.44%-0.27%-1.36%

3--5-0.30%0.49%-2.27%

5+0.57%-0.06%-3.15%

0--30.68%-2.01%-2.82%

3--5-2.12%-10.23%-4.63%

5+-1.10%-11.43%3.24%

0--3-0.45%3.42%-1.98%

3--5-0.82%1.72%4.94%

5+-5.66%2.02%-3.09%

-0.21%0.32%-0.18%

-0.08%0.44%-1.26%

14/02/2016 יחידת אשראי אקסלנס נשואה

AA

A

BBB

high Yield

קונצרני שקלי 

קונצרני שקל משתנה

 

 

קונצרני צמוד מדד - דירוגים

מח"מ 

ממוצע 

לדירוג

מרווח 

ממוצע 

לדירוג

שינוי 

מרווח 

שבועי

שינוי מרווח 

מתחילת שנה

כמות 

סדרות

AAA3.140.920.03-0.019

AA+3.321.000.110.1312

AA3.661.310.130.1922

AA-4.722.400.190.4653

A+3.562.380.180.5943

A3.502.640.280.5639

A-3.243.080.410.5631

BBB+2.013.060.05-0.6714

BBB2.256.270.06-13.4213

BBB-3.7514.400.933.749

2.175.62-0.11-0.0749לא מדורג
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 חוקי המשחק השתנו - דורי קבוצה

נציגות  מחזיקי האג"ח הקימו מיד לאחר מכירת השליטה ללוזון

ז'(. זו קיבלה את המנדט להתדיין -שתי סדרות )ו' ולמשותפת 

עם החברה ובעליה, לבדוק את מצבה הכספי ואת יכולתה 

ות לנקוט בכל הפעול, ובמקביל לעמוד בתנאי התשלום

לרבות הזכות  .הנדרשות כדי להגן על זכויות המחזיקים

  מהחברה.ם ומסמכי מידע לקבלת

עם זאת, עמוס לוזון )בעל השליטה החדש( הבהיר באסיפת 

מחזיקי האג"ח לכלל המחזיקים כי המנגינה השתנתה ואין יותר 

"כיס עמוק" שיכסה על הפסדי החברה. נזכיר כי בעלת 

 -( הזרימה בשנתיים האחרונות כהשליטה הקודמת )גזית גלוב

 ₪. מ'  750

אינה מפירה את  סולבנטית לכאורה, כל עוד החברה כמו כן,

 מחזיקי האג"חתנאי האג"ח ועומדת במועדי התשלום, יידרשו 

את  לבעל השליטה החדשולהעניק  ימים של חסד 100ליתן 

 , תוך שמירה על זכויותיהם. המנדט לנסות ולהציל את פעילותה



 

 

 המאבק על רכישת השליטה צמוד - ריבוע כחולאלון 

הקרב על רכישת השליטה בחברת ההחזקות אלון רבוע כחול 

מגיע לישורת הסופית. בסוף השבוע נחשפו מחזיקי איגרות 

החוב של החברה )סדרה ג'( להצעות הסופיות והמחייבות 

איש העסקים  -שהגישו שני המתמודדים על רכישת השליטה 

)ב'( הם  וביוםת הנדל"ן גינדי החזקות, מוטי בן משה וחבר

. שני הצדדים יצביעו האם לבחור באחת משתי ההצעות

הצהירו על דמי רצינות והוכחת יכולת כלכלית למימוש העסקה 

 ונראה כי ההתמודדות תוכרע בקולות בודדים.   

הנהנים העיקריים הם מחזיקי אגרות החוב שהתאזרו בסבלנות 

המשקפת תשואה  22.5%של ורשמו מתחילת שנה תשואה 

 . 5.71%לפידיון של 

בזמן הקרוב צפויות להתקיים הנפקות של  -שוק ההנפקות

וקרן הריט   יר האמריקאית-האחים נאווי, פתאל נכסים אול

 .KBSהאמריקאית 

קונצרני צמוד מדד- ענפים

מח"מ 

ממוצע 

לענף

מרווח 

ממוצע 

לענף

שינוי 

מרווח 

שבועי

שינוי מרווח 

מתחילת שנה

כמות 

סדרות

3.111.100.120.1247בנקים-מסחרי ומשכנתאות

3.395.56-1.42-0.2235החזקות והשקעות

4.233.280.240.6243נדל"ן מניב מדינות מפותחות

3.772.200.150.3360נדל"ן מניב-ישראל

2.6823.60-1.461.2612נדל"ן יזמי-מדינות מתפתחות

3.282.070.140.1615שירותי תקשורת

9.102.02-0.010.192שירותים-חשמל ומים

1.901.720.260.322אנרגיה-שיווק

2.444.090.211.4126נדל"ן יזמי-ישראל

4.341.540.150.3119ביטוח

8.915.510.251.051תעשיה-אגרוכימיה

2.982.320.260.304מסחר מזון

1.832.640.630.8610ליסינג

4.714.140.051.096הנדסה וניהול פרוייקטים

2.253.000.360.501אנרגיה-זיקוק

0תעשיה-פטרוכימיים ופלסטיק

1.532.550.070.164תעשיה-אחר

1.440.640.40-0.011תעשיה-מזון

1.492.57-0.020.514מסחר אחר

4.841.870.310.411שירותים-פיננסים

IT0.531.670.250.342

1.902.060.26-0.132תעשיה-אלקטרוניקה
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 שני

      

  -%    ינו ר -%    דצמבר מדד המחירים לצרכן   :   ישר ל 

 שלישי

      

 סין

  רמניה

  וש ה ירו

  רה ב

  רה ב

 הלוו ות חדשות           

 ZEWסנטימנט עסקי    :  

 ZEWסנטימנט עסקי     :  

 המדד היצרני  מפייר סטייט   :  

 NAHBסקר הקבלנים   :  

 דצמבר

 ינו ר

 ינו ר

 ינו ר

 ינו ר

B    

     

     

    - 

   

 ינו ר

 פברו ר

 פברו ר

 פברו ר

 פברו ר

B     

    

     

    - 

   

 

 רביעי

      

  רה ב

  רה ב

  רה ב

  רה ב

  רה ב

  רה ב

  ישור בנייה   :  

 מדד מחירים ליצרן   :  

 ליבת מדד מחירים ליצרן   :  

 התחלות בנייה   :  

 ייצור תעשייתי   :  

 חלטת ריבית הפדפרוטוקול ה   :  

 דצמבר

 דצמבר

 דצמבר

 דצמבר

 דצמבר

 

M     

   %- 

   % 

M     

   %- 

 

 ינו ר

 ינו ר

 ינו ר

 ינו ר

 ינו ר

 

 

M     

   %- 

   % 

M     

   % 

 

 

 חמישי

      

 סין

 סין

  וש ה ירו

  וש ה ירו

  רה ב

  רה ב

  רה ב

 מדד מחירים לצרכן   :  

 מדד מחירים ליצרן   :  

 וטףחשבון ש   :  

 ECB -פרוטוקול החלטת ריבית ה   :  

 תביעות לדמי  בטלה   :  

 מדד המדדים המובילים   :  

 מל י נפט   :  

 דצמבר

 דצמבר

 נובמבר

 דצמבר

 שבוע שעבר

 דצמבר

 שבוע שעבר

   % 

   %- 

B     

 

K    

   %- 

M   - 

 ינו ר

 ינו ר

  רינו

 ינו ר

 שבוע  חרון

 ינו ר

 שבוע שעבר

   % 

   %- 

B     

 

K    

   %- 

 

 שישי

      

  רה ב

  רה ב

  וש ה ירו

 

  מדד המחירים לצרכן   :  

 ליבת מדד מחירים לצרכן   :  

 מדד  מון הצרכנים   :  

 

 דצמבר

 דצמבר

 ינו ר

 

   %- 

   % 

 - 

 

 ינו ר

 ינו ר

 פברו ר

 

   %- 

   % 

 - 

 

 


