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  בוא הביתה
  אקסלנס נשואה, מחלקת מחקר ואסטרטגיה

 מחלקת מחקר ואסטרטגיה, כלכלן ראשי, יניב חברון: עורך

  בנימה אישת:

התקשורות בארה"ב מחכה לטראמפ בסיבוב, אבל זה לא חדש, היא 

מרוויח את לחמו  חיכתה לו גם לפני הבחירות בארה"ב. הוא מצידו

ביושר, הרי לאורך כל הדרך הוא התריס והאשים את התקשורת בסיקור 

חד צדדי ומגמתי. בינתיים כולם מחכים לחזרתו הביתה, להתפתחויות 

נוספות בחקירה הנוגעת  לערוץ התקשרות עם פוטין שפתח עבורו 

 לכאורה חתנו. כולם ירצו לראות כיצד יתמודד עם התקציב, או יותר נכון

עם הכישלון בהעברתו, האם זה יכשיל גם את תוכנית המיסים, שהיתה 

חוד החנית של מצע הבחירות שלו? ובשורה התחתונה, בתקשורת 

  האמריקאית יחכו לרגע שבו יוכלו לצלוב אותו.

למרות זאת אני חושב שרצוי שלא לחכות יותר מדי לאותו 'קרב בידיים 

נטייה טבעית להסתדר טוב פתוחות'. לדברים ומשברים מהסוג הזה יש 

יותר ומהר יותר מכפי שאנחנו יודעים לתכנן. כנראה שהשבועות 

הקרובים יהיו פחות מלטפים עבור טראמפ, אבל ברגע שזה יעבור 

תתכוננו לעליית תשואות חדה, שתוביל להפסדים לא נעימים בתיק האג" 

החזיר ח שלכם, כן זה הסולידי, ואם השוק יאבד גובה עד אז, הוא עשוי ל

  את זה במהירות יחסית.

תשואות האג"ח היום, הן בארה"ב והן באירופה, שוות כמה עשרות 

פיספסים יותר, וכל מה שמעכב אותן הוא החשש מפני התפתחויות פחות 

טובות עבור ממשל טראמפ והתוכניות הכלכליות שלו. הכלכלה בארה"ב 

טובה, וכולם מחכים להשלכות הכלכליות והאינפלציוניות של  בסך הכל

תוכנית המיסים. באירופה הנתונים ממשיכים להשתפר וכנראה 

שהתשואות שם רק מחכות לאיתות מאלו האמריקאיות כדי לעלות 

  בחדות.

לכן אם נראה לכם שהעקומים הפכו שטוחים מעט לאחרונה, אתם לא 

  די.טועים, רק אל תתרגלו לזה יותר מי

  
 :אירועים חשובים לשבוע הקרוב

 נאום דראגי -גוש האירו: שנייום  •

 ליבה PCEמדד  -יום שלישי: ארה"ב •

  מדד המחירים לצרכן -יום רביעי: גוש האירו •

 ISMמדד מנהלי הרכש היצרני של  -חמישי: ארה"ביום  •

 דו"ח תעסוקה - יום שישי: ארה"ב •

  

  :תחזיות מחלקת המחקר

  0.3% מאימדד חודש  •

 0.8%: חודשים 12תחזית אינפלציה  •

  0.1%: חודשים  12ריבית בנק ישראל בעוד  •
  
  
  

חשש מפני התפתחויות פחות טובות רמת התשואות בארה"ב נמוכה מדי.  •

 .לעלות ים מהן כרגעמונע עבור ממשל טראמפ ועבור תוכניותיו הכלכליות

כפי שזה נראה כרגע בפד יכריזו על העלאת ריבית בהחלטת הריבית בעוד  •

צפויים להתחיל בפעולות לצמצום נפח המאזן של הבנק בנוסף,  שבועיים.

 המרכזי עד לסוף השנה.

ההצעה הכילה  הבית הלבן פרסם את הצעת התקציב של טראמפ וממשלו. •

הערכות צמיחה אופטימיות במיוחד וקיצוצים בהוצאות הממשלה שגררו 

ביקורת ציבורית. במתכונתה הנוכחית סביר שההצעה לא תעבור את מבחן 

 הסנאט.

השבוע היו אלה מדדי השיפור בנתונים הכלכליים בגוש האירו נמשך.  •

לא משנים כרגע את נימתם  ECB-שנים. ב 6כש שעלו לשיא של מנהלי הר

 היונית, אך במידה והנתונים ימשיכו להשתפר הם יתקשו לשמר את המסר.

המשך שיפור בנתונים הכלכליים באירופה ונימה יונית מעט פחות  •

התשואות גם בהחלטת הריבית בחודש יוני צפויים לתמוך בעלייה ברמת 

 בגוש האירו.

חברות קרטל אופ"ק ויצרניות הנפט שאינן בקרטל הכריזו על המשך  •

 ההכרזה גררה ביום חמישי ירידהחודשים נוספים.  9- הקפאת התפוקה ב

 במחירי הנפט בעולם.  חדה

. ת איתנההישראלי כלכלהנתוני המאקרו ממשיכים להעיד כי ה -בישראל •

למשק בבנק ישראל בחרו השבוע להדגיש גם את הסיכונים הקיימים 

 וליציבות מערכת הבנקאות בפרט.

עם  המקומי.עלייה ברמת התשואות בעולם לא תפסח גם על שוק האג"ח  •

 ימשיכו להיות עמידותבישראל זאת, כרגע נראה שתשואות שוק האג"ח 

  . בהשוואה לעולם

  המלצות

הסרת החששות לקיומן של ב יעלו למדרגה הבאה עם "ח בארה"תשואות האג •

  הכלכליות של טראמפ. תוכניותיו

השוק האמריקאי ינוע בהתאם למהירות של הנשיא החדש במימוש של תכניותיו  •

  . בטווח הקצר

י ציפיות לקיצוצים "היצואניות הגדולות של הנפט ינסו להמשיך ולהרים את מחירו ע •

 . נוספים

ביטול חוק 'מס דירה שלישית' יפגע בהתפתחות האינפלציה השנתית וייתכן שאפילו  •

 עליות המחירים בטווחים הרחוקים יותר.ב

מ בסביבה של "ממשיכים להמליץ על החזקה מאוזנת בין האפיקים ושמירה על מח •

  שנים. 3.5-4

  



 

  ארה"ב

ההערה שתפשה את מירב תשומת  .בפד ממשיכים על פי התוכניות

בפרוטוקול החלטת ריבית חודש מאי שפורסם  המשקיעים לב

"מרבית המשתתפים (בוועדה היתה זו שטענה כי  בשבוע שעבר

המוניטרית) קבעו כי במידה והנתונים הכלכליים (שיתפרסמו) 

מצדה של הוועדה   בקרוביעמדו בציפיות, יהיה זה ראוי 

(המוניטרית) לקחת צעד נוסף בכיוון של הסרת המדיניות 

 להערה זו נוספה גם העובדה שבפד כך נראה לא .המרחיבה"

להתמתנות בעצמת נתוני המאקרו חשיבות גדולה מייחסים כרגע 

ומגדירים אותם כ"זמניים" (הכוונה היא  ברבעון הראשון של השנה

וירידת ליבת מדד  1- בעיקר להתמתנות בקצב הצמיחה ברבעון ה

כך נראה ). משמעות הדברים 2%- המחירים לצרכן אל מתחת לרף ה

. נכון להיום מתמחר השוק כבר בחודש יוניהעלאת ריבית היא 

  להעלאת ריבית בעוד שבועיים.  95%של  הסתברות

  

חשף גם פרוטוקול ה ,העלאת הריביתאפשרות מלבד ההתייחסות ל

יעמדו  ש"הכלכלה והתפתחות תוואי הריביתתחת ההנחה ש

בציפיות, יהיה זה ראוי להתחיל בהפחתת נפח המאזן (של הבנק 

בפד ערכו דיון מקיף בנושא האפשרות  ".עוד השנההמרכזי) 

 4.5מאזן הבנק המרכזי, העומד כיום ברמה של  נפחלתחילת צמצום 

טריליוני דולרים. אחת ההפתעות שעלו מהחלטת הריבית לחודש 

מאי היתה העובדה שבהודעת הריבית לא ניתנה כל התייחסות 

לאפשרות לתחילתו של המהלך, שנראה שעמד במרכז הדיון 

 אחד מחברי הוועדה כזכור התנגד אזבית לחודש מרץ, בהחלטת הרי

לתפישתו היה צריך ראשית להתחיל ולהסביר ( להעלאה (קשארי)

פרוטוקול החלטת  .)לשוק כיצד יבוצע הליך הפחתת נפח המאזן

בהחלטת  גם דנו בנושאהריבית חשף כי מקבלי ההחלטות בפד 

ע וקבמתכוונים לבפד  ,שפורסמו על פי הדברים. הריבית האחרונה

עבור כמות הכסף שיתקבל מקופוני יושקעו מחדש  - שלא'מכסות' 

יושקע  קבעהום שיתקבל מעל למכסה שנככאשר כל ס ,האג"ח

עד להגעה  מחדש. המכסות הללו צפויות לעלות באופן הדרגתי

(כך שעם הזמן סכום הכסף שלא יושקע מחדש  לגודל מכסה קבוע

כל זאת  .המאזן למצב "נורמלי" ועד להגעת נפח יהיה גבוה יותר)

יינו מה יהיה גובה המכסה בפד לא צ ,עם זאת בצורה "הדרגתית".

  .ומהו נפחו של מאזן "נורמלי" שיקבע ההתחלתי

  

ואלו אז בפד לא התרגשו מנתוני הצמיחה לרבעון הראשון, 

נתון הצמיחה לרבעון הראשון עודכן  עודכנו בינתיים כלפי מעלה.

באומדן הראשון וגבוה מהצפי  0.7%מרמה של , 1.2%לעלייה של 

. התקבלו עדכונים חיוביים לסעיפי 0.9%לעלייה לרמה של 

הצריכה הפרטית, ההשקעות והוצאות הממשלה ועדכון שלילי 

צמיחת  אף השיפור בקצב לסעיף הייבוא. חייבים לציין כי על

התוצר האמריקאי, העדכון האחרון לא היה חף מחולשות, כאשר על 

מרמה  0.6%עדכון החיובי לסעיף הצריכה הפרטית (לרמה של אף ה

באומדן הקודם) עדיין מדובר בשיעור העלייה המתון  0.3%של 

אז בשורה התחתונה, . 2009ביותר מאז הרבעון הרביעי של שנת 

 המנתוני הצמיחה נרא להתרגש של בכירי הפדהרצון  חוסר

שבשנים  , זאת בייחוד בהינתן העובדהוכרגע כמצדיק את עצמ

עונתית נמוכה יותר  צמיחת התוצר להיות תהאחרונות נוהג

   ברבעון הראשון של השנה.

  

   

רמת אז אם עדיין לא הבנתם לאן אנו חותרים, נאמר זאת בקול: 

השילוב שבין המשך קצב העלאות הריבית  .התשואות נמוכה מדי
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FRED  :מקור



 

של פעולות לצמצום נפח המאזן ב התחילכמתוכנן לבין הכוונה ל

ום להערכתנו בשוק האג"ח המצוי כי מדגיש שוב את העיוותהפד 

טווחים לפדיון הגבוהים משנתיים ברמת התשואות  האמריקאי:

טוקול החלטת וגם בפד התייחסו לנושא בפר .פשוט נמוכה מדי

ית וטענו כי למרות שהמשקיעים קיבלו את המסר כי בפד הריב

ת הריבית עוד בהחלטמתכוונים להתחיל במדיניות צמצום המאזן 

כפי שזה  .תגובת השוק לידיעה היתה "מוגבלת"לחודש מרץ, 

נראה כרגע, לפחות מבחינת הפד, גם במידה וקצב העלאות הריבית 

הסיבה לכך תנבע מהתגובה של השוק יהיה מעט איטי מהחזוי, 

יגיבו  לצמצום נפח המאזן. כלומר תחת ההנחה שתשואות האג"ח

בעלייה לירידה ההדרגתית בגובה המאזן, אז תצטרך המדיניות 

איטית בצורה  לפעול בקצב מצמצםהמוניטרית להתחשב במצב ו

הנה בעלת השפעה 'מצמצמת' דומה.  יותר, שכן עליית תשואות

בקושי שתי בשורה התחתונה, העובדה כי השוק מתמחר 

 2019 ועד לשנת 2017ריבית לאחר סיומה של שנת  העלאות

ממשיכה להיראות לנו קיצונית מדי, בייחוד לאור העובדה 

שבפד ממשיכים לשדר כי הם אינם מתכוונים כרגע לסטות 

בה המרחיבה  האולטרה מתוכניתם ליציאה הדרגתית מהמדיניות

בהמשך לדברים שנכתבו בנימה האישית,  עשור האחרון.ב נקטו

חשש הסיבה המרכזית לרמת התשואות המתונה משהו היא ה

מפני התפתחויות פחות טובות עבור ממשל טראמפ והתוכניות 

הכלכליות שלו. כשהדברים יסתדרו, אז גם התשואות יגיבו 

  להערכתנו בהתאם. 

  

ביום שלישי האחרון פרסם  או הוזה לא קטן? אמן המשא ומתן

וממשלו. כפי שזה נראה  הבית הלבן את הצעת התקציב של טראמפ

כרגע הסיכוי שההצעה הנוכחית תעבור את אישורו של הסנאט 

גם את אישורם של מספר  דורש אישור התוכניתלאפס, שכן  ףשוא

חברים מהמפלגה הדמוקרטית (אישור התקציב דורש הסכמתם של 

מחברי הסנאט) אותם יהיה קשה לשכנע להצביע בעד ההצעה  60%

ית מבחינת הרפובליקאים כרגע (ושל הבעיה המרכזהנוכחית. 

יהיה לא עובר,  2018טראמפ בפרט) היא שכל עוד התקציב לשנת 

את תוכנית המסים, המוגדרת כאמצעי גם לאשר  זה בלתי אפשרי

משלים לביצועו של התקציב המוצע, ולשם העברתה דרוש 'רוב 

  גם הדמוקרטים יודעים זאת.... פשוט' בלבד.

הנחת הבסיס  צמיחה אופטימית מדי.הנחת  -הבעיה המרכזית

של הצעת התקציב הנוכחית היא עליית קצב  מרכזההעומדת ב

ואילך.  2021משנת  3.0%צמיחת הכלכלה האמריקאית לרמה של 

עוד בזמן הקמפיין הצהיר טראמפ כי ידאג להעלאת קצב צמיחת 

ההיסטורית. עם זאת, הבעיה המרכזית היא  רמתו המשק לסביבת

עת התקציב שהוצעה, לרבים לא ברור כיצד מניחים שגם בהינתן הצ

תביא לעלייה כה חדה בקצה צמיחת הכלכלה. זו שבממשל כי היא 

שלצורך ההגעה מבין הביקורות שהושמעו בנושא היתה זו שטענה 

ליעד הצמיחה יצטרך להתקבל זינוק חד בקצב צמיחת 

מתונה ממוצעת הפרודוקטיביות, אשר שוהה בעשור האחרון ברמה 

  בלבד. 1.2% של

       

) CBOרק לשם השוואה, המשרד לענייני תקציב של הקונגרס (

לעמוד על רמה ממוצע ה צפוי קצב הצמיחה ך כי בעשור הקרובמערי

, הערכה שנתפשת כאופטימית מאוד לכשעצמה ותדרוש  2.3%של 

  כאמור גם היא קפיצה חדה בקצב צמיחת הפרודוקטיביות.

ת הממשל הערכלנגעה , אחת הביקורות הנוקבות זהעוד בהקשר 

 סביב השפעת תוכנית הפחתת המסים על קצב צמיחת התוצר.

- בממשלו של טראמפ מגדירים את תוכנית הפחתת המסים כ

Deficit-Neutral גובה , כלומר ככזו שלא אמורה להשפיע על

על פי ההערכות הנוכחיות, טרם לקיחתה הגירעון הממשלתי. 

בחשבון של הירידה בהוצאות הממשלה כתוצאה מהפחתת המסים, 

טריליון  1.3- לעמוד על כ 2027צפוי הגירעון השנתי בשנת 

-Deficitאכן היא דולרים. מכאן שתחת ההנחה שתוכנית המסים 

Neutralשיכסה על הבור  תוצר, היא אמורה להביא לגידול ב

(ובסך הכל ישאיר את גובה הגירעון ללא  יא יוצרתהתקציבי שה
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. עם זאת, בממשלו של טראמפ לקחו את התוכנית צעד אחד שינוי)

כה מועילה עד שתתרום לאיזון  כי היא צפויה להיותקדימה וטענו 

מלא של המאזן בעוד כעשור! המונח המקצועי להערכה הנ"ל הנו 

בעיקר  התלוי תוצאהשה יש שיגידו, מצד שני'חשבונאות כפולה'. 

  במידת האופטימיות של יוצרי התחזית...

מלבד הנחת הצמיחה הבעייתית, בממשלו של טראמפ מציעים מגוון 

טריליון דולר בעשר  3.6- בכ קיצוצים תקציביים, הצפויים להסתכם

(הקיצוצים מתייחסים להוצאות הממשל  השנים הקרובות

שבין הנחת  . השילובהמחזוריות ולהוצאות בתחום הבריאות)

 כפי שכבר צוין רחבים אמורנה לבין הקיצוצים הצמיחה האופטימית

לאיזון תקציב הממשלה, המצוי לאורך שנים  בתוך כעשורלהביא 

נוכל לומר כי לאורך השנים נוהגות טראמפ  ו שללזכות בגירעון.

מהקונצנזוס מה  הצעות התקציב הממשלתיות להיות אופטימיות

של טראמפ לרעתו  חלקים גדולים מהן. שמביא את הקונגרס לפסול

בחודשים נוכל לומר כי במידה ולא יצליח לאשר את התקציב 

 "שובר את הראש" בניסיוןהקרובים הוא עלול למצוא עצמו 

להעביר את תוכנית המס הרחבה אותה הוא מבטיח זמן כה רב 

לאזרחי ארה"ב. נקודה נוספת היא שבמידה והתקציב לא יצליח 

ש אוגוסט יצטרך טראמפ לשכנע את הדמוקרטים לעבור עד לחוד

שוב להעלות את 'תקרת החוב', אבל זו באמת אחת מהבעיות הפחות 

  חמורות שיטרידו את טראמפ בתקופה הקרובה. 

  

  

  גוש האירו

לא רק בארה"ב, גם בגוש האירו סביבת התשואות נראית 

בסקירה של השבוע שעבר התייחסנו לפרוטוקול החלטת  נמוכה.

הסיכונים לצמיחה בו הודו בכירי הבנק כי  ECB-ת של ההריבי

אם היינו מתרגמים את הדברים למילותינו  .הפכו ל'מאוזנים' יותר

'חל שיפור מודים שלמעשה  ECB-בשלנו היינו אומרים כי 

גם בשבוע האחרון המשיכו  .'בגוש משמעותי בנתונים הכלכליים

. מי שבלט מתעוררתנתוני המאקרו להעיד כי הכלכלה האירופית 

שנותר ברמה במיוחד היה מדד מנהלי הרכש המשולב לחודש מאי 

המדד  השנים האחרונות. 6- הרמה הגבוהה ביותר ב ,56.8של 

(צפי:  57של עלה לרמה גבוהה  רשכא, הפתיע לטובה היצרני

 , על אףמדד השירותים), כאשר במקביל גם שנים 6שיא של  ,56.5

מעט נמוך  ,55.2 על רמה שלההתמתנות הקלה שרשם, שמר 

). לא 55.4שרשם בחודש אפריל ( האחרונות שניםה 6מהשיא של 

 IFOרק מדד מנהלי הרכש הפתיע לטובה. גם הסנטימנט העסקי 

(צפי:  114.6בגרמניה הפתיע כלפי מעלה כאשר עלה לרמת שיא 

סעיף בהתקבלו עליות גם  .באפריל 112.9) מרמה של 113.1

  העסקיים הנוכחיים וגם בסעיף הציפיות. הבוחן את מצב התנאים

  

לפחות על פי המסרים האחרונים, בבנק המרכזי האירופי לא 

ימהרו לשנות את יחסם הנוגע לאפשרות לצמצום תוכנית 

עם זאת, תחת ההנחה שבתקופה הקרובה מגמת השיפור  ההרחבה.

בנתונים תימשך (בדגש על יכולתם של נתוני האינפלציה הנוכחיים 

יהיה  ECB-לשמר את רמתם הגבוהה) גם למקבלי ההחלטות ב

הרבה יותר קשה להצדיק את חוסר נכונותם להעביר לשוק מסרים 

להמשך בכל הנוגע להתפתחויות הנוגעות מעט 'ניציים' יותר 

  בהשוואה לאלו שראינו עד היום.  תוכנית, ה

  

גם דראגי התייחס לנושא המדיניות המוניטרית בנאום שנשא 
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דראגי הודה בנאומו כי הסביבה הכלכלית  באמצע השבוע שעבר.

בגוש האירו משתפרת. עם זאת, טען כי למרות ההשפעות השליליות 

לא רואים  ECB- ב  שיש לקניית הנכסים ולריביות השליליות,

כרגע מקום לסטייה מההנחיות שהעבירו בהחלטות הריבית 

האחרונות (בנוגע להמשך המדיניות המוניטרית). עוד הוסיף יו"ר כי 

האמצעים בהם נוקטת המדיניות המוניטרית הנוכחית ומשך הזמן 

את יעד יציבות הנם הכרחיים בכדי להשיג  שיש לנקוט בהם,

. בכך ממשיך דראגי להקרין זיבבנק המרכ המחירים עליו הצהירו

עולה וש לא מעט בתקופה האחרונה אותה הציגאת הנימה ה'יונית' 

מסר ה לגביבקנה אחד גם עם מטרת הבנק לנקוט במשנה זהירות 

שהם מעבירים אל השוק סביב האפשרות לשינויים בתוכנית 

 בין היתר דברי דראגי יועדוכי ייתכן  בנוסף, בהחלט. ההרחבה

ארוכה מורת רוח  לאוזני בכירים בגרמניה, המשמיעים מזה תקופה

  .ביבשת ניות המוניטרית הכל כך מרחיבהידמהמשך הנקיטה במ

  

  פגישת אופ"ק

על אף לא מעט סקפטיות וחששות מתקבלים על הדעת, באופ"ק 

הכריזו כי החליטו להאריך את הסכם הקפאת התפוקה שבין 

 9- ב שאינן שייכות אליוובין יצרניות הנפט  חברות הקרטל

עוד לפני הפגישה התבטא בנושא שר האנרגיה  חודשים נוספים.

הסעודי שטען כי "סביר מאוד" כי חברות קרטל אופ"ק והיצרניות 

באופן מפתיע שלא בקרטל יגיעו להסכמות בנוגע להמשך ההקפאה. 

למדי, עם ההודעה על חתימת ההסכם צלל מחירו של הנפט בחדות 

ההסכם לא כלל . ייתכן כי הסיבה לכך היתה העובדה ש)4%- (כ

. בנוסף כללה הנוכחיהכרזה על צמצום תפוקה משמעותי יותר מזה 

רכה נוספת של ההסכם שרות להאההודעה גם הכרזה כי קיימת אפ

בהקשר חזרת  עליהם הוסכם. 9- חודשים נוספים מעבר ל 3- ל

עודי השר הסהגידול בתפוקה מצדם של היצרנים האמריקאים, 

הוסיף כי אמנם הוא מצפה לעלייה בתפוקה האמריקאית, אך לא כזו 

על אף הירידה ביום שתפגע בתוכניות חברות הקרטל ושותפותיהן. 

חמישי, תיקן מחירו של הנפט חלק גדול ממנה ביום שישי, כך 

על אף ). WTI( 1.05%ירידה  הזהב השחור שבסיכום שבועי רשם

ה על ההסכם, אנו כן התגובה השלילית של השוק להכרז

מעריכים שקיומו יוכל לשמר את סביבת המחירים הנוכחית 

בהכירנו את קרטל אופ"ק ואת הפוליטיקה  לפחות. מצד שני,

מהשותפות הסיכון שנמצא חלק הסבוכה המאפיינת אותו, 

ימשיך ללוות אותנו גם בחודשים  להסכם "נשברות" בדרך

     .הקרובים

  

  מאקרו ישראל

מסמנים את האשראי הצרכני ואת האשראי לדיור בבנק ישראל 

ולפעילות ענף הבינוי והנדל"ן כסיכונים המרכזיים בתיק 

כולם רוצים לראות את מחירי "האשראי של המערכת הבנקאית. 

הדיור יורדים". אבל יש גם כאלה שמבינים שלא כל כך בטוח שזה 

כדאי. בבנק ישראל לא מתעלמים מסימני ההאטה האחרונים בשוק 

הדיור (התמתנות קצב צמיחת האשראי לדיור, ירידה בהיקף 

המשכנתאות החדשות ועלייה ברכיב הריבית על המשכנתא) 

תמתנות קיצונית מדי בגורמים המשפיעים על שהומזכירים לכולנו 

עשויים לחשוף את הלווים ואת המערכת הבנקאית  הדיור שוק

לפגיעה אפשרית. מבין הסיכונים האפשריים אותם מציינים בבנק 

נוכל למצוא: ירידה בהכנסות הלווים כתוצאה מעלייה בשיעור 

ר. האבטלה, עלייה בשיעורי הריבית ו/או ירידה חדה במחירי הדיו

החשיבות בניטור הסיכונים הללו נובעת מהיקפו של תיק האשראי 

גם בהקשר   מתוך תיק האשראי הבנקאי. 32%לדיור העומד על 

מציירים בבנק ישראל תמונה דומה.  אשראי לענף הבינוי והנדל"ןה

מציינים לטובה את העובדה ששיעור האשראי  מחד, בבנק ישראל

השילוב , מנגדידה ניכרת. הבעייתי התכווץ בשנים האחרונות במ

מתיק  29%החשיפה הגבוהה של הבנקים לאשראי זה ( שבין

העלייה המתמשכת במחירי הדיור בשנים  לביןהאשראי העסקי) 

מלבד סיכוני  .לענף סיכון משמעותי האחרונות, טומן בחובו

האשראי הקשורים לענף הדיור והנדל"ן בבנק ישראל מציינים 

ל החד בשלוש השנים האחרונות בדו"ח הנוכחי גם את הגידו

באשראי הצרכני הבנקאי, גידול שהסתכם בשיעור מצטבר של 

בשש השנים האחרונות). בבנק מציינים כי אמנם  45%- (ו 25%

אשראי זה מפוזר בין לווים רבים וחלקו בתיק האשראי הבנקאי אינו 

גבוה, אך מנגד עולה כי הסיכון הגלום בתיק האשראי הצרכני עלה. 

לכך הן התארכות התקופה לפירעון ההלוואות ועליית היקף  הסיבות

 מתוך אותןהחוב של הלווים. עוד מציינים בבנק כי חלק גבוה 

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

03/01/2017 03/04/2017

WTI מחיר חבית נפט מסוג

בלומברג :מקור



 

הלוואות אף משמש לצריכה שוטפת ולמיחזור הלוואות ישנות וכי 

לסיכום, בניגוד חלק גדול מההלוואות אף ניתנות ללא ביטחונות. 

ישראלית נכנסה למשקים מפותחים אחרים בעולם הכלכלה ה

סביר ואין ספק שהירידה מלמשבר הכלכלי העולמי במצב יותר 

החדה ברמת הריבית תרמה בצורה משמעותית לשגשוגה. עם 

זאת, בבנק ישראל חייבים להמשיך ולעמוד עם היד על הדופק, 

מוש ישהישראלי לא יהפוך את 'ההנאה' מה בכדי שהאזרח

ת הריבית הנמוכה להתמכרות של ממש, שסופה יהפוך ברמ

   ממש לא נעימה.שתהיה לגמילה 

  

, 0.3%- המדד המשולב לחודש אפריל עלה בממשיכים לצמוח. 

 לטובה הושפע המדדבדומה לקצב גידולו בתקופה האחרונה. 

 של מעלייתם וכן ,התשומות וביבוא הצריכה מוצרי ביבוא מעלייה

 והשירותים המסחר בענפי הפדיון ומדדי התעשייתי הייצור מדד

, זו הסחורות בייצוא מירידה לרעה הושפע המדד ,מנגדץ. למר

מחד, קצב עלייתו  .הפעם השלישית בארבעת החודשים האחרונים

של המדד ממשיך להעיד כי הכלכלה הישראלית מתרחבת בקצב 

נאה והוא תומך בהמשך עלייה בקצב הצמיחה המקומי גם ברבעון 

נגד, בבנק ישראל בוודאי שלא אוהבים לראות את השני. מ

ההתמתנות בנתוני ייצוא הסחורות, מה שצפוי להותיר את נימת 

 הודעת הריבית ללא שינוי, גם בהחלטת הריבית מחר.

  

 שוק העבודה שומר על איתנותו גם בפתיחת הרבעון השני.

ומעלה עלה קלות בחודש אפריל  15שיעור האבטלה בקרב בני 

במרץ, ך זאת במקביל לעלייה  4.3%, מרמה של 4.4%לרמה של 

. בקרב 63.9%, מרמה של 64.0%בשיעור ההשתתפות לרמה של 

) נרשמה מגמה דומה. 25-64גילאי כח העבודה העיקרי (גילאי 

 3.7%מרמה של  3.8%שיעור האבטלה עלה קלות לרמה של 

במרץ, אך זאת במקביל לעלליה בשיעור ההשתתפות לרמה גבוהה 

  .79.8%, מרמה של 80.0%של 

  

 ממשלתי

במהלך שבוע המסחר החולף לא נרשמו תזוזות בולטות בשוק 

שבועי רשם האפיק השקלי ביצועים בסיכום האג"ח המקומי. 

עדיפים על פני האפיק הצמוד, בעיקר בתמיכת הירידה החדה 

  במחיר הנפט ביום חמישי האחרון.

  

  

על רקע הדברים רשמו ציפיות האינפלציה התמתנות קלה, 

   .נ"ב 4-ל 1שנעה בין 

  

אז הסיכון לעליית תשואות בעולם גבוה מהסיכוי להמשך 

כים ועל כך כתבנו בהרחבה בפרק המאקרו. אנו ממשי ירידתן.
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לא תפסח גם על  להעריך שעליית תשואות חדה בארה"ב ובאירופה

שוק האג"ח המקומי. עם זאת, אין ספק שתשואות  האג"חשוק 

בחודשים האחרונים עמידות גבוהה יחסית  ותהישראלי מציג

. ונוטות 'להתרגש' בצורה פחות משמעותית מבעבר בהשוואה לעולם

מההפנמה ההולכת וגדלה כי  בעיקרלתפישתנו הסיבה לכך נובעת 

לעין. גם רמת הריבית בישראל לא צפויה לעלות בטווח הזמן הנראה 

שוק המק"מ, שעד לאחרונה גילם רמת ריבית מעט גבוהה יותר 

   להשתנות. הלא צפויהריבית בטווח של שנה, חזר להעריך כי 

  

כל עוד השקל ימשיך לשמור על חוזקתו, בבנק ישראל לא 

 צפויים לשנות את המסר הנוגע להתפתחות תוואי הריבית

 .המרחיבה על כנהולהותרת המדיניות המוניטרית העתידי 

אשר , לא פסחה הפעם על המטבע המקומי התחזקות האירו בעולם

במקביל . עם זאת, מול האירו 1.3%- כבמתחילת החודש נחלש 

מול הדולר, מה שהותיר את  1.2%- התחזקות של כ השקל רשם

שער החליפין הנומינלי האפקטיבי (סל המטבעות) בסביבת השפל 

רידה האחרונה ברמת האינפלציה ). גם הי78.63ההיסטורית שלו (

במרץ) אינה תומכת  0.9%מרמה של  0.7%השנתית (לרמה של 

, שכן עד ל"התבססות סביבת נימה מצד בנק ישראלכרגע בשינוי 

האינפלציה בתוך תחום היעד" אין הצדקה לנקיטה במדיניות 

  ת יותר.צממצממוניטרית 

  

תיק  על רקע הדברים אנו ממשיכים להמליץ על החזקת מח"מ

במידה ואתם מעוניינים בהחזקת  שנים. 4 -3.5האג" בסביבה של 

התיק במח"מ ארוך יותר, היינו ממליצים לעשות זאת במקביל 

אנו ממשיכים להמליץ על החזקה  .תלמכירת האג"ח האמריקאי

מאוזנת של תיק האג"ח, תוך החזקת השקלים בצורה סינטטית 

ממשיכות  2%בה של המצויות בסבי (ציפיות האינפלציה הארוכות

)5Y/5Y ממשיכות להיראות לנו גבוהות) והחזקת הצמודים (

  בעיקר דרך החלקים הקצרים שלהם. 

  

  שוק המניות 

התוצאות ות בשוק המקומי מבחינת טלנובה הינה אחת המניות הבו

  .תפלוהזינוק במנייה בשנה החו

  רקע

  מרכיבים שונים: 3נובה מספקת ציוד בדיקה על בסיס 

1     .OCD –  בודקת בדיקה אופטית את המבנה הפיזי של

  .יכולת עיבוד השבבים  –השבבים 

 - יכולת בדיקת הרכב החומרי של פרוסת הסיליקון   –.     ריוורה 2

  .בעיקר שבבי זיכרון

  ..     פעילות תוכנה3

  האיור הבא ממחיש זאת מבחינה ויזואלית:

  

  הסביבה העסקית מצוינת 

  בכיוון של השקעות הולכות וגדלות:כל שוק השבבים זז 

, רכב, מוצרים לבישים IOT- השקעות ב – שווקי קצה טובים �

  .( אגב, שימו לב שאין סלולר ואין מחשב...)

עוד  – NM 7מתחילים לייצר כבר שבבי  – השקעות ענק �
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מנוכות עונתיות, ציפיות אינפלציה לפי שנים

מנוכות עונתיות, ציפיות אינפלציה

מנוכת עונתיות, תשואה סינטטית צמודה

תשואה סינטטית שקלית

  20/20מגמה : מקור 
אקסלנס, מחלקת מחקר: עיבוד

סביבת 
מ  "מח

מומלמת

החזקה  ממליצים על
סינטטית בשקלים

החזקה מאוזנת
בין האפיקים

החזקה  ממליצים על
דרך הקצרים בצמודים



 

   .פאבים ועוד השקעות

  .תחום הזכרונות זוכה לגאות �

סין אמנם מהווה כיום חלק קטן בהשקעות  – פרויקטים בסין •

  .אבל חלקה הולך ועולה בהדרגה –

  

  חות של נובה"הדו

  .נובה מוכרת את מוצרי הבדיקה שלה למספר לקוחות נמוך יחסית

  בגרף להלן ניתן לראות את החלוקה:

  

הינה הלקוח הגדול ביותר של החברה עם  TSMC-ניתן לראות ש

להשקיע  יםלקוחותיה של נובה ממשיככל  מההכנסות. 40%כמעט 

השקעות עתק בתחום השבבים ולכן נראה שגם עתידה של נובה, 

  .גם כן אשר תלוי בהשקעות, עשוי להיות חיובי

ברבעון הראשון, המרווח של נובה היה גבוה יחסית ונבע מהעובדה 

 SOFTWARE- מהכנסותיה של החברה הינו בתחום ה 10%- שכ

  לה , כך גם המרווח של החברה.ל שפעילות התוכנה תעככ –

  .55%- יעד המרווח הגולמי עשוי להיות בעתיד ברמות של כ

  

  בשורה התחתונה

  .300ונובה  200 נובה –נובה הציגה בעבר את יעדי החברה 

 מיליון 200- היא תעבור את יעד ה 2017ת ככל הנראה, כבר בשנ

  דולר מכירות.

משמעותית, עשוי ומר קפיצת מדרגה לכ–דולר  יליוןמ 300- יעד ה

דולר שנמצאים  יליוןמ 116הגיע מרכישה שהחברה תעשה עם ל

  בקופת החברה.

  

   קונצרניהוק שה

האפיק הקונצרני סיים את השבוע החולף במגמה חיובית. מדד התל 

עלו  60 - ו 40כאשר מדדי התל בונד  0.61% - בכעלה  20בונד 

  בהתאמה. ,0.39% - ו 0.15% - בכ

רשם תשואה עודפת על האפיק הצמוד עם עליה של  האפיק השקלי

  .0.39% - כאשר האפיק הצמוד עלה בכ 0.51%כ 

מתחילת השנה רשם האפיק השקלי תשואה עודפת על הצמוד עם 

באפיק הצמוד. מדד התל בונד  3.39%לעומת  3.52%עליה של 

כאשר מתחילת השנה עלה המדד בכ  0.9152% - תשואות עלה בכ

3.96%.  

  

  

עליות נרשמו בכל קבוצות הדירוג, בעיקר במח"מים הארוכים. 

כאשר אג"ח  0.23% - במח"מ בינוני עלו בכ  AAאג"ח בדירוג 

28/05/2017שינוי שבועי וחודשי באפיק הקונצרני 

קונצרני צמוד 

לפי דירוג
מח"מ

שינוי 

מתחילת 

השבוע

שינוי חודש 

אחורה

שינוי 

מתחילת 

השנה

0--30.07%0.61%1.69%

3--50.23%1.05%2.74%

5+0.91%2.22%6.31%

0--30.04%0.60%2.29%

3--50.43%1.05%4.07%

5+0.85%1.82%6.05%

0--30.18%0.38%2.46%

3--50.73%1.77%5.68%

5+1.41%0.98%6.39%

0--30.67%1.30%2.06%

3--55.24%3.07%7.40%

5+0.72%2.56%22.99%

0.58%1.22%4.42%

-0.03%0.48%1.31%

28/05/2017 יחידת אשראי אקסלנס נשואה
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 ,0.73% - ו 0.43% - במח"מ דומה עלו בכ BBB -ו  A בדירוגים 

, בהתאמה. קבוצת 1.41%- וב 0.85%- בהתאמה ובמח"מ ארוך ב

תית ביותר של מ בינוני הציגה את העליה המשמעו"ח זבל במח"אג

  במהלך השבוע החולף. 5.24%

בשבוע החולף המרווחים הצטמצמו במרבית קבוצות הדירוג. באג"ח 

 0.33- ו בכ 0.37- המרווחים הצטמצמו בכ A - ו  AA - בקבוצת ה

   .בהתאמה ,נקודות בסיס

  

שוק ההנפקות התחיל להתעורר לחיים לאחר עונת  - הנפקות צפויות

+), A), ביג (Aיר (- צפויות להנפיק: אולחות. בתקופה הקרובה "הדו

אית קריאמ –אמריקאית (ללא דירוג), מויניאן  - אנקור פרופרטיז  

)A) ישרס ,(+Aמידרוג ו + -AA   (לא  365מינוס מעלות), המשביר

  מדורגת)

קונצרני צמוד מדד - דירוגים

מח"מ 

ממוצע 

לדירוג

מרווח 

ממוצע 

לדירוג

שינוי 

מרווח 

שבועי

שינוי מרווח 

מתחילת שנה

כמות 

סדרות

AAA2.950.57-0.10-0.3110

AA+3.230.750.39-0.088

AA4.340.93-0.08-0.3723

AA-4.871.55-0.10-0.3948

A+3.401.22-0.06-0.4130

A3.591.69-0.13-0.3337

A-3.061.70-0.07-0.3326

BBB+2.292.14-0.050.1714

BBB3.743.63-0.170.818

BBB-    0

2.5512.33-0.375.5926לא מדורג
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קונצרני צמוד מדד- ענפים

מח"מ 

ממוצע 

לענף

מרווח 

ממוצע 

לענף

שינוי 

מרווח 

שבועי

שינוי מרווח 

מתחילת שנה

כמות 

סדרות

2.790.690.06-0.3036בנקים-מסחרי ומשכנתאות

3.242.98-0.12-0.6726החזקות והשקעות

3.901.97-0.16-0.3341נדל"ן מניב מדינות מפותחות

4.011.28-0.10-0.2248נדל"ן מניב-ישראל

2.7516.493.48-0.4412נדל"ן יזמי-מדינות מתפתחות

2.960.94-0.05-0.4010שירותי תקשורת

8.861.47-0.17-0.521שירותים-חשמל ומים

1.051.24-0.010.342אנרגיה-שיווק

2.402.070.09-0.2612נדל"ן יזמי-ישראל

3.941.08-0.06-0.2119ביטוח

8.982.74-0.12-0.911תעשיה-אגרוכימיה

5.731.46-0.14-0.654מסחר מזון

2.251.55-0.23-0.465ליסינג

5.752.28-0.23-0.664הנדסה וניהול פרוייקטים

1.540.96-0.05-0.821אנרגיה-זיקוק

0    תעשיה-פטרוכימיים ופלסטיק

1.112.23-0.630.344תעשיה-אחר

0.670.570.010.621תעשיה-מזון

0.091.234.410.061מסחר אחר

4.201.39-0.130.001שירותים-פיננסים

IT    0

1.612.46-0.070.411תעשיה-אלקטרוניקה

28/05/2017יחידת אשראי- אקסלנס נשואה



  


