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ח"אפיק האג

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

ההערכותמעל,0.1%-בעלהספטמברלחודשהמחיריםמדד

12-וב1.1%-בהמחיריםמדדעלההשנהמתחילת.המוקדמות

בקרבת,1.2%שלבשיעורהמדדעלההאחרוניםהחודשים

המדד.ישראלבנקשלהאינפלציהיעדשלהתחתוןהגבול

בבעלותדיורשירותיבסעיף0.8%שלמעליהבמיוחדהושפע

בארץנופשסעיף,ומנגד(המתחדשיםהשכירותחוזי)דיירים

.4.6%שלבשיעורשירדל"ובחו

הראשוןבחציוהבנקאיהאשראיאודותישראלבנקמסקירת

השנהבמהלך6.5%-בכצמחהמסחריהאשראיסךכיעולה

ן"הנדללענףהופנהבאשראימהגידולכמחציתכמעט.האחרונה

.בלבד35%-כהינוהמסורתיבאשראישמשקלואףעלוזאת

קונצרניח"אג

בשבוע.משמעותישינויללאהשבוענסחרוהחובאגרותמדדי

,מזרחיבנקCoCoשלגיוסובהםהנפקות'מסהתקיימוהאחרון

.'ג'קבבאשטרוםוהרחבהנתנאלשלבשעבודמובטחחוב

אחזקותלהגדילבכדיהמרווחיםהתרחבותלנצלממליציםאנו

.סלקטיביבאופןקונצרניותחובבאגרות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

במכירותעליהובהםחלשיםמאקרונתוניפורסמוב"בארה

במכירותלצמיחהלצפיביחס,0.1%שלבשיעורקמעונאיות

שלירידהעםן"הנדלבמגזרנרשמההאטה,0.4%שלבשיעור

המהווהירידה,בספטמברהקיימיםהבתיםבמכירות3.4%

.במכירותירידותשלברציפותשישיחודש

לאיחודהממשלהביןהמחלוקתעדייןנפתרהלאבאיטליה

הממשלהאותו2.4%שלהגרעוןיעדבנושאהאירופאי

התקציביתלחריגהבתגובה.ליישםמבקשתהאיטלקית

החובדירוגאתהורידהMoody’sהדירוגסוכנות,המתוכננת

.Baa3-לאחד'בנוץאיטליהשל

הציגההאחרונה,לסיןב"ארהביןהסחרמתיחותרקעעל

שלצמיחהקצבלעומת6.5%שלבקצבהשלישיברבעוןצמיחה

בסיןהמרכזיהבנק.השנהשלהשניברבעוןשנרשמה6.7%

ולהגדלתהמוניטארייםהתנאיםלהקלתיפעלכיבתגובההודיע

.הבנקיםי"עהניתןהאשראי

אפיק המניות
ישראל

בכעלו125-ו35א"ת.חיוביתבמגמהננעלא"בתהמסחרשבוע-

החזקותאפקוןאתנצייןהשבועהבולטותמהמניות.בממוצע1.72%

סלקוםמניותבירידותבלטו.7.4%-ו8.5%-בשעלותיםומלם

מדדעלהשבועיבסיכום.בהתאמה2%-ו2.3%-בירדואשרוביקום

.1.76%-בעלההבנקיםומדד1.83%-ב90א"ת

דרוםבנמלוחשמלבניהלעבודותהסכםעלהודיעההחזקותאפקון

נוסףלהסכםבהמשךזאת.₪מיליון265-כשלבהיקףבאשדוד

בהיקףצ"בראשלסטודנטיםמעונותלבניתשעברבשבועשנחתם

.₪מיליון130-כשל

בשופרסלדירקטוריםבמינויאקטיבייותרחלקלוקחיםהמוסדיים

דירקטוריםשנילמינוילהסכמותהצדדיםהגיעובשופרסל.נפטופז

שלהחוזהלחידושהדרךאתסוללההסכםובכךר"היווהשארת

דירקטוריםשנימונונפטבפז.אברכהןאיציק,המוערךל"המנכ

להתמנותשצפוישקדיאליעזרביניהם,המוסדייםי"עשהומלצו

.ר"ליו

ב"ארה

המדדבסיכומואשרותנודתימעורבשבועסיכמוב"ארהמדדי-

S&P ק"והנאסד0.41%-בעלהונס'גהדאו,שינויללאנותר500

-ו4.2%-בעלווהתשתיותהבסיסיתהצריכהמניות.0.64%-בירד

כאשריתרתשואתהניבווהבריאותהפיננסיםמניות.בהתאמה3%

הצריכהסקטורבירידותבלטו.בהתאמה0.45%-ו0.76%הוסיפו

.בממוצע2%-כירדואשרוהאנרגיההמחזורית

PayPalוההנהלההאנליסטיםתחזיותאתשעקפודוחותפרסמה

P&G.2019-ב20%שללמניהברווחצמיחהתחזיותעלחזרה

לגידולתרמהמחיריםהעלאתכאשרמשופריםדוחותהציגה

.שנים5מזההחברהשהציגההגבוההשיעור,4%-כשלבמכירות

אירופה

עלה600האירוסטוקסמדדכאשרחיובישבועסיכמואירופהמדדי

בקרברווחתחזיותהנמכתלהראותצפויההדוחותעונת.0.64%-ב

.יותרנמוכיםצמיחהמשיעוריכתוצאההיבשתחברות

Michelin,למכירותצפילאורתחזיותהנמיכההצמיגיםיצרנית

יצרנית,Daimler.ובסיןבאירופההשנייהבמחציתיותרנמוכות

בהוצאותגידולעקבהשלישילרבעוןרווחאזהרתפרסמה,מרצדס

במשלוחיםעיכוביםעקביותרנמוכותרכביםומסירותמשפטיות

.החברהמצד

21.10.18// סקירה שבועית 

מרווחפנימית' תמ"מחשנה.ת' תשבוע' תערךח חברות"מדדי אגשנה.ת' תשבוע' תערךח ממשלתי"מדדי אג

60337.10.09%0.94%3.80.91%1.18%מדד תל בונד 277.8-0.01%0.06%מ"מדד מק

338.40.04%0.99%3.80.95%1.22%מדד תל בונד צמודות0.96%-431.6-0.04%שנים2-5ממשלתי קבוע 

0.88%3.72.42%2.72%-356.1-0.06%מדד תל בונד תשואות2.43%-622.00.13%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

1.52%3.73.10%2.07%-346.10.00%מדד תל בונד לא צמודות275.60.07%0.88%שנים5-2ממשלתי מדד 

1.90%3.83.34%2.22%-370.70.02%מדד תל בונד שקלי0.13%-353.90.10%שנים10-5ממשלתי מדד 

3.25%3.45.15%4.15%-355.1-0.03%מדד תל בונד תשואות שקלי0.17%-352.90.05%ח כללי"אג

שנה.ת' תשבוע' תערךל"מדדי מניות בחושנה.ת' תשבוע' תערךמדדי מניות בישראל

351620.61.72%7.05%S&P 5002768.80.02%3.52%א "מדד ת

1251462.91.73%7.01%Nasdaq 1007116.1-0.70%11.11%א "מדד ת

901138.21.82%4.44%Eurostoxx 600361.70.64%-7.18%א "מדד ת

4.27%DAX 4011589.20.26%-10.56%-1257.80.47%א צמיחה"מדד ת

4.04%MSCI World 494.1-0.14%-3.70%-543.21.84%ן"א נדל"מדד ת

52166.61.62%10.43%MSCI Emerging Markets971.5-0.88%-16.14%-א בנקים"מדד ת
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תנודות.גבוההובתנודתיותחדותשעריםירידותהעולםובשארב"בארההמניותמדדיחוויםספטמברחודשמסוףהחל

.המשקיעיםבקרבהסיכוןבתפיסתלשינויגורמיםאשרגורמיםמספרמשילובכללבדרךנובעותמניותבשוקיחדות

.העולםברחביהאקוויטימשקיעיידיעללמניותהחשיפהצמצוםלמגמתהמרכזיותהסיבותאתמוניםאנוזהבזרקור

?מה מזעזע את שוק המניות האמריקאי// זרקור 

סחרמלחמת

.סחרמלחמתשלבעיצומהמצויים–וסיןאירופהב"ארה-הגדוליםהסחרגושי

מדיניות.הרוחניהקנייןעלולהגןהמסחריהגרעוןאתלצמצםמעוניינתב"ארה

עלייבואמכסיהטלתבאמצעותאומ"במוהסחרהסכמיאתלשפרהינהב"ארה

בהטלתמגיבותוסיןאירופהוכתגובההמדינותביןמועברותאשרסחורות

.נגדיתמכסים

עלבעיקרשליליבאופןהשפיעהלסיןב"ארהביןהסחרמלחמתהשפעתכהעד

האמריקניהמניותשוקהפךוספטמבריוליהחודשיםבין.הסיניהמניותשוק

התגובהכאשר,הסחרלמלחמתבנוגעשליליותלחדשותלחלוטיןכמעטלאדיש

.0.2%-0.3%-כשלירידהעלעמדהבמדדיםשנרשמההשלילית

לחלחלהחלההסחרמלחמתוהשפעותמשתנההמגמהכינראהלאחרונה

הנפגעותבין.בשווקיםהירידותלהחרפתבמקבילהשלישיהרבעוןדוחותלתוך

בכלכלתמרכזייםענפיםלמספרהמשתייכותחברותלסמןניתןהעיקריות

מיובאיםצריכהמוצרימהתייקרותנפגעותהקמעונאיותחברותה:ב"ארה

האירופאיותהרכביצרניות.לצרכןההתייקרותאתלהעבירומתקשות

הדדייםמכסיםעקבדולריםמיליארדישלרווחיםאובדןעלהודיעווהאמריקאיות

כיהודיעוהצבעיםוחברותהאמריקאיותהשבביםחברות.תשומותעלייתוכן

בשרשרתובפגיעהרכיביםעלמהמכסיםלשלילהיושפעוהגולמיהרווחשולי

לאתריםמסיןייצורלהסיתיאלצוהסולארייםהפנאליםיצרניות.אספקה

.מהפסדיםלהימנעכדיבאירופה

המשמשיםגלםוחומרירכיביםעלהמכסיםכילראותניתןמשמאלבתרשים

intermediate)שוניםמוצריםשלוהרכבהלייצור goods)כמחציתמהווים

משמשיםאלוחומרים.מסיןייבואעלשהושתוהראשוניםהמכסיםסבבימשני

חוששיםמשקיעים,כןאם.תעשיותשלרבמגווןשלהאספקהמשרשרתחלק

.חשיפהלצמצםוממהריםברווחיםפגיעהעליודיעונוספותתעשיותכי

שהוטלהראשוןהתעריפיםגלבשלבעיקרחברותנפגעוכהעדכילצייןחשוב

התעריפיםשלהשניהגל.דולרמיליארד50שלבהיקףסחורותיבואעל

ישפיע,דולרמיליארד200שלבהיקףסחורותעלוחלספטמברבסוףשהוכרז

.הרביעיהרבעוןדוחותעל
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?מה מזעזע את שוק המניות האמריקאי// זרקור 

וחדהמהירהתשואותעליית

העלאות הריבית שבוצעו וצפי להמשך המגמה הובילו לעליית תשואות 

,  מתחילת אוקטובר, כפועל יוצא. ב"ח ממשלת ארה"חדה באג

שנים עלתה באופן מהיר  10-ב ל"ח ממשלתי של ארה"התשואה לאג

3.22%-שנה עלה מ30-ח הארוך ל"האג. כיום3.20%-לכ3.08%-מ

זו גורמת למשקיעים רבים  התפתחות . באותה תקופה3.37%-לכ

תוביל לגידול חד  להפחית את הסיכון מחשש כי עליית התשואות

בהקשר  .בעלויות המימון וחברות רבות יתקשו למחזר את חובותיהן

ב דווקא הגדיל את  "המגזר העסקי בארה, זה נציין כי בשנים האחרונות

.  רמת החוב החיצוני וזאת על אף סביבת ריבית נמוכה ושיפור כלכלי

המשקיעים המוסדיים רואים לנגד עיניהם מספר אינדיקטורים אשר  

עדיפות  , סיכון גבוה יותר בהשקעה במניות או לכל הפחותמתמחרים

:ח"נמוכה מאוד להשקעה במניות על פני אג

4.5%-שנאמדת על כS&P 500-תשואת הרווח של מדד ה•

משאירה מרווח  , 3.2%-שנים עומדת על כ10-ח ל"ותשואת אג

(.גרף עליון)ביטחון קטן למשקיע האקוויטי 

-ח ממשלתי עלתה על תשואת הדיבידנד של מניות  ה"תשואת אג•

S&P 500(גרף תחתון .)מצב  הפעם האחרונה בה נרשם בשווקים

עבור משקיעים מוסדיים משמש אינדיקטור  . 2008כזה היה בשנת 

.ח"זה שיקול מרכזי להחלטה בדבר הסטת כספים ממניות לאג

פחות  S&P 500-תשואת רווחי ה

שנים10-ח ל"תשואת אג

ח ממשלתי לשנתיים  "תשואת אג

גבוהה מתשואת הדיבידנד
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?מה מזעזע את שוק המניות האמריקאי// זרקור 

חברותומצדאנליסטיםמצדתחזיותהנמכת

-מהחברות המשתייכות למדד ה75%-עלייה חדה בחששות המשקיעים עם תחילת עונת הדוחות לרבעון השלישי כאשר כ

S&P 500 הפעם האחרונה בה נרשם שיעור דומה של הנמכת תחזיות הייתה ברבעון  . הנמיכו תחזיות לקראת הרבעון

.  2016של הראשון 

הטלת בשל בתקורותעלייה. 1: ההנהלות של החברות מציינות את הגורמים הבאים כסיבות העיקריות להנמכת התחזיות

עליית שכר  . 2. התייקרות מחיר חומרי הגלם מבוססי נפט ומחירי המתכות המשמשים ענפים רבים בתעשייהמכסי הייבוא ו

עלייה בעלויות המימון כפועל יוצא מעלייה בעלות  . 3. עבודה הנובע מרמת האבטלה הנמוכה ולחצי שכר מצד העובדים

תהליך זה משפיע לשלילה על חברות עם חוב גבוה במאזנן אשר בבואן למחזר את  . ובתשואות אגרות החוב( ריבית)הכסף 

.חובן הן נאלצות לשלם ריביות גבוהות יותר למוסד המלווה או בהנפקת אגרות חוב חדשות

הבנקיםבקרבטוביםדוחותגםראינו)תוצאותיהאתלקבועמוקדםעדייןוכיבראשיתהנמצאתהדוחותעונתכינציין

,ללקוחותאותןלגלגלהיכולתוחוסרבהוצאותהעלייהבשלכיחוששיםהמשקיעיםאך,(טכנולוגיהוחברותהגדולים

.המסרפורמתבשלהנקילרווחחדהתרומהנרשמהבהםרבעוניםשנילאחרוזאתהרווחבשולישיאיסמןהרבעון

S&P-החברות קונצנזוסצפי.השנהשלוהשניהראשוןברבעון25%שללמניהברווחצמיחהשיעוריהציגו500

שנרשםלשיאמתחתאך,גבוהשיעורעדיין,19%-כשללמניהברווחצמיחהשיעורהינוהשלישילרבעוןהאנליסטים

שוקאתהמניעיםהגורמיםאחד.(הבאבעמודתרשיםראו)השנהשלהשניברבעוןהנקיהרווחובשוליהצמיחהבשיעורי

כגורםכךובשלהצמיחהבמומנטוםכהאטהמתפרשזהירידהבמגמתהואוכאשרלמניההרווחצמיחתקצבהואהמניות

ב"בארההחברותמסשיעורהורדתבשלמעלהכלפימאודמוטיםכךגםלמניההרווחצמיחתשיעוריכילזכוריש.שלילי

.השנהבסוףתתפוגגהצמיחהשיעוריעלזווהשפעה21%-לכ35%-מכ

S&P 500 : שולי רווח נקי )%(:שיעור חברות אשר הנמיכו תחזיותS&P 500:
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?מה מזעזע את שוק המניות האמריקאי// זרקור 

לסוגייתעוברתהמשקיעיםשלהלבתשומתעיקר,למניהוברווחהרווחיותבשיעוריצפויהופגיעהבהוצאותעלייתלאור

.התמחור

S&P-המדדשלהרווחמכפיל נרשםגבוהכהמכפיל,למעשה.היסטוריתמבחינהמאודגבוהערך.22.61עלעומד500

החודשים12-להחזויהרווחמכפילעלבהסתכלות.2008-ו2000שנתשלהמשבריםטרוםרקהאחרונותשנה30-ב

עומד,(הקרובהבשנה10%-כ)החברותברווחיותניכרגידולבהמשךהצפילאור.יותרמתונהתמונהמתקבלתהקרובים

השנים10-בהממוצעמעלנמצאעדייןאבל(x16.3)האחרונותהשנים5שלמהממוצעמעטנמוך,x15.7עלהמכפיל

.(x14.5)האחרונות

אחזקותיהםאתהיטבלבחוןמשקיעיםמחייבתברווחיותהגידולבקצבהאטהשלוהמגמההעסקיתהסביבהשלהבנה

הגלובליתבסביבהתחרותייתרוןלייצרשלהןוליכולתהחברותפעילותלאופילבשימתתוךזהירותביתרולהתנהל

.המשתנה

:2019צפוי לרדת החל מדוחות הרבעון אל תוך S&P 500-שיעור צמיחת הרווח למניה של חברות ה

ע או נכסים "למכור ני/ להחזיק / או שידול לקנות , הצעה, מ ואין באמור כאן משום המלצה"בעפרטנרססקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד ומייצגת את דעותיהם של עובדי אושן 

הסקירה אינה מתיימרת להיות ניתוח מלא של כלל הנושאים  . הסקירה מבוססת על מידע אשר החברה סבורה כי הוא מהימן אך אינה יכולה לערוב לכך. פיננסיים כלשהם

שיווק להשקעות ואינה תחליף   / אין  הסקירה מהווה ייעוץ . המפורטים בה והדעות המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה והן עשויות להשתנות מעת לעת ללא הודעה נוספת

נכסים / או אחזקות בניירות ערך /או לצדדים קשורים עניין ו/או ללקוחותינו ו/יובהר כי עשוי להיות לנו ו. לייעוץ אישי ללקוחות בהתחשב נתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא

לשדר או לפרסם ברבים הן במישרין והן בעקיפין את  , להפיץ, לשכפל, לצלם, אין להעתיק, מ"בעפרטנרסהסקירה הינה רכושה של חברת אושן . פיננסים המפורטים בסקירה

.או חלקים ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש מטעם החברה/הסקירה ו


