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ח"אפיק האג

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

הריביתאתהותירהישראלבנקשלהמוניטאריתהועדה

הצמיחהקצבכימצפההועדה.0.1%שלבשיעורבמשק

בהתחשב4%-לקרובעליעמוד2018שלהראשוןברבעון

מציינתהועדה.החברותסקרובנתוניהמשולבהמדדבנתוני

בשיעורהירידהומגמתהשירותיםיצואצמיחתאתלחיוב

.מבעברנמוכההשכרעלייתקצבכינאמרלשלילה,האבטלה

עדכון4.1%-בהסתכמה2017שלהרביעיברבעוןהצמיחה

הסתכמהבכך.הקודםבאומדן3.6%שלגידוללעומת

בנקשלהמחקרמחלקת.3.3%-ב2017בשנתהצמיחה

3.5%שלוצמיחה2018בשנת3.4%שלצמיחהצופהישראל

.2019בשנת

תוך3.5עדשלקצרתיקמ"מחעלוממליציםממשיכיםאנו

.העולמיתהתשואותלעלייתדגשמתן

קונצרניח"אג

הקונצרנייםהאפיקיםביןשונותניכרההאחרוןבשבוע

ופרסוםהאינפלציהבציפיותלעלייהברקעוהשקלייםהצמודים

ח"האגמדדי.0.3%שעלהמרץלחודשלצרכןמחיריםמדד

ללאנותרוהשקלייםהמדדיםבעוד0.4%-בכעלוהצמודים

.משמעותישינוי

אחזקותלהגדילבכדיהמרווחיםהתרחבותלנצלממליציםאנו

.סלקטיביבאופןקונצרניותחובבאגרות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

על2.96%-לעלושנים10-להחובאגרותתשואות,ב"בארה

הרגיעהגם.האינפלציהבסביבתמדרגהלעלייתציפיותרקע

מלחמתמפניהחששותבמפלסוירידהפוליטית-הגיאובגזרה

.התשואותלעלייתתרמהב"לארהסיןביןסחר

ליבת.חיובייםלהישארמוסיפיםב"בארההמאקרונתוני

.לצפיבהתאם0.4%-בבמרץעלתההקמעונאיותהמכירות

המוקדםלצפימעל0.5%-בבמרץעלההתעשייתיהייצור

החיוביבמומנטוםממשיךן"הנדלענף.0.3%עלשעמד

אישוריבמתןהמוקדמותלתחזיותמעברעליהעםמרץבחודש

.הבניהובהתחלותבניה

אפיק המניות

ישראל

125א"תמדד.חיוביתבמגמהננעלא"בתהמקוצרהמסחרשבוע

והמלטפרטנראתנצייןהבולטותמהמניות.1.44%לערכוהוסיף

וביקוםצריכהאלקטרהמניותואילובהתאמה8%-ו11%-בכשעלו

.בהתאמה4.2%-ו4.6%-בכירדו

כשלשלילי'ארביטראזפערעםחוזרתטאוארהשבביםיצרנית-

,מתחרהחברה,TSMCשלנמוכהתחזיתפרסוםרקעעל7%

בענףלשבביםבביקושיםמסוימתחולשהלאורוזאת

.הסמארטפונים

וטבע-P&Gבתחוםהמשותףהמיזםהפסקתעלהודיעו

.הקמתולאחרשנים6.5,רופאמרשםללאהתרופות

ב"ארה

הכאשרחיובישבועסיכמוב"ארהמדדי-S&P הוסיף500

0.52%.

מחירכאשר2.6%-בטיפסכאשרבעליותבלטהאנרגיהסקטור

לאור2.1%-בעלוהתעשייהמניות.1.5%השבועהוסיףהנפט

,Honeywell,GEכמומובילותחברותשלטוביםדוחותמספר

CSX.דוחותלאור4.3%-בכירדוהבסיסיתהצריכהמניות

הציגהאשרP&GוחברתPMהטבקחברתבקרבמאכזבים

מחיריהורדתמצדחששותלאורהתחתוןבטווחאורגניתצמיחה

.סחורותבמחירימעלייהכתוצאההמרווחיםעלולחץמכירה

Mellanoxרבעוןלעומת33%שלוצמיחהשיאהכנסותרשמה

נערכתהחברה,כןכמו.2018-להתחזיתאתוהעלתהמקביל

שלהפרישהתנאיאתומשפרתהשליטההעברתשללאפשרות

.בכיריה

אירופה

בכעלה600האירוסטוקסמדד.חיובישבועסיכמואירופהמדדי-

2%-כעללעמודצפוילמניההרווחצמיחתשיעורכינציין.0.7%

העלאתראוהסחורותמניות.אשתקדמקבילרבעוןמולבלבד

השנהמתחילתאנליסטיםמצדלמניהברווח9%-כשלתחזיות

.ביותרהגבוההתחזיותירידתראווהבריאותהטלקוםמניותואילו

לאור4.6%-בככשעלהלחיובבלטוהמתכותהכרייהסקטור

-בכירדוהבסיסיתהצריכהמניות.ומתכותסחורותבמחיריעלייה

.ב"בארהמקבילותיהןשלמאכזביםדוחותלאור2.8%

22.4.18// סקירה שבועית 

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

60334.90.56%0.27%4.00.73%1.29%מדד תל בונד 277.7-0.01%0.01%מ"מדד מק

336.10.52%0.31%4.00.74%1.30%מדד תל בונד צמודות0.52%-433.6-0.03%שנים2-5ממשלתי קבוע 

1.31%3.81.90%2.50%-354.50.92%מדד תל בונד תשואות0.49%-635.0-0.15%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

0.78%3.82.42%1.71%-348.70.17%מדד תל בונד לא צמודות274.70.22%0.56%שנים5-2ממשלתי מדד 

0.92%3.92.58%1.80%-374.40.18%מדד תל בונד שקלי354.60.34%0.03%שנים10-5ממשלתי מדד 

1.66%3.54.04%3.37%-361.00.38%מדד תל בונד תשואות שקלי0.06%-353.30.26%ח כללי"אג

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

1.68%S&P 5002693.10.52%-0.13%-351484.41.56%א "מדד ת

1.32%Nasdaq 1006774.90.59%4.24%-1251346.41.44%א "מדד ת

1.33%Eurostoxx 600382.00.70%-1.89%-901075.20.88%א "מדד ת

2.54%DAX 4012567.40.79%-2.92%-1279.50.52%א צמיחה"מדד ת

3.59%MSCI World 512.72.07%-0.06%-545.30.99%ן"א נדל"מדד ת

51981.61.43%1.13%MSCI Emerging Markets1165.30.29%0.59%-א בנקים"מדד ת
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החלה לאחרונה לשלב בדירוגי הנפקה של תאגידים לא פיננסים מתודולוגיה לשקלול הערכת שיקום חוב  " מעלות"חברת הדירוג 

(RECOVERY .)בזרקור זה נרחיב על המתודולוגיה החדשה והשפעתה החזויה על שוק אגרות החוב בישראל.

כאשר סך כל החוב  ₪ מיליארד 70-א הגיעו לשיא של עשור והסתכם בכ"בבורסה בתהקונצרניח"האגהיקף הנפקות 2017בשנת 

מאופיין בחלוקה  הבטחונותהתפלגות החוב הסחיר כיום בשוק בהתייחס  לטיב . ח"מיליארד ש330-הקיים מוערך בכהקונצרני

.אינו כולל רכיב של בטחונות כלל20%-מגובה בשעבוד שלילי בלבד ו36%, מהחוב הסחיר מגובה שעבוד קבוע44%: הבאה

השיטה הרווחת כיום מתייחסת לדירוג המנפיק  . המתודולוגיה לשיקום חוב מהווה נדבך נוסף בבחינת הסיכון בבואנו לבחון חוב סחיר

דירוג . ח"האגקרן חלקית או מלאה במועד שנקבע בתנאי / דהיינו הסיכון המיוחס למנפיק אגרת החוב בנוגע ליכולתו לפרוע ריבית –

".  אובדן השקל הראשון"משמש כהערכה ל, המנפיק אם כך

שנותרה בלתי  )הערכת שיקום החוב ודירוג ההנפקה הספציפית הינו השלב הבא בתהליך ומתייחסת למידת השבת קרן החוב 

הערכה לגבי אחוז שיקום החוב  עשויה להיות בעלת ערך רב בתהליך קבלת ההחלטות  . שקורה אירוע כשל פירעוןלאחר( מסולקת

סדר הנשייה של ההתחייבויות השונות במפל  : ניתוח שיקום החוב מתייחס לאספקטים שונים בפעילות החברה ובהם. של המשקיעים

.יכולת מימוש הנכסים ועוד, אופי נכסי החברה, קיום או אי קיום של בטחונות, התשלומים

S&Pעל פי הגישות הבאות, מעריכה את שווי החברה או נכסיה:

חברות  : כ בחברות עתירות נכסים מוחשיים לדוגמא"מיושמת בד( DAV–discreet asset valuation)הנכסישיטת השווי 1.

שווי החברה נקבע לפי ערך המימוש המופחת של נכסיה בעת כשל  . חברות אחזקה וחברות ליסינג, ייזום למגורים, ן מניב"נדל

.הפירעון

תחת ההנחה שערך השיקום יהיה גבוה יותר  , מיושמת לרוב בחברות תפעוליות ובחברות שירותים- EBITDAשיטת מכפיל 2.

הבסיסיות של  הדרוש לכיסוי ההתחייבויות EBITDA-אומדת את ה" מעלות"בשיטה זו ". עסק חי"אם החברה תמשיך להתקיים כ

הנקבע  EBITDA-שווי החברה במועד כשל הפירעון הינו מכפיל ראוי ל".עסק חי"החברה על מנת שזו תוכל להמשיך ולהתקיים כ

.5x-6.5xכ בין "טווח המכפילים הינו בד. על פי ענף הפעילות של החברה

.השיטות לעיל2במקרים מסוימים משלבים את 3.

תחילה נבחן את עקרונות מודל  . הגישות לאמידת גובה ההחזר בעת התרחשות של כשל פירעון2נסביר את הקווים הכללים של 

:ן"מתאים לשימוש בחברות נדל, אשר כאמורהנכסיעל פי שיטת  השווי הערכת שיקום חוב 

לכל אפיק ביחס ליכולת לממש אותו ובהתחשב  דיסקאונטן בהתחשב בשיעורי "מזומן ונדל: מעריכים את שווי נכסי החברה כגון1.

בדיסקאונטבעוד קרקע שאינה מאושרת לבנייה עשויה להימכר 100%-שווי נכסי של מזומן ישאף ל, כלומר. בחבות המס בגינו

בהערכת הנכסים נלקחים בחשבון עלויות  . מהשווי בספרים בתרחיש הגרוע ביותר30%משמעותי ועד לרמה של 

.  של החברההנכסיהתוצר של שלב זה הינו אומדן השווי . אדמיניסטרטיביות של הפירוק על מנת לשקף את מצבה של הפירמה

ערבויות חוץ מאזניות אינן נלקחות  . והקדימות שלו ביחס לחובות אחרים( לא מובטח/מובטח)מיפוי החוב בהתחשב באופיו 2.

חישוב מס נדחה מתחשב בהנחה כי המס הולך ופוחת בגין שערוכים שליליים עקב  . בחשבון אלא אם כן עולה החשש כי יתממשו

.           מימושי הנכסים במסגרת פירוק

בהתחשב בשיעור השיקום של כל ההתחייבויות  , בונים את הקצאת הנכסים מהשלב הראשון ביחס לכל נדבך במפל התשלומים3.

.השונות דירוג הסדרה המונפקת עשוי להשתנות

מתודולוגיה לשיקום חוב// זרקור 
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מודל זה מתאים יותר לחברות תפעוליות  , כאמור. EBITDA-על פי שיטת מכפיל העתה נבחן את עקרות מודל הערכת שיקום חוב 

בגובה EBITDAשבו החברה תייצר לכל הפחות " עסק חי"נזכיר כי פה הנחת העבודה היא של : כגון רשתות קמעונאיות

:  ההתחייבויות הקבועות

וכן הוצאות שאינן  , של חובאמורטיזיציה, CAPEX, מיפוי את כל ההוצאות הנדרשות בשנת פעילות ובהן הוצאות ריבית1.

הענפי שלרוב יעמוד על  EBITDA-התוצאה מוכפלת במכפיל ה. פרעוןהמייצג בעת כשל EBITDA-תפעוליות על מנת להגיע ל

.מהשווי הזה מפחיתים עלויות אדמיניסטרטיביות ומקבלים את שווי החברה המוערך לצורך שירות החוב. 5x-6.5xהטווח שבין  

.ב"וכיוצבטחונות שניתנו בגין חובות ספציפיים , בונים את מפל התשלומים בהתאם לרמת בכירות החובות מעמדם2.

מייחסים את שווי החברה המחושב לכל ההתחייבות במפל התשלומים לפי סדר הנשייה ויחס הכיסוי המתאים ועל ידי כך מגיעים  3.

מתחת לדירוג המנפיק יכול להיות בטווח  / דירוג הסדרה מעל . לשיעור הכיסוי של כל חוב של הפירמה בקרות אירוע כשל פירעון

(.'נוטץ)רמות דירוג 2של עד 

?מהן ההשלכות העתידיות על שוק החוב 

המתודולוגיה מתייחסת לחברות בעלות דירוג מנפיק הנמוך  . בדירוגי המנפיקים לא צפוי לחול שינוי בעקבות יישום המתודולוגיה•

לפיכך  . שכן כשל פירעון ברמות הדירוג העולות על דירוג זה נמוכות סטטיסטית ואירוע הכשל אינו תסריט ריאלי, ומטה" AA-"-מ

.בחלק מהחברות המנפיקות בישראל לא יבחנו אירועי כשל בפירעון

מהמנפיקים יש לפחות סדרה אחת שדירוגה יושפע  15%-מצפה כי לכ" מעלות. "דירוגי חלק מהסדרות המונפקות עשוי להשתנות•

.אחד' ההשפעה המוערכת ברוב המקרים לא תעלה על נוטץ. מיישום המתודולוגיה

ח"האגבלבד עשויות לזכות לעלייה בדירוג הסדרות הסחירות שכן מחזיקי חי"אגחברות ללא חוב בנקאי הפועלות באמצעות חוב •

.הם למעשה הנושים הבכירים

הנפקות הנושאות שעבודים מקבלות קדימות במפל התשלומים ולכן עשויות לקבל דירוג גבוה יותר ולפיכך להתממן בעלות נמוכה  •

.יותר עבור החברה

נצפה לראות את שוק ההנפקות השנה עם רכיב גבוה יותר מבעבר של הנפקות מובטחות בשעבודים על מנת להוריד את עלויות  •

.המימון של הפירמה באופן האופטימלי

תיווצר שונות גבוהה יותר ביחס לעבר במרווחי התשואה של אגרות החוב של אותו המנפיק מאחר והמשקיעים יתנו משקל גבוה •

.  יותר בהערכת הסיכון ליכולת שיקום החוב של האגרות הספציפיות

מתודולוגיה לשיקום חוב// זרקור 
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מדד)חיוביתתשואההחודשמתחילתרשמוהמניותמדדי

-(2.74%-בטיפס125א"תומדד3.36%-בעלה35א"ת

בשוקהחדהמהתנודתיותהושפעוהמשקיעים,זאתלמרות

1המנייתיותבקרנותלפדיונותשהביאמה,האחרוןבחודש

218-כשללפדיונותהמתחלקים.₪מיליון217-בכשהסתכמו

בקרנות₪מיליון56-כ,בישראלמניותבקרנות₪מיליון

בקרנות₪מיליון56-כשלגיוסמולאל,ל"בחומניות

.הגמישות

חשיפהעםמעורבותקרנותעלבדגש,כלליח"אגקרנות

מיליון686-כשלפדיונותהציגו',וכו10/90קרנות,1מנייתית

.החודש₪

שלמהתנודתיותמושפעותלהיותממשיכותל"חוח"אגקרנות

שהביאודולר/שקלבצמדוהתנודתיותב"ארהממשלתח"אג

.החודש₪מיליון81-כשללפדיונות

כשלשליליתתשואההחודשרשםשקליממשלתיח"אגמדד-

השקליותבקרנותפדיונותלהמשךשהביאמה.0.42%

.₪מיליון46-בכהחודששהסתכם

ח ממשלתי כללי רשם החודש תשואה שלילית של  "מדד אג

חזרו לראש טבלת  ח מדינה"אגקרנות , למרות זאת, 0.21%

418-הקרנות המגייסות והציגו זרימת כספים חיובית של כ

.החודש₪ מיליון 

 מיליון 44-רשמו החודש פדיון של כח חברות "אגקרנות₪,

ימי  3כאשר השבוע המגמה התחלפה והקרנות סיכמו את 

.₪מיליון 42-המסחר עם גיוס של כ

₪ הנתונים מוצגים במיליוני 

-מנהלות כ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל243.8-כ17.04.18-תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל
.₪מיליארד 15.9-שמנהלות כהכספיות והקרנותמיליארד שקל227.8

₪ מיליון 400-חודש עם פדיון של כ¾ תעשיית קרנות הנאמנות מסכמת 
.מתחילת החודש₪ מיליון 250-הקרנות הכספיות ממשיכות בצבירה החיובית מהחודש הקודם ומציגות גיוסים של כ

.₪מיליון 55-הקרנות המחקות רושמות החודש פדיון של כ
.מתחילת אפריל₪ מיליון 600-הקרנות המנוהלות מציגות פדיונות של כ

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

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

12/04/18
סיכום שבועיה' 19/04/18ד' 18/04/18ג' 17/04/18ב' 16/04/18א' 15/04/18

סיכום 

מתחילת 

החודש

23-1436113356גמישות

000000חו"ל כללי

155-5235-45-62-218-מניות בארץ

92-1251236-56-מניות בחו"ל

122-4-1-3-15-ממונפות ואסטרטגיות

196-8175059254קרן כספית

17-7-13-9-29-46-אג"ח בארץ- שקליות

295324051123418אג"ח בארץ- מדינה

0-200-2-3אג"ח בארץ- מט"ח

86-4242342-44-אג"ח בארץ - חברות והמרה

500-76-35-76-186-686-אג"ח בארץ כללי

61-5-13-2-20-81-אג"ח בחו"ל

000000לתושבי חוץ בלבד

27-101026אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ ובחו"ל(
-225-6897-21007-217

384-1371131500-10-394-סך הכול

580-12996-3500-69-649-מסורתיות )בנטרול כספיות(
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