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ח"האגאפיק 

ח"האגושוקהמאקרוסביבת
העבודהלגילאיהאבטלהשיעורכימפרסמתס"הלמ

3.7%-ל2018שלהרביעיברבעוןעלה25-64,העיקריים

התעסוקהשיעור.השלישיברבעון3.5%שללשיעורביחס

-לביחס77.3%עלהרביעיברבעוןעמדזוגילקבוצתבקרב

.השלישיברבעון77.5%

תמונהעלמצביעיםהפרטיתלצריכההאינדיקטורים

שעלואשראיבכרטיסיהרכישותנתוניפרסוםעםמעורבת

7%שלמקצבהתמתנות,הרביעיברבעון4.8%שלבשיעור

מצביעיםהשיווקברשתותהמכירותנתוני.השלישיברבעון

שלצמיחהלקצבביחסהרביעיברבעון2.6%שלגידולעל

.השלישיברבעון1.4%

הקרוביםבחודשיםהאינפלציהבשיעורלעליההסיכונים

השקליםביןשווהאחזקהעלממליציםאנו.פחתו

.והצמודים

קונצרניח"אג

שלשעריםעליותעםחיובישבוערשמוהחובאגרותמדדי

עםבלטגלובלבונדתלמדד,החובאגרותבמדדי0.7%-כ

-כשלעליהעםבלטתשואותבונדתלומדדכאחוזשלעליה

.המשקיעיםשלהסיכוןבהעדפותעליהשליוצאפועל1.5%

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

הכולל,2019ינוארלחודשהתעסוקהח"דופורסםב"בארה

עלעמדהאבטלהשיעור.הממשלהשבתתנתוניאתבתוכו

עמדההשתתפותשיעור.3.9%שללשיעורלצפיביחס,4%

0.1%עלעמדהבינוארהשעתיהשכרתוספת.63.2%על

בשנההשכרעלייתקצב.0.3%שלבשכרלעליהלצפיביחס

304נוספובינואר.לצפיבהתאם,3.2%עלעמדהאחרונה

אלף223שלחודשיממוצעלעומת,חדשיםמועסקיםאלף

.2018שנתבמהלך

יבחןהפדכיבנאומוהשבועהודיע,פאוול,הפדנגיד

בחינהגםכמו,הריביתשלנוספותהעלאות"סבלנות"ב

התפרשהההודעה.המאזןצמצוםמדיניותשלמחדש

שבועאתסיימושנים5-לח"האגתשואותובתגובה"יונית"כ

.2.51%-בהמסחר

0.2%-בהרביעיברבעוןהסתכמההאירובגושהצמיחה

.2018שלהשלישיברבעוןשנרשמהלצמיחהבדומה,בלבד

2019לשנתהצמיחהתחזיתאתהורידהבגרמניההממשלה

.בייצואההאטהבגללבעיקר,1%-ל1.8%-מ

אפיק המניות

ישראל
125-ו35א"תמדדי.חיוביתבמגמהננעלא"בתהמסחרשבוע

זהעלתההמקומיתהבורסה.בהתאמה3.32%-ו1.83%-בעלו

.בעולםהחיוביתלמגמהבהמשךברציפותהחמישיהשבוע

המשפטביתכאשרטבעאתלסבךממשיכהאלרגןרכישת

שהוגשההנגזרתהתביעהעילותיורחבוכיהשבועקבעהעליון

ולבעלילחברהשנגרמולכאורהנזקיםבגיןובכיריהטבענגד

.המניות

בהחזקתהאתלמכורהחלהובינוישיכון-ADOהיאבה

וסכוםהקרוביםבשבועותתתבצעהעסקה.37.5%מחזיקה

מיליון500-600-בכלהסתכםצפויובינוישיכוןלקופתהתמורה

.שקל

ב"ארה

הטובינוארחודשאתוהשלימוחיובישבועסיימוב"ארהמדדי

תעסוקהנתוניהתפרסמוהשבועכאשר,1987מאזביותר

ב"ארהביןהסחרשיחותהתקדמותברקעוכןחיובייםותעשייה

.לסין

דוחותכאשר1%-בכעלוהטכנולוגיהמניותAppleהפתיעו

0.5%-בכלמניההרווחתחזיתאתעקפההחברהעתלטובה

עלתהFacebook.ח"הדופרסוםביום5%-בכעלתהומנייתה

הממוצעתוההכנסהחזקיםדוחותהציגהכאשר11%-בהשבוע

.19.3%-בעלתהמלקוח

מנייתVisaאתאישרהוהנהלתהטוביםדוחותפרסמה

בשורתספרתית-דוצמיחההמגלמות2019לשנתתחזיותיה

.ההכנסות

אירופה

עונתכאשר0.52%-בהשבועעלה600האירוסטוקסמדד

.ממשיכהביבשתהדוחות

הרווחתחזיותאתעקפו600האירוסטוקסמחברות62%-כ

בנטרול5%עלנאמדתלמניהברווחהצמיחהכאשר,למניה

פגיעהעלמדווחיםמחזורייםבענפיםחברות.האנרגיהסקטור

.בסיןמהאטהמסוימת

 3.2.19// סקירה שבועית 

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

60333.90.35%0.73%3.91.21.5מדד תל בונד 277.90.03%0.06%מ"מדד מק

335.30.33%0.75%3.91.21.5מדד תל בונד צמודות434.20.26%0.78%שנים2-5ממשלתי קבוע 

0.36%3.63.53.9-341.3-0.04%מדד תל בונד תשואות631.70.69%1.82%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

339.20.69%0.40%3.73.82.8מדד תל בונד לא צמודות275.60.18%0.73%שנים5-2ממשלתי מדד 

0.00.77%0.52%3.84.02.9מדד תל בונד שקלי355.30.58%1.62%שנים10-5ממשלתי מדד 

0.08%3.47.56.5-0.01.20%מדד תל בונד תשואות שקלי351.20.43%0.83%ח כללי"אג

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

351511.10.83%3.23%S&P 5002636.02.87%6.54%א "מדד ת

1251368.50.60%2.65%Nasdaq 1006718.52.78%7.18%א "מדד ת

901069.5-0.15%1.20%Eurostoxx 600350.72.25%5.75%א "מדד ת

1201.52.12%8.44%DAX 4010918.62.92%6.12%א צמיחה"מדד ת

513.70.57%1.99%MSCI World 483.52.16%6.81%ן"א נדל"מדד ת

52108.20.50%2.67%MSCI Emerging Markets1018.01.69%5.75%-א בנקים"מדד ת
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בזרקור זה נעמוד  . בישראל נסחרות מספר אגרות חוב של חברות שעיסוקן המרכזי והיחיד הוא בתחום האנרגיה

.על ההבדלים המסחריים בין הסדרות הנסחרות בשוק בהתייחס לשלב העסקי והמיקום הגיאוגרפי של הפעילות

:סיכון מימוני נמוך, סיכון תפעולי נמוך : חשיפה למאגר מפיק ופעיל

מאגר זה הינו המאגר היחיד הפעיל בישראל  " תמר"מהזכויות במאגר 28.75%-מחזיקה בישראמקושותפות 

.  מהכנסותיו54%-למאגר תמר יש תלות בחברת חשמל כלקוח עיקרי והיא מהווה כ. בשנה9.7BCM-המפיק כ

עם תחילת הפעלת 2020מאגר זה מוגדר על ידי רשות ההגבלים כמונופול והוא צפוי להיתקל בתחרות בתחילת 

".כריש"ו" לוויתן"מאגרים 

אגרות החוב כוללות שעבוד על , מהזכויות במאגר תמר16.75%-הינו תאגיד ייעודי המחזיק בפטרוליוםתמר 

.זכויות ההשתתפות באחזקות החברה במאגרים

4.875%דהיינו התאגיד זכאי לקבל , הינו תאגיד ייעודי שזכאי לקבל את תמלוגי העל ממאגר תמרדלק תמלוגים

.פטרוליוםשל דלק קידוחים ותמר 31.25%מאגר תמר מתוך אחזקה כוללת של מהכנסות

:סיכון מימוני גבוה, סיכון הקמה גבוה: חשיפה למאגר בהקמה 

לטובת בעלי  , ב"במפרץ מקסיקו שבארהבקסקיןהינו תאגיד המחזיק בזכויות להפקת נפט במאגר מימוןנאויטס

ללא צורך בחתימה על , פרויקט זה מאופיין בנקודת איזון נמוכה להשגת רווחיות. יחידות משועבדות הזכויות הללו

.חוזים מסחריים אלא ביכולת למכור כל כמות מופקת במחיר שוק וכן בצנרת הולכה קיימת לתוצרת

ממאגר  15%-רציו מחזיקה ב. הינו התאגיד באמצעותה מגייסת רציו חלק מהחוב לפיתוח מאגר לוויתןרציו מימון

12BCMמכיל כמות של 1'קידוח שלב א. לוויתן שצפוי להתחיל בהפקה מסחרית לקראת סוף השנה הנוכחית

.מכורים ללקוחות קצה9BCM-כאשר מתוכם כ

חוב בתחום האנרגיה בהתייחס לשלב הפעילות העסקית

  מאגר פעיל 

למסחר רשום הוןברוטו פארימאוחד דרוגהצמדה סוגברוטו תשואהמח"ברוטו מנייר מספרנייר שם

            Aa3105.27382,273,214דולר11474794.375.131דלק תמלוגים אגח א

         AA102.682,126,919,753דולר23201743.444.33ישראמקו אגח א

         A1106.192,245,070,724דולר11413325.126.349תמר פטרו אגח א

         A1108.111,873,969,977דולר11435935.246.248תמר פטרו אגח ב

  מאגר בהקמה 

למסחר רשום הוןברוטו פארימאוחד דרוגהצמדה סוגברוטו תשואהמח"ברוטו מנייר מספרנייר שם

            A-103.83147,600,000דולר11413652.246.006נאויטס מימון אגח א

            A-103.17572,400,000דולר11413732.336.558נאויטס מימון אגח ב

            105.67633,849,000דולר11424883.268.357רציו מימון אגח ג

חשיפה למאגר מניב ומאגר בהקמה

למסחר רשום הוןברוטו פארימאוחד דרוגהצמדה סוגברוטו תשואהמח"ברוטו מנייר מספרנייר שם

         A196.421,528,533,000דולר47500892.764.562דלק קידוחים אגח א
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.  חשיפה למאגר מניב ומאגר בהקמה במקביל

מהזכויות  22%-מאגר בהקמה  וכן ב, מהזכויות במאגר לוויתן45.34%-הינו תאגיד המחזיק בדלק קידוחים

,  2021במסגרת מתווה הגז על החברה למכור את אחזקותיה במאגר תמר עד  דצמבר . מאגר פעיל, במאגר תמר

מעבר לכך על פי תנאי שטר הנאמנות החברה  . דבר המהווה מקור תזרימי בלתי מבוטל לשירות החוב ולדיבידנד

במידה והאחזקה בפרויקטים תרד  , במאגר לוויתן18%במאגר תמר ולפחות 10%להחזיק לפחות מחוייבת

ח אלו נחותות  "אג. לפרוע פדיון מוקדם חלקי לפי מנגנון המופיע בשטר הנאמנותמחוייבתמשיעורים אלו החברה 

.ח תמר בונדס הנסחרות ברצף מוסדי"לאג

השלב בו נדרש , נחיתות החוב, בתמחור אגרות החוב לעיל ישנה משמעות לקדימות התקבולים–לסיכום 

ח  "מ האג"סיכוני ההקמה וסיכוני ההפעלה בנוסף לבחינות השוטפות של מח, אופי המאגר, מחזור חוב

ואיתוככל שמדובר במאגר מניב או לקראת הנבה הסיכון יורד . התשואה הנדרשת דירוגו ותנאיו המשפטיים

.התשואה הנדרשת על החוב ולהיפך

חוב בתחום האנרגיה בהתייחס לשלב הפעילות העסקית

חשיפה למאגר מניב ומאגר בהקמה

למסחר רשום הוןברוטו פארימאוחד דרוגהצמדה סוגברוטו תשואהמח"ברוטו מנייר מספרנייר שם

         A196.421,528,533,000דולר47500892.764.562דלק קידוחים אגח א


