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סקירת שוק

עליות שערים בשוק המקומי :שינוי מגמה או תופעה חולפת?
במהלך חודש ספטמבר שב שוק המניות למגמת עלייה ,לאחר תקופה ארוכה של דשדוש ואף ירידות
שערים .השיפור נבע ממספר גורמים ,בהם אי התממשות האיום הגיאופוליטי כתוצאה מביטול התקיפה
האמריקנית בסוריה וכן כתוצאה מהורדת ריבית בנק ישראל לרמה נמוכה של  .1%למרות העליות ,אנו
ממשיכים להמליץ על העדפת האפיק המנייתי על פני האג"ח הקונצרני והממשלתי.

סקירה זו מתארת את ההתפתחויות האחרונות והעדכניות בכלכלה ובשווקים הפיננסיים ומנסה להעריך את ההתפתחויות העתידיות.
הסקירה מיועדת ללקוחות "פלטינום" בלבד .אין להפיצה ללא אישור חברת "פלטינום".

עיקרי הסקירה
 לאחר תקופה ארוכה של דשדוש ואף ירידות בשוק המניות המקומי ,חל במהלך השבועות האחרונים שינוי מגמה
בשוק זה .מסוף אוגוסט ועד אמצע חודש אוקטובר ,הוסיפו המדדים תל אביב  100ותל אביב  25לערכם  9%ו-
 12%בהתאמה .למעשה לראשונה מאפריל  2011חצה מדד ת"א  25את רף  1,300הנקודות.
 המדדים הענפיים הציגו אף הם ביצועיים מרשימים .מדד הנדל"ן השלים עלייה של למעלה מ 20%-באמצע חודש
אוקטובר .מדד הבנקים הציג עלייה של למעלה מ 11%-בחודש וחצי האחרונים.
 אנו סבורים כי העליות בשבועות האחרונים נבעו משני גורמים עיקריים :הרגיעה בתחום הביטחוני )סוריה ,איראן(
וכן הורדת הריבית המוניטרית לרמה של .1%
 למרות העליות ,אנו מאמינים כי מחירי המניות טרם הגיעו לשיא ואף רחוקים מאוד מכך .הסיכוי שנראה
ירידות משמעותיות בשוק המניות הינו נמוך .ייתכן ונראה מימושים ,אך אלה בגדר תופעה חולפת ואף מהווים
הזדמנות קנייה .בשוק האג"ח הקונצרניות ראינו גם החודש עליות מחירים תוך צמצום פערי התשואות בין
האג"ח הקונצרניות לממשלתיות .לכן אנו ממשיכים להמליץ על הגדלת החשיפה לאפיק המנייתי על פני אג"ח
ממשלתיות וקונצרניות.
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חולפת?
מגמה או תופעה ח
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עליות בשוק המנייות המקומי :שינוי
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עלייה
בעודו משלים ע
חילת השנה ,ב
ה במגמת עלייה חזקה מתח
דד הנדל"ן היה
פיים הציגו לאחררונה ביצועיים מרשימים .מד
מדדים הענ ם
גם המ
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ההקלה בעקבוות אי
המקומי בשבועעות האחרונים נובעת קודם ככל מתחושת ה
ת המאפיינת את שוק ההון ה
בורים כי הסיבה לאופטימיות
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שו של איום ה
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כך ,ניתן לראות כי כאשר היחס בבין נפח המסח
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ללא שינוי
איגרות החוב :א
מניות
שיכים לטעון כי ההשקעה במ
תיות והקונצרנניות .אנו ממש
אג"ח הממשלת
טרקטיביות הנמוכה של הא
דיברנו על האט
רה הקודמת ,ד
בסקיר
ולעתים אף
ם
היא התשואות הנמוכות
סיבה לכך א
תיות והקונצרנייות כאחד( .הס
חוב )הממשלת
ה באיגרות הח
עדיפה על ההשקעה
ה
בשלב הנוכחי
ממימושים בטוווחים הארוכים יותר.
חוב הקצרות ,לצד החשש מ
שליליוות באיגרות הח
שיפוע העקום תלול
עלות גם במה לך ספטמבר .כפי שציינו בעבר ,ככל שש
קום השקלי לע
שלתיות המשייך שיפוע העק
בשוק האג"ח הממש
הימנע
של הניסיון לה
טווח ארוך בש
טים להתרחק מהשקעות לט
חשש המשקיעים כי התשואות יעלו בעתיד וועל כן הם נוט
ש
יותר ככך עולה
החוב
בשוק איגרות ה
קפים גדולים .ב
משלתיות בהיק
שי האג"ח הממ
אופיינו במימוש
החודשים האחרונים א
ם
הלן כי
תן לראות דלה
סדי הון .כך ,נית
מהפס
הקונצרני לממשלתי.
פערי התשואות בין האפיק ה
ם ,תוך צמצום פ
שים האחרונים
הקונצרניות ,המשיכו המחירים לעעלות גם בחודש

מקור :בנק ישרראל
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אזהרה :פרסום זה אינו בגדר ייעוץ ,אינו מתחשב בנתונים ובצרכים הספציפיים של המשקיע הפוטנציאלי ואינו מהווה
הצעה ו/או המלצה לרכישת ניירות ערך מסוג כל שהוא .אין לראות בדוח זה שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות
והתאמה אישיים וספציפיים ללקוח תוך התחשבות בנתוניו ,צרכיו המיוחדים והאחרים ,מצבו הכספי ,נסיבות ומטרות
השקעתו המיוחדים של כל אדם .אין להעביר דוח זה לצד ג' כלשהו.
הסקירה מבוססת על נתונים שהיו גלויים לציבור ושפורסמו בכלי התקשורת ,בדוחות כספיים ,הודעות לבורסות
לניירות ערך ובכל דרך אחרת .ההנחות שבסקירה נעשו על בסיס מידע ,פרסומים ונתונים אלו .המידע ,הפרסומים
והנתונים מהמקורות הנ"ל הונחו כנכונים ודוח זה המסתמך עליהם אינו מהווה אימות או אישור לנכונות נתונים אלו.
המידע המופיע בסקירה זו מעודכן למועד פרסומו לראשונה ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או
אחר ,וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות
להשתנות ללא מתן הודעה נוספת .המידע בסקירה זו משקף את הבנתנו ביום עריכת דוח זה .מודגש כי אין "פלטינום"
ו/או עובדיה אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה ,לשלמותו ,לדיוק הנתונים הכלולים בה או להשמטה ,שגיאה
או ליקוי אחר בסקירה" .פלטינום" לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בסקירה זו,
אם יגרמו ,ואינה מתחייבת כי שימוש במידע שבסקירה זו עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש .ייתכן שבמועד פרסום
הסקירה ,או במהלך  50הימים שקדמו למועד הפרסום" ,פלטינום" החזיקה או מחזיקה או עשוייה להחזיק בחשבונות
המנוהלים על ידה החזקה מהותית בסוג כלשהו של ניירות ערך של חברה מהני"ע המוזכרים בסקירה .הפרסום הוכן
על ידי "פלטינום" ומהווה דעה אישית בה אחז הכותב ברגע הכתיבה בלבד .כל רכישה ו/או מכירה כזו הינה על פי
האמור בהתאם להחלטות ושיקולי המשקיע בלבד ביום רכישתן או מכירתן .כל הפועל על סמך מסמך זה עושה זאת
על אחריותו בלבד.
סקירה זו הינה רכושה של "פלטינום" בע"מ ,אין להעתיק ,לשכפל ,לצטט ,לפרסם בכל אופן ו/או פעולה ,דפוס ,צילום,
הקלטה ,העתקה את הדוח ,ו/או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש .כל הזכויות שמורות לחברת
"פלטינום".
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