
GOODMORENING
מחכים לחדשותשלא ויועצים לסוכניםניוזלטר 
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MORE to know

מסתבכתהמאקרותמונת

עלמדבריםאסטרטגיםאבלברורותלאעדייןההשלכות.ליברליהניאובעידןהגדוליםהגיאופוליטייםמהמשבריםאחדהיאלאוקראינהרוסיהפלישת

העדפותשלמחדשלחישובמביאההפלישה,למעשה.סין-רוסיהוצירוהמערבאירופהמדינותעלבדגש,הגלובליתהפוליטיתהשבירותשלהרס

אנרגיהמקורותשיקוליגם,כןכמו.בהמשךנוספותבמדינותוייתכןבגרמניהביטחוןתקציבישלמשמעותיותהגדלותכמו,מדינותבקרבאסטרטגיות

.מסורתיתוגםירוקהבאנרגיההשקעותשלבצורההרוסיוהגזלנפטאלטרנטיביים

ידיעלמעטיאוזנושאלוכנראהאך,כלליבאופןולשווקיםאירופהליבשתהסיכוןפרמייתולעלייתופוליטיתכלכליתיציבותלאיגורמותאלוהשפעות

.המרכזייםהבנקיםמצדיותרמתוניםפיננסייםותנאיםהריאליתבריביתירידה

:ואנליסטהשקעותל"סמנכ,אמסלםמעין



הסיכון בבנקים האירופאים עלה יחד עם תמחור מחדש של נכסי החוב (2020פברואר)הקורונהטרוםלרמתווחזרמהשיא20%ירדהדאקסמדד



אוסטרליה ואמריקה הלטינית שעשירות  , וגם מדינות כמו קנדהטבלת התשואות מגזר הסחורות שמוביל את כמו כן . מטבע מקלט–בצד הנהנה נמצא הדולר האמריקאי 
.המניות הביטחוניות מקבלות רוח גבית מציפייה להגדלת תקציבי ההגנה, בנוסף. במחצבים ומתחרות ברוסיה בהקשר הזה

אם האינפלציה תיוותר גבוהה . חשוב לזכור שהאינפלציה עולה בטווח הקצר וישנו סיכון גדול שכעבור תקופה היא תכביד על הצרכן ועל שולי רווחיות החברות, בזמן הזה
כאשר משקיעים מעלים את , ב בלבד"נ24שנים עומד על 10-ח ל"ב לשנתיים לעומת אג"ח ארה"הפרש התשואה בין אג. תרחיש הסטגפלציה יעלה, לתקופה ממושכת

.2023-הסבירות למיתון אפשרי ב



MORE to know

:הקצרבטווחלפחות,ביטחוניותמניותשלהיפהשעתן-צבאייםעימותים
הסיבות.לשוקביחסיתרביצועימציגהביטחוניהסקטוראתראינו,לפברואר24בלאוקראינהרוסיהביןהמלחמהתחילתלפניעוד,השנהמתחילת

.אינפלציהבפניוהגנהעצמיתמניותרכישתלטובתהחופשיהמזומניםבתזריםשימוש,הסקטורשלנוחתמחורהיולכך

.ביטחוניותמניותשלהיפהשעתןזוהיצבאייםשעימותיםלומרניתן.ניכרבאופןהתגברולשוקביחסהסקטורשלהיתרביצועיהלחימהתחילתעם

2008ברוסיה–גאורגיהמלחמתכוללרוסיהשלהקודמיםבעימותיםשראינומהזה.שנהחצישלבתקופהנמחקיםהעודפיםהביצועיםלרב,זאתעם

.העודפיםהביצועיםעלשמרהביטחוניהסקטור2001בבספטמבר11פיגועילאחר,מנגד.2014בקריםהאיחציוסיפוח

השוקאתסוקרכןוכמו,והתעופההביטחוןתעשיות,המתחדשתהאנרגיהבתחוםהתמחותעםאנליסט,שניידרבוריס

:האירופאי

(2014)סיפוח חצי האי קרים (2008)רוסיה -מלחמת גיאורגיה
(2001)בספטמבר 11פיגועי 



בעימות הנוכחי העולם המערבי בכלל והאיחוד האירופי בפרט התעורר למציאות שהצבא שלו איננו מוכן לאימות צבאי  , נראה שבשונה מהסבבים הקודמים של רוסיה
.  משמעותי מול מעצמה אחרת

. מיליארד אירו16.5תוספת שנתית של כ . 1.5%מ ג"מהתמ2%גרמניה הייתה הראשונה להרים את הכפפה עם הודעה מאוד מפתיעה של הגדלת התקציב הביטחוני ל 
".מוכנות צבאית"בשביל ( כפול מהתקציב השנתי)מיליארד אירו 100גרמניה הכריזה על תוספת חד פעמית של , בנוסף

שציין שיגיש למשרד ההגנה הגרמני רשימת ציוד שיוכל לספק  , יצרנית כלים קרקעיים ותחמושת גרמנית, Rheinmetallל "קיבלנו אינדיקציה ראשונית לגודל האירוע ממנכ
מיליארד אירו ככה 6מדובר על חברה עם היקף הכנסות שנתי של . לטענתו זו הזרוע הצבאית שדורשת מודרניזציה הכי דחוף. מיליארד אירו42בטווח של שנתיים בהיקף של 

. בטווח הבינוני, במיוחד עם חשיפה משמעותית לאירופה, בהחלט ניתן לומר שמדובר על שינוי שצפוי להטיב עם חברות ביטחוניות. שמדובר על אירוע מכונן

2020לשנת ג"מהתמהוצאות ביטחוניות במדינות אירופאיות כשיעור 



ב"ארה
מרכזייםאירועים

מהצפיחזק–תעסוקהדוח

בחדשותמדובר,+(5.8%–צפי)5.1%שלשנתיבקצבעלהעבודהלשעתהשכר–שכר•

הנמוכהלעלייהההסבר.אינפלציוניתמספירלהוהשווקיםהפדשלהעיקריתלדאגהטובות

בשכרמשרותכ"בדהןאלו.השירותיםבתחוםהיושנוצרוהחדשותמהמשרותהרבה-מהצפי

.נמוך

.הקורונהמהתפרצותהנמוך,3.8%–לירדהאבטלהשיעור–אבטלה•

ועדמאז.עבודהמקומותמיליון22–כנסגרו2020אפריל–מרץבחודשים–חדשותמשרות•

.מיליון19.9-כהאמריקאיתהכלכלהיצרההיום

במרץ15-16–ראשונהריביתהעלאת

,1.5%–1.25%שללרמההשנהריביתעליות5–לצפייהמתמחריםהשווקים•

1.737%–שנים10–לב"ארהממשלתח"אג•

מניות

•BUY THE DIP–לשוקדולרמיליארד4.6–כזרמוהחולףבשבועאמריקהאוףבנקנתונילפי

גידורוקרנותאמידיםפרטייםמשקיעים,בשווקיםהוודאותחוסרלמרות.ב"בארההמניות

.S&P500הבמניותאחזקתםאתמגדיליםב"בארה

•BUY BACK–מיליארד238בסךמניותשלעצמיותלרכישותאישוריםפורסמופברוארבחודש

.בהיסטוריהעצמיותלרכישותביותרהחזקההשנהתחילת–דולר



ישראל
מרכזייםאירועים

לריביתאינפלציהבין

והתחזקותהסחורותבמחיריהזינוקולאור,+(3.1%)י"בניעדמעלבישראלהאינפלציה

עבודהושוקצמיחהרואהי"בנ,בנוסף.לעיןהנראהבטווחגבוההלהישארעשויההיאהדולר

הקרוביםהחודשים12–בהריביתהעלאות4–3כרגעמתמחרמ"המקשוק,במיוחדחזקים

אינפלציהמלבד–ישראלכלכלתעלבאירופהלסכסוךהשפעותצפויותלא

דולרמיליון773–בכהסחורותייצואהסתכם2021בשנת–לרוסיהסחורותיצוא•

,כימיקלים,חקלאותבתחומיבעיקר)ישראלשלהסחורותייצואמסך1.5%–כהמהווים

.(ועוד

,דולרמיליון197–בכהסחורותייצואהסתכם2021בשנת–לאוקראינהסחורותיצוא•

.והכימיקליםהחקלאותבתחומיבעיקרמרוכזוהוא

דולר'מ275)דולרמיליון459–בכהסתכם2021בשנת–ושירותיםסחורותיבוא•

,עץ,נפטמוצרי,(ביצים,חיטה)מזוןבתחומיבעיקר(אוקראינהדולר'מ184,מרוסיה

–לגביוכנלתוכנהבשירותיהואמאוקראינההייבואמסך68%כאשר.ויהלומיםפלדה

.מרוסיהמהייבוא29%

MSCIלמדדיישראלהצטרפות

למדדישראלאתלצרףלאMSCIבחברתהחליטוהמסחרימיביןהתאמהאיבעקבות

MSCI EUROPE.מיליארד15–10שלגודלסדרהישראלילשוקזרמוהאחרונותבשנים₪,

.ופוליטיתגיאופוליטיתורגיעהנמוכהאינפלציה,גבוההצמיחהרקעעלזאת



שווקים גלובליים
זרז אינפלציוני–סחורות 

האחרוןשלישיביוםכאשר,1915שנתמאזבשיאהשנהמתחילתהסחורותמחיריעליית

Bloombergמדדרשם Commodity Spot Indexבהיסטוריההגבוההיומיתהעלייהאת

(4.14%)+.

מסתמנת עליה של  ,  כתוצאה מכך( שנים7שיא של )דולר 115–מחירי הנפט עלו ל •

.במחירי הטיסות10%-למעלה מ 

מתחילת פברואר מה שעשוי להמשיך את מגמת התייקרות  31%-מחירי החיטה עלו ב •

.המזון

מחירי  ניתן להניח התייקרות נוספת במחירי החשמל בשל התייקרות –מחירי החשמל •

.הפחם



תחליףלהוותכדיבסקירהאין,כןכמו.כלשהומסוג"לציבורמכירה"או"לציבורהצעה"מהווהאינהוהיאערךניירותרכישתאו/ולהשקעההצעהלהוותכדיבסקירהאין.בלבדאינפורמטיביותלמטרותנועדהזאתסקירה
הנסקריםהנושאיםאודותהנתוניםמלואאתלהקיףמתיימרתאוממצהאינהוהיא,בההכלולהמידעשלבלבדתמציתיתהצגהלשםנערכההסקירה.אדםכלשלהמיוחדיםוצרכיובנתוניוהמתחשבהשקעותשיווק/לייעוץ

חברותאוהחברה.בהשנכללוהערכותאו/ונתוניםלשנותאולעדכןמתחייבתאינהוהחברהבתכיפותולהשתנותלהתעדכןעלולבסקירההכלולהמידע,כתיבתהלמועדנכונההסקירהכי,מובהרספקהסרלמען.במסגרתה
.זאתבסקירההאמורעלמהסתמכותכתוצאהלהיגרםשעלוליםהוצאהאוהפסד,לנזקבאחריותיישאולאבקבוצההשליטהבעליאובהןהמשרהנושאי,מעובדיהןמיאובשליטתה

מסלנטרבי ישראל 

שיניתי את  . ניסיתי לשנות את העולם ולא הצלחתי”
”עצמי והשתנה כל העולם

050-2036328–מנהל מערך שותפים אסטרטגיים , אסף בלוך| 054-5687262–ל חיסכון טווח ארוך "סמנכ, שרון אגוזי

מיועד ללקוחות כשירים בלבד


