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תתעדף,בהתממשותםהנזקופוטנציאלשלהםהסבירותמידתאתתעריך
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שנה30-ב ל"ח ממשלת ארה"תשואת אג

..כל סיפור בשוק ההון מתחיל מכאן



10ב ל "ח ממשלת ארה"תשואת אג

שנים



תשואה לשנתיים? מ"מחלמה לי סיכון 



חטיבת שוקי הון

ב בדרך להשתטח לחלוטין ועשוי אף לקבל "העקום בארה

.  שיפוע יורד



חטיבת שוקי הון

עקבי עם שלב מאוחר  ( שנים2-10) ב "שיפוע עקום התשואות בארה

ואף  , "השתטח"גם במחזורים קודמים העקום . יחסית במחזור העסקים

וזאת במקביל לירידת שיעור האבטלה לרמת מינימום ועלייתה  , התהפך

יש נביא חדש בעיר. שוב



וקצת מעוקצומדובשוקצת 

4.00~שער ממוצע , (5%נקי )30%-רווח גולמי בשיעור של כ2016רשמה בשנת " מ"היצואנים בע"חברת 
.2017שנסחר במהלך השנה ושרר בשוק גם בסופה נקבע גם כשער התקציב למכירות 

-ירידה של כ, 3.60~שער ממוצע שנתי , בדצמבר3.46~נחלש הדולר מול השקל עד לשפל של 2017בשנת 
10%.

.-5%-והרווח הנקי הפך להפסד בשיעור של ,20%-ל30%-שולי הרווח הגולמי של החברה נשחקו בהתאם מ

נסחר  3.60~שער ממוצע , (5%נקי )30%-רווח גולמי בשיעור של כ2017רשמה בשנת " מ"היבואנים בע"חברת 
.2018-ולכן נקבע גם כשער תקציב לעלות המכר ב3.45~אך בסופה במהלך דצמבר נסחר סביב , במהלך השנה

.8%-עליה של כ, בדצמבר3.78~התחזק הדולר מול השקל עד לשיא של 2018בשנת 

.-3%-והרווח הנקי הפך להפסד בשיעור של ,22%-ל30%-שולי הרווח הגולמי של החברה נשחקו בהתאם מ



בחינת שער חליפין אפקטיבי דולר שקל

2019שנת 2011שנת 

3.63.6חליפיןשער 
עלות גידור  

ח "מט

מתורגמת 
לתשואה

לקוח מגדר 

(  מוכר דולרים)
1.3%מקבל 

לקוח מגדר 

(  מוכר דולרים)
2.5%משלם 

שער חליפין  

אפקטיבי  
בעוד שנה

3.653.52



..(ויקרה)סחורה טובה 

חומר הגלם העיקרי של  . המבצעת עבודות בתחום תשתיות המתכתפרוייקטליתהינה חברה " מ"בעהברזלנים"חברת 

החברה פועלת בשיטת המכרזים ומציעה מחיר עבור  . בפרוייקטיםמהתשומות 80%-החברה הינה פלדה אשר מהווה כ

(.'עבודה וכד, ג"חו)הרלוונטיםעם פירוט עלויות כלל הסעיפים , הפרוייקטביצוע 

הציעה  , דולר לטון420-כולפי מחיר הפלדה שנסחר באותה עת ברמה של , נגשה החברה למכרז2017בחודש פברואר 
.  צפוי להיות כשנההפרוייקטמשך , (ח"מש10)10%רווח תפעולי של כהמגלם לחברה שולי , ₪' מ100מחיר של 

ובהתאם לכך החלה בביצוע העבודות וברכישת , בחודש יולי קיבלה החברה הודעה משמחת שהצעתה זכתה במכרז

.  2018ביולי הפרוייקטעד לסיום , הפלדות מספקיה לפי התקדמות העבודה והצרכים

העלות  , ועלייה הדרגתית נוספת במהלך תקופת ביצוע העבודות, בשל עלייה חדה במחיר הפלדה ערב הזכייה במכרז

לאור  . מעבר לעלות שבו תומחרה ההצעה במכרז25%-כ, דולר לטון520-כהממוצעת בה נרכשה המתכת עמדה על 

סיימה החברה את  , (מחיר קבוע במכרז)זאת ובשל אי היכולת של החברה לגלגל את עליית מחיר המתכת על הלקוח 
.₪' מ15בהפסד של , ₪ ' מ10במקום ברווח של הפרוייקט



חטיבת שוקי הון

שנתי ביחס לסל המטבעות מזה יותר  -התאפיין בתיסוף רבהשקל 

מגמת  . זו" בסיסית"היו סטיות זמניות ממגמה , מעת לעת; מעשור

....2018בשנת התיסוף התמתנה 



חטיבת שוקי הון

אולם נראה כמתחדשת השנה



ח"המטגורמים  המשפיעים של שוק 

בעבר ותחזיות לעתיד, עודף בחשבון השוטף

ב"פערי ריביות ישראל ארה

ח בנק ישראל"רכישות מט

תנועות הון

גורמי סיכון מקומיים וגלובליים

האטה עולמית והשפעתה על המשק המקומי

שווקי מניות

מצב גיאופוליטי מקומי

מצב פוליטי מקומי



חטיבת שוקי הון

אך במידה פחותה  , "בשקל חזק"הבסיסיים עדיין תומכים המשתנים 

וככל הנראה באופן זמני



חטיבת שוקי הון

האינפלציה בישראל מצויה במגמת עלייה ועשויה להביא להעלאת ריבית  

.על ידי בנק ישראל מוקדם מהגלום בשוק



האינפלציה העולמית מתבססת ביעד



הכולסטרול הרע-נפט



מה יעשה ליצוא  ? בשורה טובה

ולפנסיה

ח"האגבישראל קרוב להיכלל במדד ח"האגששוק הודיעה  FTSEחברת 

הכוללים סכום , הסףלעמוד בתנאי שקרוב כיוון  WGBIהעולמי שלהם 

2.5מיליארד אירו ומעל 40מעל , מיליארד דולר50מעל : היקף כספי של

. טריליון ין יפני

לתקופה של מ"במחהישראלי לא עמד בתנאי הסף ח"האגשוק עד כה 

הישראלי  ח"האגשוק FTSEהערכות אולם על פי , מעל שנה בהיקף הדולרי

.צפוי להגיע לתנאי הסף בקרוב



חטיבת שוקי הון

???0.25אז למה 

201720182019

3.53.73.6ג"התמ

3.44.03.5הצריכה הפרטית

7.35.05.5היצוא

3.73.43.4האבטלה

0.30.81.5האינפלציה

ריבית בנק 

ישראל

0.10.10.5





תרחישי שוק

כל אחת מהעמודות בטבלה שלהלן מציגה תרחיש אפשרי להתפתחות  

:השנים הבאות5-תוואי הריבית ב

ניתן לראות את הפער בין  , בהינתן התקיימות כל אחד מהתרחישים לעיל

:שנים5למשך ₪ ' מ50תשלומי הריבית על הלוואה בהיקף 

3תרחיש 2תרחיש 1תרחיש ריבית לסוף השנה

20190.25%0.50%0.75%

20200.50%0.75%1.00%

20210.75%1.00%1.50%

20221.00%1.50%2.00%

20231.25%2.00%2.50%

20241.50%2.25%3.00%

סך תשלומי ריבית

3תרחיש 2תרחיש 1תרחיש 

פער בין 

גבוה 

לנמוך

סך תשלומי  

ריבית
3,781,1164,641,7325,426,0391,644,9

24



הפתרון הקלאסי

..קחו מחיר לריבית שקלית והחליפו את בסיס ההצמדה

.IRSנתמקד ב . ישנן אופציות נוספות המבוססות על נגזרים



IRS – INTEREST RATE SWAP

מאפשרת ללקוח  להחליף תזרים ריבית מריבית קבועה  IRSעסקת •

. לריבית משתנה ולהיפך

ח או פיקדון ובכל "אג, הלוואה, העסקה יכולה להתאים לנכס קיים כגון•

מועד תשלום ריבית להחליף את התזרים ריבית בנכס לתזרים הריבית 

(ריבית קבועה או משתנה)הרצוי ללקוח 

משלם ריבית קבועה ומקבל ריבית משתנה שתי הריביות , IRS-קונה ה•

מקבל ריבית קבועה ומשלם ריבית  , IRSמוכר ה. )נקובות במטבע זהה

(.משתנה 

מקבעת ללקוח  , החלפת בסיס הריבית ממשתנה לקבועה, IRSברכישת •

היום את הריבית על התזרים והופכת את הוצאות המימון לידועות מראש

תתבצע התחשבנות כספית , בכל מועד התחשבנות במהלך חיי העסקה•

יקבל את הפרשי הריביות על פי הריביות /ישלםהלקוח)בחשבון הלקוח 

שנקבעו והתאם לתנאי העסקה



IRS – INTEREST RATE SWAP

:במועד פתיחת העסקה יקבעו הפרמטרים הבאים

מועד הפקיעה•

סכום העסקה•

מועדי תשלומי הריבית •

במקרה של ריבית שקלית יש לשים לב כי עסקה  -סוג הריבית המשתנה •

אפשרית רק ללקוחות כשיריםTELBORב "ע

משלם או מקבל את , כלומרIRSהאם הלקוח קונה או מוכר –כיוון העסקה •

הריבית הקבועה

.שחקני שוק ההון/שימושים אצל מוסדיים



 IRSדוגמא לעסקת 

:דוגמא

שנים5לתקופה של ₪ ' מ50לקוח לקח הלוואה שקלית בסך 

(2%+פריים )הלקוח משלם ריבית שקלית משתנה פעמיים בשנה 

ולכן מבצע הפרעוןהלקוח חושש מעליה בריבית השקלית עד למועד 

 IRSקניית עסקת 

החלפת הריבית המשתנה בקבועה לתקופת ההלוואה: מהות העסקה

החלפת בסיס הריבית קיבע ללקוח את הוצאות המימון



3.8%ריבית שקלית קבועה 

לקוח

2%+ פריים 
2%+ פריים 

(בגין הלוואה)בנק 



תודה על  

!ההקשבה


