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 סקירה שבועית מבית "טל נפתלי רוזנפלד יעוץ השקעות פרטי ואובייקטיבי"

?בשבוע החולףאז מה קרה   

הנשיא טראמפ הצליח לעבור עוד משוכה בהעברת רפורמת המס הגדולה שלו, כרגע 

 הנשיא יצטרך להתמודד עם פחות התנגדות בבואו להעביר את ההצעה.

עם נושא חבל  לשלילה תנודתיות חוזרת לשווקים, תחילהה אתבכלל השבוע ראינו 

 לחיוב ספרד החליטה להשעות את אוטונומיית החבל, ולאחר מכן קטלוניה בספרד, שם

משום נדבך  שוק המניותלטה של הצעת התקציב שהייתה חיובית לעם העברת ההח

.המיסוי  

נתונים   אף לדחוף קדימה על האמריקאיים ממשיכים בשוקי המניות, מניות הקבלנים

הבנייה למגורים. מניות חברות הצריכה מראות ביצועים  התקררות של המצביעים על

 שליליים מול המדד, לדוגמא, פיליפ מוריס, הורמל פודס ועוד.

, האם נראה 7% בתחום הקמעונאות אנחנו רואים יתרות שורט בשיא ברמות של כמעט

המסחר בארצות הברית ובאירופה ירדו בחודשים  שורט סקוויז בקרוב. בכלל מחזורי

 האחרונים.

איגרות החוב של "בומברדיר" עלו ותשואתן חזרה לרדת לאחר החיבור עם "אירבוס" 

הנשיא טראמפ על "בומברדיר" . תשעוזר לראשונה להתמודד עם מכס מגן שהשי  

השנים  30-בבסקירה האחרונה נכתב שיבוא הנפט מסעודיה נמצא ברמתו הנמוכה ביותר 

 האחרונות, עכשיו ידוע שסעודיה מאבדת נתח שוק גם מול סין.

, ברזילאי שנים בברזיל, נקובה ריאל 10-בשווקים מתעוררים,תשואת איגרת החוב ל

.9.6%ועומדת על  2013הגיעה לרמתה הנמוכה ביותר מאז   

ת הברית בנוגע מתקן מעלה לאחר הסכסוך עם ארצו ,Bist-שוק המניות בטורקיה, ה

 שוק המניות התאילנדי נמצא בעיצומו של מימוש רווחים.לאשרות הכניסה. מנגד, 

תמריץ , 2012בסין אנחנו רואים את ההשקעות בתשתיות הולכת ועולה מאז תחילת 

 פיסקאלי ראוי.



נה, קופצות על רקע בדרום קוריאה אנחנו רואים את תשואת איגרות החוב הקצרות במדי

, ולכן גם הריביות עשויות לעלות בקרוב, הבעיות עם השכנה עלוהיצוא  רמותהעובדה ש

 מדרום מעכבת את העלאת הריבית.

ביפן, כלכלנים מצפים מהבנק המרכזי להמשיך בצמצום רכישות של מניות ותעודות סל 

שובה ומעשית יותר. בשוק החופשי בעוד כוונון תשואות איגרות החוב נעשה מטרה ח

, יש לראות האם זהו שינוי ניתוק בין שער הדולר/ין לביצועי המדדב לאחרונה אנו חוזים

 צפויה לפגוע משמעותית בכלכלה. 2018-בביפן העלאת המע"מ הצפויה  .מגמה

בשנה.  1.6%רמת צמיחה של ריטניה, מכירות קמעונאיות ממשיכות לאכזב עם בב

בנובמבר ממשיך . הסיכוי לעליית ריבית 8%המספר היה כמעט  2016להזכיר בשנת 

 .85%-לעלות ועומד על כ

 אךממשיכים לעלות על רקע המשבר בקטלוניה,בספרד, באירופה, תשואות איגרות החוב 

 זו לא פאניקה....

בנושא התנודתיות, ארצות הברית היא לא היחידה ואנחנו רואים תנודתיות נמוכה 

 הסטורית גם בשוק האירופי.

מהשנים האחרונות,  גבוהה Capexסקר היצור של פילדלפיה מצביע על ציפייה לרמת 

 גם המוצרים המוגמרים, כמובן. ם שחומרי הגלם שלהם יעלו יותר וכךיצרנים מצפי

שציפו להם, זאת לאחר המספר הגבוה, דורשי העבודה הראו מספרים נמוכים יותר מאלו 

 קנים,.ההוריסופות  לאחרשקיבלנו , באופן טבעי 

 מי ייתן והשבוע יהיה יעיל ורווחי ככל הניתן

 

 

 

  

 


