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ח"אפיק האג
ח"האגושוקהמאקרוסביבת

עלההזנקחברותללאהשירותיםיצואסךכיפרסמהס"הלמ

4-בוהסתכם2017לדצמברביחס2018בינואר7.7%-ב

עליההואאףרשםהתעשייתיהייצורמדד.דולרמיליארד

לעומת3.9%שלחיוביבשינוישהסתכמהינוארבחודש

בענףנרשמההייצורבענףהתרומהמרבית,2017דצמבר

טבעלחברתברובוונזקףהאלקטרונייםוברכיביםהתרופות

.אינטלשלהחדשבמפעלולפעילות

10.2על2017שלהאחרוןברבעוןעמדוהבניההתחלות

בגובהבניההתחלותנרשמושנתיובסיכוםבלבדדירותאלפי

לנתוניביחס14%-כשלירידהבלבדדירותאלפי46.3של

.2016שנת

תוך3.5עדשלקצרתיקמ"מחעלוממליציםממשיכיםאנו

.העולמיתהתשואותלעלייתדגשמתן

קונצרניח"אג

בכלשעריםבירידותשבועסייםהקונצרניותהחובאגרותשוק

הסיבה.קלותשעלהבנקיםצמודותבונדתללמעטהאפיקים

בשווקישעריםירידותרקעעלהואהקונצרניבשוקלירידה

.המשקיעיםשלהסיכוןבהעדפותוירידההמניות

ספציפייםחים"לאגחשיפהלצמצםוממליציםחוזריםאנו

.הלווהסיכוןאתנאותהבצורהמתמחריםשאינם

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

1.75%-1.5%שביןלרמההריביתאתהעלההפד,ב"בארה.

נוספותפעמייםתעלההריביתהשנהסוףעדכיצופההוועדה

החציוניתהתחזית.פעמים3תעלההריבית2019-בואילו

הנוכחיתלשנה1.9%שלברמהנותרההאינפלציהליבתעבור

האבטלהשיעור.2019בשנת2.1%שללרמהעלתהאולם

לרדתוצפוי3.8%עלהפדתחזיותלפיעומדזולשנההחזוי

.3.6%-להבאהבשנה

מוצריםמגווןעלמכסיםהמטילהצועלחתםטראמפהנשיא

כיהודיעאףהנשיא.בשנה$מיליארד60-כשלבהיקףסיניים

.ב"בארהסיניותהשקעותכנגדנוספותמגבלותשוקלהוא

אמריקאיםמוצריםעלמשלהםמכסיםהטילוהסינים,כתגובה

מפניהמשקיעיםחששות.בשנהדולרמיליארד3בגובה

.שעריםלירידותהשווקיםאתשלחהסחרמלחמתהתפרצות

אפיק המניות
ישראל

125א"ת.המוביליםבמדדיםשליליתבמגמהננעלהמסחרשבוע

,פוקסמניותאתנצייןבמדדהבולטותמהמניות.2.2%-בירד

.בהתאמה5.6%-ו6.1%,9.3%-בכעלואשרופרוטרוםאינרום

אשרואבגולשלאג,רובוטיקהמזורמניותשעריםבירידותבלטו

.12.1%-ו12.6%,14.6%מערכןהשילו

ההכנסותשנתיבסיכום.נוספתשיאשנתעלמדווחתפרוטרום

שיאשנתצופההחברה.36%-בלמניהוהרווח18%-בצמחו

.ברווחיותשיפורהמשךתוך2018-בנוספת

שלוגידולהרבעוןבהכנסות15.4%שלצמיחהעלדיווחהאינרום

-בהסתכםהשנתיהתפעוליהרווחיותשיעור.הנקיברווח31.5%

25-כתחלקהחברה.שעברהבשנה18.33%לעומת18.75%

.כדיבידנדח"מש

וברווחבהכנסותספרתידוגידולתוךשיאשנתהציגהחילן

עללרעההמשפיעההדולרירידתלמרותוזאתוהנקיהתפעולי

.התשתיותומגזרתוכנהמוצרישיווקמגזרתוצאות

ב"ארה

המדד.חדבאופןהשבועירדוב"ארהמדדי-S&P -בירד500

שתי,לסיןב"ארהביןהסחרמלחמתהתלקחותבעקבות5.95%

.בעולםהגדולותהכלכלות

האחרוןבשבועהירידותאתהובילו(-7.88%)הטכנולוגיהמניות.

ירדהOracle,14%-בכשירדהבפייסבוקהאבטחהפרצתמלבד

.ברציפותהשלישיהרבעוןהחברהבתחזיותאכזבהבשל14%-בכ

Micronחולשהאךמהתחזיותטוביםדוחותלאור10%-בכירדה

רקירדעתלחיובבלטהאנרגיהסקטור.NAND-השבביבמחירי

הזהבכרייתמניות.הנפטבמחיר5.5%שלעלייהלאור1%-בכ

ברמתוונסחרלערכו3%הוסיףהזהבמחירכאשר3.8%-בכעלו

.שבועות3זההגבוהה

אירופה

סחרמלחמתהתלקחותבצלשלילישבועסיכמואירופהמדדי

.הדולרמולהאירוהתחזקותרקעועלעולמית

מוטותמחזוריותחברותבקרביותרחדותירידותראינוהשבוע

חומריוחברותבנקים,בנייהחברות,הרכבחברותעלבדגשייצוא

.גלם

25.3.18// סקירה שבועית 

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

0.33%4.00.84%1.36%-60332.9-0.05%מדד תל בונד 277.70.00%0.01%מ"מדד מק

0.29%4.00.85%1.39%-334.10.02%מדד תל בונד צמודות0.23%-434.90.08%שנים2-5ממשלתי קבוע 

1.71%3.81.96%2.53%-353.0-0.32%מדד תל בונד תשואות640.00.58%0.29%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

0.98%3.92.45%1.81%-348.0-0.19%מדד תל בונד לא צמודות273.50.44%0.15%שנים5-2ממשלתי מדד 

1.12%4.02.62%1.91%-373.7-0.22%מדד תל בונד שקלי0.16%-353.90.73%שנים10-5ממשלתי מדד 

1.98%3.64.09%3.48%-359.8-0.52%מדד תל בונד תשואות שקלי0.14%-353.00.22%ח כללי"אג

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

2.61%S&P 5002643.7-5.95%-3.19%-351470.4-2.29%א "מדד ת

2.15%Nasdaq 1006682.3-7.29%1.75%-1251335.1-2.21%א "מדד ת

1.68%Eurostoxx 600369.2-3.15%-6.00%-901071.4-2.15%א "מדד ת

0.36%DAX 4012100.1-4.06%-7.98%-1308.1-1.20%א צמיחה"מדד ת

5.18%MSCI World 499.4-4.42%-2.66%-536.3-1.18%ן"א נדל"מדד ת

51963.0-3.24%0.18%MSCI Emerging Markets1172.1-3.38%1.18%-א בנקים"מדד ת
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וניתן כבר להתייחס באופן מפורט לתוצאות הרבעון אשר מסתמן  2017אנו מצויים לקראת סיום פרסום הדוחות לרבעון הרביעי של שנת 

.כאחת מעונות הדוחות הטובות ביותר בעשור האחרון

מהחברות הציגו רווחים גבוהים מהתחזיות  75%. את תוצאותיהן הכספיות500P&S-חברות מתוך מדד ה498פרסמו , עד כה

מהחברות המדווחות הראו צמיחה שנתית דו  57%(. 1' גרף מס)9.4%כאשר שיעור ההפתעה ברווח למניה עמד בממוצע על , המוקדמות

.2016ביחס לשנת 100%חברות אף הציגו רווח שעלה על 30ספרתית ברווח השנתי ואילו 

:בחלוקה לסקטורים500P&Sמדדביחס לקונצנזוס עבור שיעור ההפתעה ברווח -1גרף 

עיבודי אושן, Capital IQ:מקור

הסקטורים שהובילו את הצמיחה ברווח  (. 2גרף )14.54%עמד על 500P&S-עבור מניות ה2017הגידול ברווח למניה ברבעון הרביעי של 

ברווח למניה וטכנולוגית מידע עם 32%עם גידול של חומרים בסיסיים, ברווח למניה113%-למניה הם סקטור האנרגיה עם גידול של כ

6.14%ו6.34%סקטור הבריאות והתעשייה הציגו שיעורי צמיחה ברווח נמוכים מהממוצע גם צמיחה של . למניהברווח22%-צמיחה של כ

. -13.89%ן כאשר שיעור הגידול ברווח למניה עמד על "הסקטור היחידי אשר הציג קיטון ברווח הנקי הינו סקטור הנדל. בלבד ברווח למניה

:בחלוקה לסקטורים500P&Sמדדעבור הצמיחה ברווח למניהשיעור-2גרף 

עיבודי אושן, Capital IQ:מקור

עבור חברות  4סיכום עונת הדוחות לרבעון //זרקור 
ומבט לעתידS&P500-מדד ה
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אנו מייחסים חשיבות גבוהה לתחזיות וצפי האנליסטים לדוחות הרבעון  , התנודתיות הגבוהה המאפיינת את השווקים מתחילת השנהנוכח

השנים האחרונות אך עדיין מעל 3קרוב לממוצע 17x-מכפיל הרווח החזוי של המדד לשנה הקרובה עומד על כ. 2018הראשון של שנת 

.x14.3הממוצע לעשור האחרון שעמד על 

-ואילו צמיחת הרווחים החזויה עומדת על כ2018לרבעון הראשון של 7%-בחברות המדד עומד על כקונצנזוס החזאים לצמיחת ההכנסות

וטכנולוגיית  24%פיננסים עם צמיחה של , 73%אנרגיה עם צמיחת רווחים בשיעור של : הסקטורים שצפויים להוביל את המגמה הם, 16.5%

(.3גרף )18.5%-מידע עם צמיחה חזויה בשיעור של כ

ברווחיות נובעת הצמיחה הגבוהה.בשנה הקרובהצפוי להמשיך בקו זה גם, סקטור האנרגיה אשר הציג רווחיות חריגה בסוף השנה•

ביחס למחיר הממוצע ברבעון  21%-ומגלם עליה של כ$ 62.5-על כ2018חבית נפט שעמד ברבעון הראשון של מעליה חדה במחיר 

.  וכן בשל בסיס להשוואה נוח ביחס לשנה הקודמת בה הציגו חברות האנרגיה רווחיות חריגה לרעה(52$-כ)2017הראשון של 

מגמת השיפור במרווח הפיננסי בשל עליית הריבית וכן בשל גידול בתיקי האשראי במתאם עם צפוי ליהנות מהמשךהפיננסיםסקטור •

ההקלות הרגולטוריות האחרונות וביטול חלק גורם נוסף אשר צפוי להיטיב עם הבנקים הינם . ב וברחבי העולם"השיפור הכלכלי בארה

.כמו גם בשל הרפורמות במיסויActDodd-Frankממגבלות 

גוגל ואפל הינה כמעט מובנת מאליה בשל החידושים  , בו פועלות חברות דוגמת אמזון" טכנולוגית המידע"הצמיחה ברווחיות של סקטור •

להמשך גם  עוצמת החברות הללו והתלות בהן הופכת מהותית יותר והמומנטום החיובי ברווחים צפוי . הטכנולוגיים שחברות אלו מייצרות

.2017-ברבעון הראשון לאחר שנה מוצלחת ב

:בחלוקה לסקטורים2018תחזיות לצמיחת הרווח למניה ברבעון הראשון –3גרף 

עיבודי אושן, Capital IQ:מקור

המגמות של הרבעון הקודם צפויות  ניתן לראות כי2018מבחינת קונצנזוס האנליסטים לצמיחת הרווח למניה ברבעון הראשון של 

4-מעט מעל תוצאות הרבעון ה16.66%תחזית הגידול ברווח למניה ברבעון עומדת על . להמשיך ובסקטורים מסוימים אף ביתר שאת

.  2017של שנת 

בעוד התחזית לצמיחת  18.5%-בשנה הקרובה עומד על כ500P&S-החזוי ברווחי חברות ההגידול , כולה2018לשנת בהסתכלות

האנליסטים צופים כי קצב הגידול ברווחים מהרבעון הראשון של השנה צפוי להמשיך לאורך  , כלומר,6.5%-ההכנסות השנתית עומדת על כ

. כל השנה

המשך//זרקור 



בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// עדכון שבועי 
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35א"תמדד)שעריםירידותשלשבועמסכמותהמניותמדדי

בעקבות-(2.21%-בהתממש125א"תומדד2.29%-בירד

.₪מיליון69-כשלפדיונותהציגו1המנייתיותהקרנות,זאת

מניותבקרנות₪מיליון129-כשללפדיונותהמתחלקים

הגמישותבקרנות₪מיליון22-כשלגיוסיםמולאל,בישראל

.ל"בחומניותבקרנות₪מיליון39-כשלוגיוסים

חשיפהעםמעורבותקרנותעלבדגש,כלליח"אגקרנות

שלפדיונותעםהשבועאתסיכמו',וכו10/90קרנות,1מנייתית

באפיקהפדיונותהחודשמתחילתכאשר.₪מיליון254-כ

.₪מיליארד0.5-מליותרמצטברים

שלמהתנודתיותמושפעותלהיותממשיכותל"חוח"אגקרנות

שהביאודולר/שקלבצמדוהתנודתיותב"ארהממשלתח"אג

.החודש₪מיליון81-כוהשבוע₪מיליון48-כשללפדיונות

כשלחיוביתתשואההשבוערשםשקליממשלתיח"אגמדד-

זרםאתהאטוהשקליותהקרנות,זאתבעקבות.0.27%

.₪מיליון16-בכהשבועשהסתכמוהפדיונות

רשם השבוע תשואה חיובית של  ח ממשלתי כללי "מדד אג

חזרו לראש טבלת  מדינהח "אגקרנות , בהמשך לכך, 0.42%

והציגו זרימת  ( מבין הקרנות המנוהלות)הקרנות המגייסות 

.השבוע₪ מיליון 71-כספים חיובית של כ

 מיליון 91-רשמו השבוע פדיון של כח חברות "אגקרנות₪,

מיליון  156-כאשר מתחילת החודש זרם הפדיונות הצטבר לכ

₪.

₪ הנתונים מוצגים במיליוני 

229-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל244.5-כ22.03.18-לתעשיית הקרנות מנהלת נכון 
.₪מיליארד 15.5-כשמנהלות הכספיות והקרנותמיליארד שקל

₪ מיליון 190-רושמת פדיון שבועי של כ-תעשיית קרנות הנאמנות בסימן מלחמת הסחר 
.₪מיליון 286-כאשר מתחילת החודש הצבירה בהן נאמדת ב₪ מיליון 231-רושמות השבוע גיוסים נאים של כהקרנות הכספיות 

.  ל"בדגש על קרנות מניות בחו₪ מיליון 233-בניגוד למגמה רושמות מתחילת החודש גיוסים של כהמחקות הקרנות 
.ח החודש"מיליארד ש0.55-ח ובפדיון של כ"מיליארד ש0.5-המנוהלות מציגות שבוע של פדיונות כבדים המסתכמים בכהקרנות 

ע או נכסים "למכור ני/ להחזיק / או שידול לקנות , הצעה, מ ואין באמור כאן משום המלצה"בעפרטנרססקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד ומייצגת את דעותיהם של עובדי אושן 

הסקירה אינה מתיימרת להיות ניתוח מלא של כלל הנושאים  . הסקירה מבוססת על מידע אשר החברה סבורה כי הוא מהימן אך אינה יכולה לערוב לכך. פיננסיים כלשהם

שיווק להשקעות ואינה תחליף   / אין  הסקירה מהווה ייעוץ . המפורטים בה והדעות המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה והן עשויות להשתנות מעת לעת ללא הודעה נוספת

נכסים / או אחזקות בניירות ערך /או לצדדים קשורים עניין ו/או ללקוחותינו ו/יובהר כי עשוי להיות לנו ו. לייעוץ אישי ללקוחות בהתחשב נתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא

לשדר או לפרסם ברבים הן במישרין והן בעקיפין את  , להפיץ, לשכפל, לצלם, אין להעתיק, מ"בעפרטנרסהינה רכושה של חברת אושן הסקירה . פיננסים המפורטים בסקירה

.או חלקים ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש מטעם החברה/הסקירה ו

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

15/03/18
סיכום שבועיה' 22/03/18ד' 21/03/18ג' 20/03/18ב' 19/03/18א' 18/03/18

סיכום 

מתחילת 

החודש

80-4-6233622102גמישות

00001011חו"ל כללי

75-25-6242-45-40-129-204-מניות בארץ

3001-21917439339מניות בחו"ל

00-610-2-7-7ממונפות ואסטרטגיות

555311874104231286קרן כספית

62-3-3-4-5-2-16-79-אג"ח בארץ- שקליות

2252024-9172071296אג"ח בארץ- מדינה

0110-2-1-2-2אג"ח בארץ- מט"ח

65-17-670-4-3-91-156-אג"ח בארץ - חברות והמרה

265-38-109-4-63-40-254-519-אג"ח בארץ כללי

327-20-14-5-16-48-81-אג"ח בחו"ל

00000000לתושבי חוץ בלבד

410-31-3-4-8-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ ובחו"ל(
305-28-7084-24-30-69237

157-53-21968-1227-189-31סך הכול

102-58-25051-86-78-420-317מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - מרץ 2018 


