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ח"אג

מניות

שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

3.90%-251468.40.11%א "מדד ת

2.07%-1001285.90.11%א "מדד ת

75859.3-0.29%12.57%א "מדד ת

1215.51.81%14.40%א יתר מאגר"מדד ת

15482.4-2.23%23.68%ן "א נדל"מדד ת

1396.51.51%4.23%א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002187.0-0.01%6.85%

Nasdaq 1004808.7-0.02%4.63%

Eurostoxx 600342.9-1.72%-7.02%

DAX 4010603.0-1.58%-1.85%

Hang Seng23023.20.75%4.67%

MSCI World All Countries420.1-0.21%5.20%

MSCI Emerging Markets910.30.03%14.63%

ח"מדדי אג

277.30.01%0.06%מ"מדד מק

426.2-0.04%1.33%שנים2-5ממשלתי קבוע 

606.4-0.08%4.53%שנים5+ממשלתי קבוע 

270.60.26%0.51%שנים5-2ממשלתי מדד 

344.90.11%1.63%שנים10-5ממשלתי מדד 

60317.00.21%2.74%מדד תל בונד 

318.70.21%2.84%מדד תל בונד צמודות

333.90.29%5.92%מדד תל בונד תשואות

351.8-0.03%2.44%מדד תל בונד שקלי

341.10.12%3.02%ח כללי"אג

ח קונצרני"אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.01.41%2.75%מדד תל בונד 

3.91.42%2.85%מדד תל בונד צמודות

3.22.53%5.91%מדד תל בונד תשואות
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ישראל
השבוע  . עונת הדוחות בישראל תמשך עד סוף אוגוסט. הסתיים במגמה מעורבתשבוע המסחר •

.ביג ועזריאלי, ביטוחאיידיאיי, מיטרוניקסיתפרסמו בין היתר דוחות 
דיווח על רבעון שיא נוסף כאשר החברה ממשיכה ליישם בהצלחה את אסטרטגיית פרוטרום•

כאשר הצמיחה מנוטרלת המטבעות והרכישות עלתה  37.4%-ההכנסות צמחו ב. הצמיחה המהירה

.  ותזרים המזומנים יותר מהכפיל את עצמו22.7%-הרווח הנקי צמח ב. 7.2%-ב
.  בנייה ממשיכה להציג צמיחה עקבית בהכנסות וברווח תוך כדי שיפור בשולי הרווחיותאינרום•

החברה . 42%-ב והרווח הנקי זינק בכ"נ266-המרווח התפעולי התרחב ב, 7.6%-המכירות צמחו ב

.החזקה וראויהבאינרוםאנו ממשיכים לראות . ₪מיליון 56הודיעה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 
צבר . ברווח למניה17.6%במכירות הרבעון ועלייה של 7.3%אלביט מערכות הודיעה על גידול של •

.ביצועים חזקים השנה נרשמים באירופה וישראל במיוחד. 8%-ההזמנות גדל ב
ב"ארה

עונת הדוחות מתקרבת לסיומה  . הסתיים ללא שינוי השבוע במחזור מסחר דלילS&P 500-מדד ה•

כאשר מרבית חברות המדד פרסמו את דוחותיהן לרבעון השני שהיו טובים יותר מהציפיות  

.  המוקדמות
המכירות בחנויות זהות  . עקפה את הציפיות הן במכירות והן ברווח למניהWallMartהקמעונאית •

.  1%מול צפי לעלייה של 1.6%-עלו ב
אך הנמיכה במעט את תחזיותיה לרבעון  , פרסמה דוחות טובים מהצפיCiscoענקית הטכנולוגיה •

.מכוח העבודה7%-כ, עובדים5,500החברה הודיעה על קיצוץ של . הבא
אירופה

.  (3.5%-)והביטוח (3.2%-)שבוע מסחר במניות אירופה הסתיים בירידות בהובלת מניות הבנקים •
 Praxairהודיעה על מגעים ראשוניים לבחינת מיזוג עם Lindeיצרנית הגזים התעשייתיים הגרמנית •

הסבירות להיתכנות העסקה אינה גבוהה  . חברות גלובליות ענקיות3האמריקנית אשר צפוי ליצור 

.בשל חסמים רגולטוריים
פרסמה דוחות טובים לחציון אך נאלצה לעדכן את  Admiral Groupחברת ביטוח לרכב האנגלית •

. Brexit-כלפי מטה לאור ההסולבנסייחס 

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

המשך עליה מתונה . 0.2%מעל הצפי לעליה של , 0.4%-מדד המחירים לצרכן לחודש יולי עלה ב•

שיעור האבטלה הנמוך ושיפור בפרופיל הצמיחה עשויים להביא לעלית מדרגה בסביבת  , בשכר

.  עליית ציפיות נרשמה לאורך העקום. האינפלציה

2.2%-נתוני הרבעון הראשון עודכנו כלפי מעלה ל. 3.7%ברבעון השני רשם התוצר גידול של •

נתוני הצמיחה החצי השנתיים סותמים  (. באומדן הראשוני0.8%-באומדן הקודם ו1.7%-ביחס ל)

סבירים בתמיכת  בקצביםאת הגולל על תיאוריית המיתון במשך הישראלי אשר ממשיך לצמוח 

. הצריכה הפרטית החזקה

הסיכון באפיק . הממשלתי נסחר במתאם גבוה לשוק האמריקאי ולמגמה העולמיתח"האגשוק •

נובע מהמשך מגמת העלייה בשכר הריאלי והתייצבות מחירי הסחורות אשר צפויים להוביל  ח"האג

השווקים בישראל הגיבו באדישות לשיפור בצמיחה  . לעלייה ברמות האינפלציה בחציון השני

אנו ממליצים  .  ולהפתעה באינפלציה ולכן אנו רואים עליה בסיכון למשקיעים וחשש מפני הפסדי הון

.עם הטיה לאפיק הצמוד3של עד מ"מחבשלב זה על 

קונצרניח "אג

. ממשיך לרדת ונמצאים כיום בנקודת שפל של השנים האחרונותהקונצרניח "באגהמרווחים •

ח"לאגקצרותשקליותקונצרניותח"אגביןשילובעללהתבססצריךחברותח"אגתיקבניית•

.באינפלציהעליהמפניהגנהמספקותאשרארוכות/בינוניותצמודותקונצרניות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

בעודהשנהסוףעדנוספתריביתלהעלאתסבירסיכוימציגיםוהפרוטוקוליםהפדבכיריהצהרות•

ניושלהפדרליהבנקר"יוצוטטהשבועסוףבמהלךגם.יותרנמוכההסתברותמתמחרהשוק

תשואות.ב"בארהבצפויהריביתתוואיאתבחסרמתמחריםהשווקיםכיאומר,דאדלי,יורק

הסיכוןלהערכתנו.1.6%-1.5%צרהברצועהתקופהזונסחרותהאמריקאיהממשלתיח"האג

.האחרוניםבשבועותעלהמעלהכלפיהרצועהשללפריצה

מפניהחששותאתבמעטוהורידולטובההפתיעובבריטניההפרטיתוהצריכההתעסוקהנתוני•

מתכוונתבבריטניההממשלהכיפורסםבתקשורת.Brexit-הבעקבותחריפהכלכליתפגיעה

לקחתעשויאשרהפרישההליךכלומר,2017קיץלקראתלפרישהרשמיתבקשהלאיחודלהגיש

.2019באמצערקיושלםכשנתיים



הצגנו מחקר כמותי  בו 7/8-בהשבועי שנכתב בנוגע לזרקור השקעות מיועצי קיבלנו מספר פניות רב מהרגיל •

(Quantitative) שנערך על ידי בנק ההשקעותJefferies  אשר בחן אילו פרמטרים כמותיים מסייעים לזהות את

.ב"בארההמשקיעים במדד המניות הקטנות בקרב המניות המנצחות 

או מדד  S&P 500-בפרמיה גבוהה למדד ההיא כי הוא נסחר 2000הראסלאחת ההסתייגויות כנגד השקעה במדד •

עם זאת עלה כי השונות בתוך מניות המדד הינה גבוהה וכן ישנן לא מעט מניות אשר נותרו מאחור  . ק"הנאסד

.  רחוק ממחירי שיאועדיין נמצאות 

פריים וכי  -הסאבהנחת העבודה היא שהכלכלה האמריקאית עדיין נמצאת בתהליך התאוששות ארוך ממשבר •

חודשים האחרונים היא  12-על הרווחיות שב(P/E)רכישת מניות זולות במונחי מכפיל רווח , לטווח ארוך

משנת  16.8%מניות אלו הניבו תשואה שנתית ממוצעת של , כפי שהוכח במחקר. את עצמהשתוכיח אסטרטגיה 

.על פני המדד7%-תשואה עודפת שנתית ממוצעת של כ, 1984

החמישית  )20%ולאור הפניות ביקשנו מהם את רשימת Jefferiesאנו נמצאים בקשר עם מחלקת המחקר של •

.1000הראסלבמדדמהמניות הזולות ( התחתונה

Baxter ,HD:מבין המניות הנמנות ברשימה ניתן לציין את. הרשימה תשלח לפי דרישה• Supply Holdings  ,

.Air Lease ,Avnet ,Ryder ,Owens Cornings, אינטרנשיונלמונדלז, איירליינסדלתא , דאו כימיקלים, סיטיגרופ

חשוב לציין כי המחקר מציג שכלל האוכלוסייה הנבחנת מציגה תשואה עודפת כתיק השקעות אך איך מכאן  •

.  להסיק כי כל מניה באופן ספציפי מהוה המלצת קנייה

בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

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"בעפרטנרסאושןהינה רכושה של חברת הקירה. פיננסים המפורטים בסקירה

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

זרקור שבועי

המשך-2000הראסלמחקר כמותי לזיהוי מניות מנצחות במדד 
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₪ מיליון 235-ימי מסחר גיוסים של כ4-הקרנות המנוהלות רשמו ב

.₪מיליון 135-המשך פדיונות בקרנות הכספיות שהסתכמו השבוע בכ, מנגד

53)ל "המניות בארץ ובחווהתרכזו בעיקר במדדי ₪ מיליון 11-הקרנות המחקות מציגות ירידה בקצב הגיוסים שהסתכמו השבוע בכ

.הממשלתי שסיכמו את השבוע בפדיונותח"האגח כללי ומדדי "אל מול קרנות מחקות את מדד אג( ח"מש

.השבוע₪ מיליון 104-זאת לאחר שאיבדו כ, "לדמם,ממשיכות השקליותהקרנות 

1המנייתיותהקרנות , (התממש קלות100א "תמדד , רשם עלייה קלה ומנגד25א "תמדד )מדדי המניות סגרו את השבוע במגמה מעורבת•

₪  מיליון 36-ו כ, הגמישותזרמו לקרנות ₪ מיליון 62-כ, מניות בישראלקרנות ב₪ מיליון 98-המתחלקים לגיוס של כ, ₪מיליון 196-גייסו כ
.  ל"מניות בחונותבו לקרנות 

מתחילת  . ₪מיליון 148-רשמו השבוע גיוסים של כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.₪מיליון 570-מובילות את טבלת הקרנות המגייסות עם גיוס נאה של כח כללי "אגהחודש קרנות 

רשמו  ח מדינה "אגקרנות, למרות זאת,0.14%-בהשבוע זאת לאחר שעלה , ח ממשלתי כללי סיכם את השבוע בעליות שערים"מדד אג•

.מתחילת החודש₪ מיליון 157-המסתכמים לכ₪ מיליון 86-השבוע פדיונות של כ

.₪מיליון 327-כאשר מתחילת החודש הגיוסים באפיק מסתכמים בכ, ₪מיליון 95-רשמו השבוע יצירות של כח חברות"אגקרנות •

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  197-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל218.2-כ21.08.16-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 21.2-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל
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פדיונות בענף קרנות הנאמנות/ עדכון שבועי יצירות 

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

11/08/16
סיכום שבועיה' 18/08/16ד' 17/08/16ג' 16/08/16ב' 15/08/16א' 14/08/16

סיכום מתחילת 

החודש

148275181262210גמישות

0-1000-1-1חו"ל כללי

199555152298297מניות בארץ

130407-2-936-94-מניות בחו"ל

15-151109-ממונפות ואסטרטגיות

336-55-59-9-12-135-472-קרן כספית

260-33-30-25-15-104-364-אג"ח בארץ- שקליות

71-20-30-18-19-86-157-אג"ח בארץ- מדינה

1020121-אג"ח בארץ- מט"ח

2321639103095327אג"ח בארץ - חברות והמרה

42167262530148569אג"ח בארץ כללי

19-31-7-3-128אג"ח בחו"ל

0-1000-1-1לתושבי חוץ בלבד

10-45-3-2-3-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות )גמישות, 

מניות בארץ ובחו"ל(
2170122173125196413

220098-381635111331סך הכול

5560153212547246803מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - אוגוסט 2016


