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שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

3.98%-351412.2-0.73%א "מדד ת

0.02%-1251282.1-1.03%א "מדד ת

901038.0-2.40%15.45%א "מדד ת

1428.3-2.35%13.65%א צמיחה"מדד ת

537.1-3.40%17.17%ן"א נדל"מדד ת

51652.70.15%4.67%-א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002365.7-0.38%6.38%

Nasdaq 1005626.3-0.62%16.20%

Eurostoxx 600389.2-1.04%8.33%

DAX 4012590.1-1.03%10.08%

Hang Seng25136.50.07%14.43%

MSCI World All 

Countries
459.60.01%8.96%

MSCI Emerging 

Markets
995.7-0.67%15.47%

ח"מדדי אג

277.50.01%0.06%מ"מדד מק

429.70.35%0.95%שנים2-5ממשלתי קבוע 

605.80.97%2.13%שנים5+ממשלתי קבוע 

272.10.37%1.52%שנים5-2ממשלתי מדד 

346.70.95%2.34%שנים10-5ממשלתי מדד 

60325.50.12%3.12%מדד תל בונד 

326.70.04%2.99%מדד תל בונד צמודות

346.3-0.33%3.42%מדד תל בונד תשואות

362.40.01%3.06%מדד תל בונד שקלי

344.30.42%1.92%ח כללי"אג

קונצרניח "אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.31.10%0.51%מדד תל בונד 

4.11.14%1.29%מדד תל בונד צמודות

3.81.85%2.03%מדד תל בונד תשואות

4.32.70%1.74%מדד תל בונד שקלי

ח"אפיק האג
ח"סביבת המאקרו ושוק האג

בחישוב  1.4%לרעה ועלה בשיעור של הפתיע ברבעון הראשון ג"התמהאומדן הראשון לצמיחת •

נתון המוטה  –נתון זה משקף ירידה בהוצאה לצריכה פרטית ובהשקעות בנכסים קבועים . שנתי

הנתונים החיוביים  בצד . 2016לרבעון האחרון של רכב ביחס ברכישות כלי צפוי לרעה בשל קיטון 

.בהוצאה לצריכה ציבורית2.5%בייצוא סחורות ושירותים וכן עליה של 8%צמיחה של לציין ניתן 

שעמדו  השוק מעט מתחת לציפיות 0.2%של מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל עלה בשיעור •

ציפיות האינפלציה לטווחים הקצרים ירדו במעט וזאת בשל מדד נמוך אולם ציפיות  . 0.3%-על כ

.האינפלציה לטווחים הבינוניים והארוכים עלו במעט בהמשך למגמה של החודשים האחרונים

השנתי עומד כעת על  העלייה וקצב 0.5%-נמסר בנוסף כי מחירי הדירות ירדו בכס"הלמבפרסום •

וזאת העסקאות היה נמוך יחסית ' הלשכה לסטטיסטיקה מסייגת כי באפריל מס, בלבד4.7%

.באיכות או בסוג הדירות, בתמהילכי שינוי המחירים אינו מתחשב וכן הפסח ולכן בשל חג 

תוך העדפה  3מ תיק קצר של "בהמשך לירידת התשואות באפיק ממשלתי אנו ממליצים על מח•

.הבינונימ"המחלאפיק הצמוד בדגש על 

ח קונצרני"אג

השבוע האחרון אופיין בתנודתיות מרובה ובשונות בין המדדים כאשר עליות השערים באגרות  •

מנגד מדדי תל בונד , הממשלתיות נתנו רוח גבית למדדי התל בונד המאופיינים בדירוגים גבוהים

בדומה למגמה  סיכון מצד המשקיעים הורדת תשואות ותשואות שקלי סיימו שבוע שלילי כאקט של 

ספציפיים שאינם מתחשבים  חים"לאגאנו ממליצים להמשיך ולצמצם חשיפה . באפיק המניות

ארוך אשר אינו מספק הגנה מפני אינפלציה  מ"במחח שקלי "בצורה נאותה בסיכון הלווה וכן אג

.  עתידית

ל"ח בחו"סביבת המאקרו ושוק האג

וכן נתוני  1%נתונים חיוביים ובהם עליה בייצור תעשייתי של ' ב פורסמו מס"השבוע בארה•

במקביל סקר שלוחת הפד של אטלנטה  , התעסוקהיציבות שוק תביעות אבטלה המצביעים על 

וזאת לעומת תחזית של  4.1%לרבעון שני לרמות של ג"התממפרסם תחזית חיובית לצמיחת 

.כפי שנדדה ברבעון הראשון של השנה0.7%בשבוע לפני כן וצמיחה של 3.6%

לעליית ריבית ביוני עומדת  כאשר ההסתברות 2.24%-בסיס ל' נק10-ח ירדו בכ"תשואת האג•

.90%כעת על מעל 

המניותאפיק 
ישראל

.  בעיצומהעונת הדוחות בישראל . שלילית ברוב המדדים המוביליםא נסחרה במגמה "הבורסה בת•

.תוצאות הרבעון של מספר חברות מקומיותבזרקור השבועי נתייחס לסיכום 

מנכסים קיימים ביחס לרבעון  NOI-ב13%-הציגה גידול של כ, ן המניב"חברת הנדל, אמות•

למניה גדל FFO-ה. 3%-מגדל אטריום הגידול עמד על כמאכלוס מקביל ובנטרול השפעה חיובית 

.48%לרמה של , 2%של ( חוב למאזן)תוך ירידה בשיעור המינוף , בהשוואה למקביל5%-בכ

ההכנסות  . דוחות המצביעים על פתיחת שנה חזקהחברת התוכנה ושירותי תוכנה פרסמה , יק'מג•

את תחזיותיה  אשררה החברה . 26%והרווח התפעולי הציג עלייה של 36%עלייה של הציגו 

.במכירות המוערכות על ידינו כשמרניות14%-12%לשנה המשקפות שיעור צמיחה של 

-ההכנסות עלו כ. נייר חדרה פרסמה דוחות טובים שלוו בצמיחה ושיפור בפרמטרים התפעוליים•

מההכנסות  9%מההכנסות לעומת 11%-ושיעורה עלה לכ24%-צמחה בכEBITDA-וה2%

.ברבעון המקביל

ב"ארה

ירד בשיעור הגבוה  S&P 500-כאשר ביום רביעי הב סיכמו שבוע במגמה שלילית "מדדי ארה•

.1.3%-עלו בכהריטומניות 1%-בתוך כך מניות הפיננסים ירדו בכ. מאז חודש ספטמברביותר 

חברות קמעונאות הביגוד וההנעלה פרסמו דוחות חלשים המציגים ירידה במכירות ובכמות  •

שהציגו  American Eagle-וGAPבתוך כך נציין את . המבקרים בקניונים ושחיקה ברווחיות

.בהתאמה20%-וכ11%-ירידה ברווח הנקי של כ

אירופה

מניות  . 1%-ירד בכ600האירוסטוקסכאשר שלילית השבוע במגמה מניות אירופה נסחרו •

.הסחורות עלו השבוע ברקע לעלייה מחירי הנפט והמתכות והיחלשותו של הדולר

•EasyJet (EZJ.LN)כאשר ההכנסות בפועל היו נמוכות  6%-חברת התעופה המוזלת ירדה בכ

הזמנות  , מנגד. מיליון פאונד212מהציפיות המוקדמות והחברה הציגה הפסד לפני מס של 

.גידול בהשוואה לממוצע בחציון הראשון, 77%-הטיסות זינקו ב
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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

סיכום תוצאות רבעוניות // זרקור שבועי 
של חברות מקומיות נבחרות
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התוצאות.התפעולייםהפרמטריםבכלבשיפורשלווהראשוןלרבעוןחזקיםדוחותפרסמה,הבנייהמוצריחברת,אינרום•

שלטכנולוגיפיתוחוכןהמפעליםוהרחבתהתקדמותמימוש,שיפוציםבריבוימאופייןשעונתיתהפסחמחגלטובההושפעו

-לכ14%-בכצמחהEBITDA-ה,₪מיליון253.2-לכ9%-בכגדלוהמכירות.והמכירותהשיווקומערכיהתפעולייםהמערכים

₪מיליון28.5חלוקתעלהודיעההחברה,בנוסף.אשתקדמקביללרבעוןביחס9%-בכטיפסהנקיוהרווח₪מיליון58

דיבידנדתשואתהמשקפים,מיליון285-כשלמצטברבסךדיבידנדיםחילקהשניםכשלושלפניהנפקתהמאזכאשר,דיבידנד

להמשיךבאפשרותהאשרהמקומיתבבורסההנסחרותהאיכותיותהחברותאחתבאינרוםרואיםאנו.10%-כשלממוצעת

.הרווחיותשולישיפורכדיתוךשוקנתחיולקחתלצמוח

החברה.בפרטובאיידיאייבענףפשוטהלאשנהלאחרחזקותתוצאותלהציגחוזרת,הישירהביטוחחברת,ביטוחאיידיאיי•

המיוחסותהפרמיותהשפעתבנטרול.בפרמיות12%-כשלגידול,₪מיליון640-בכשהסתכמובפרמיותשיארבעוןמסכמת

הפרמיותצמחו,השנהלגשתלאהחליטההחברהואליוהקודמתבשנההתוצאותעלשהעיבו(ל"חשכ)המדינהעובדילמכרז

הרבעוןעמדהההוןעלהתשואה,יוצאכפועל.₪מיליון41-בכוהסתכם80%-בכזינקהכוללהרווח.20%שלבשיעורברוטו

כדיתוךטובותתוצאותלהציגחוזרתביטוחאיידיאיי,להערכתנו.אשתקדהמקבילברבעון19.7%-לכבהשוואה34.5%-כעל

.טכנולוגייםבאמצעיםהתייעלותוהמשךהחיתומיתברווחיותמתמשךמיקוד

לרבעוןחזקיםדוחותפרסמההחברה.לתעשייהוהפלסטיקההמתכותבענפיהלוגיסטיקהבתחוםבינלאומיתסחרחברת,סקופ•

וניהולרכש,התפעולבתחוםמתמשכיםהתייעלותלמאמציאודותהמדדיםבכלצמיחהמגמתהמשךעםהשנהשלהראשון

בפעילותהבנותלחברות.29.4%-לעלהושיעורו₪מיליון96-בכוהסתכם14%-בכהרבעוןעלההגולמיהרווח.המלאי

מפעילותהמזומניםותזריםמיליון412-לכירדוהמלאירמות.כולההחברהלרווחיותמשמעותיתתרומההייתההבינלאומית

ח"מש32.8-כעלועמדאשתקדהמקבילהרבעוןלעומת44%-בכזינקהנקיהרווח.₪מיליון27-בכהרבעוןהסתכםשוטפת

חברותפעילות.ברווחיותשיפורולהציגההתייעלותתוכניתאתלהמשיךצפויהסקופ,להערכתנו.(המניותלבעלימיוחס26.7)

.להבראתןארוכהדרךעודוישנההחברהלרווחיותרבותותרמושיפורהציגוב"וארהבאירופהבעיקרהבנות

בנייהאינרום

איידיאיי ביטוח

סקופ


