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ח"אג

מניות

שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

3.91%-251456.41.17%א "מדד ת

2.29%-1001274.71.40%א "מדד ת

75838.81.97%10.45%א "מדד ת

1165.12.50%10.15%א יתר מאגר"מדד ת

15473.32.18%21.67%ן "א נדל"מדד ת

0.08%-1324.91.09%א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002164.30.43%6.80%

Nasdaq 1004743.81.29%4.31%

Eurostoxx 600337.8-0.15%-6.68%

DAX 4010227.90.29%-3.5%

Hang Seng21832.21.16%1.06%

MSCI World All Countries415.6-0.12%4.06%

MSCI Emerging Markets885.51.38%11.51%

ח"מדדי אג

277.30.00%0.05%מ"מדד מק

426.4-0.05%1.33%שנים2-5ממשלתי קבוע 

607.6-0.25%4.48%שנים5+ממשלתי קבוע 

270.8-0.27%0.54%שנים5-2ממשלתי מדד 

347.0-0.36%2.01%שנים10-5ממשלתי מדד 

60316.4-0.52%2.52%מדד תל בונד 

318.1-0.47%2.60%מדד תל בונד צמודות

332.4-0.26%5.39%מדד תל בונד תשואות

351.2-0.12%2.20%מדד תל בונד שקלי

341.0-0.27%2.89%ח כללי"אג

ח קונצרני"אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.01.32%2.52%מדד תל בונד 

3.91.33%2.61%מדד תל בונד צמודות

3.22.50%5.39%מדד תל בונד תשואות

4.12.58%2.20%מדד תל בונד שקלי www.oceanp.com| 054.7827777משרד  | info@oceanp.com

ישראל
עונת הדוחות בישראל תפתח השבוע ותמשך עד סוף . הסתיים בעליות קלותשבוע המסחר •

.השבוע יתפרסמו בין היתר דוחות הבנקים. אוגוסט
בהן עקפה את ציפיות האנליסטים בשורת המכירות ובשורת מלאים לרבעון טבע פרסמה דוחות •

חברת ההפצה  Andaטבע רכשה את , בנוסף. הרווח וכן סיפקה תחזיות מעט מעל לצפי לשנה כולה

.מיליון דולר500-ב של תרופות גנריות ב"הרביעית בגודלה בארה
. מיליון דולר44.8-בתמורה לSavory-חברה אירית בתחום ה, רדברוקהודיעה על רכישת פרוטרום•

.החברה מסרה כי הרכישה תגדיל את פעילותה בשוק האנגלי והאירי
שחיקה בסלולר  , בזק פרסמה דוחות פושרים לרבעון השני שאופיינו ביציבות הפעילות הקווית•

30.5%-המרווח התפעולי ירד מ3.5%-ההכנסות ירדו ב. yes-ובבזק בינלאומי ואיבוד מנויים ב
מול רבעון  22%-ירידה של כ, מיליון377-הרווח הנקי הסתכם ב. הרבעון24.5%-ברבעון מקביל ל

.מקביל אשתקד
ברווח הנקי וזאת על אף  67%ברווח התפעולי ושל 33%הציגה צמיחה של , סקופ, מפיצת המתכות•

ניהול מלאי ורכש מאסיבית שהחברה תוכניתהשיפור מוסבר על ידי . במכירות12.7%ירידה של 

.צפויה לעבור השנה באופן שישפר את הרווחיות הגולמית ויביא לשיפור ניכר ברווח הנקי
ב"ארה

.  עלה לשיא בתמיכת דוח התעסוקה ומדוחות טובים יותר מהצפוי לרבעון השניS&P 500-מדד ה•
פרסמה דוחות טובים כאשר העלתה את תחזיותיה לשנה  CVS Health (CVS)רשת הדראגסטור •

ההנהלה הביעה ביטחון בעונה  , כמו כן. תזרים מפעילות שוטפת ותזרים פנוי, כולה ברווח למניה

.בה היא מצפה להוסיף פעילויות נוספות2017-בPBM-חיובית בתחום ה
אירופה

בלט לנוכח צעדי  100הפוטסישבוע מסחר במניות אירופה הסתיים במגמה מעורבת כאשר מדד •

.הרחבה מוניטרית באנגליה
522-מיליון אירו מול צפי ל541הציגה רווח נקי של Deutsche Post DHL (DPW)חברת השילוח •

. מיליארד אירו3.4-3.7תחזיות להמשך השנה שבה צפויה לרשום רווח תפעולי שבין ואישררה
.2020ברווח התפעולי עד שנת 8%החברה ממשיכה לראות צמיחה שנתית ממוצעת של , בנוסף

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

מדד  . ציפיות האינפלציה ירדו בשבוע האחרון על רק הירידה במחירי הנפט והמשך ייסוף השקל•

(.קונצנזוס)0.2%יולי שיתפרסם בשבוע הבאה צפוי להציע עליה של 

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

עם הטיה  3.5עד של מ"מחאנו ממליצים בשלב זה על .  לעלייה ברמות האינפלציה בחציון השני

.קלה לאפיק הצמוד

קונצרניח "אג

אפימניות.לבייבלב,השליטהלבעלפיתוחאפילמכירתהאישוריםכלאתקיבלהישראלאפריקה•

ליחסבהתאםחים"האגשלמוקדםלפרעוןישמשואשרח"מש550תמורתימכרופיתוח

הסדרהלהיקףביחספיתוחאפימניותשלביותרהמשמעותיהשעבודלהח"כסדרה.השעבודים

.מהעסקההגדולההמרוויחהתהיה

ח"לאגקצרותשקליותקונצרניותח"אגביןשילובעללהתבססצריךחברותח"אגתיקבניית•

.באינפלציהעליהמפניהגנהמספקותאשרארוכות/בינוניותצמודותקונצרניות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

ההשתתפותשיעור,4.9%עליציבנותרהאבטלהשיעורכיעולהב"בארההתעסוקהנתונימדוח•

מציפיותיותראלף70-כ,חדשיםמועסקיםאלף255-כנוספויוליחודשובמהלך62.8%-לעלה

-בעלהעבודהלשעתהשכר.נוספיםמועסקיםאלף18נוספוהקודמיםהחודשייםלאומדני.השוק

שוק.2.6%-בכהממוצעהשכרעלההאחרוניםהחודשים12-וב0.2%-להצפימעל0.3%

גורםמהווהבשכרהעלייה.ריביתבעלייתותומךחוזקהסימנילהראותממשיךב"בארההעבודה

.הפרטיתהצריכההתרחבותבהמשךתומך

והרחבת0.25%-בהריביתהורדתעלהבריטיהמרכזיהבנקהחליט,Brexitהלהחלטתבתגובה•

10-לעדקונצרניח"אגורכישותפאונדמיליארד60שללהיקףממשלתיח"אגרכישותתוכנית

.2.3%-מ0.8%-ל2017-להצמיחהתחזיתאתמטההבנקעדכןבמקביל.פאונדמיליארד
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המניות  לזהות את בחן אילו פרמטרים כמותיים מסייעים Jeffriesשל (Quantitative)דסק המחקר הכמותי •

.Russell 2000-ה, ב"המנצחות ולהימנע מהמפסידות בקרב המשקיעים במדד המניות הקטנות בארה

2000שכללו מספר רב של פרמטרים ובחנו כיצד אותן מניות 1984-הצוות בדק נתונים היסטוריים החל מ•

משך  , תשואה עודפת מול המדד: נבחנו הפרמטרים הבאיםבין היתר . תרחישים בשווקיםתפקדו במגוון 

.כיצד תפקדו בתקופה של ירידות בשווקים ועליות בשווקים ועוד, עודפתתשואה אלו הזמן בהן הניבו מניות 

תזרים מזומנים פנוי          תשואת נמצא כי פרמטר התמחור הטוב ביותר לבחון את מניות המדד הוא •

(Free Cash Flow Yield) . 18%קבוצת המניות האטרקטיביות על סמך פרמטר זה זינקו בממוצע שנתי של

. 3.6%ואילו המניות היקרות ביותר ירדו בממוצע שנתי של 

.  (Return on Invested Capital)תשואה על ההון המושקע הפרמטר הטוב ביותר לבחינת איכות החברה הוא •

. על המדד הרחב10%חברות אלו הניבו תשואה עודפת ממוצעת שנתית של 

התזריםשיעור השינוי בצמיחת הפרמטר הטוב ביותר לבחינת פרופיל הצמיחה שהניב ביצועים עודפים הוא •

.(Free Cash Flow Yield)המזומנים הפנוי 

מניות שנכללו  .יום200השינוי בחודש האחרון בממוצע הנע הפרמטר הטוב ביותר לבחינת מומנטום הוא •

.14.5%ברביע הראשון עלו בממוצע שנתי של 

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

2000הראסלמחקר כמותי לזיהוי מניות מנצחות במדד 



בקרנות המנוהלות₪ מיליון 230-חודש אוגוסט נפתח עם גיוסים של כ

.₪מיליון 127-המשך פדיונות בקרנות הכספיות שהסתכמו החודש בכ, מנגד

ובמדדי  ( ח"מש10)חברות ח "אגבמדד בעיקר שהתרכזו ₪ מיליון 21-הקרנות המחקות ממשיכות במגמה החיובית עם גיוסים של כ

(.  ח"מש40)ל "המניות בארץ ובחו

ימי מסחר בלבד4-ב₪ מיליון 120-זאת לאחר שאיבדו כ, "לדמם,ממשיכות השקליותהקרנות 

הקרנות  , (0.16%-עלה ב100א "תמדד , ומנגד0.11%-ירד ב25א "תמדד )מדדי המניות פתחו את חודש אוגוסט במגמה מעורבת •

זרמו לקרנות  ₪ מיליון 56-כ, מניות בישראלנותבו לקרנות ₪ מיליון 64-כ, מתוכם. ימי מסחר4-ב₪ מיליון 110-גייסו כ1המנייתיות

.  ל"מניות בחובקרנות ₪ מיליון 11-אל מול פדיונות של כ, הגמישות

מיליון  44-כ. ₪מיליון 169-רשמו החודש גיוסים של כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

₪מיליון 93-גייסו ביחד כ20/80-ו10/90קרנות, מנייתיתללא חשיפה ח כללי "אגמתוכם נותבו לקרנות ₪ 

החלו לאבד  ח מדינה "אגקרנות, עקב כך,0.34%-בהשבוע זאת לאחר שירד , ח ממשלתי כללי פתח את החודש עם ירידות שערים"מדד אג•

.מתחילת החודש₪ מיליון 20-נכסים שהסתכמו בכ

.  בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם50%-ירידה של כ-₪מיליון 88-רשמו החודש יצירות של כח חברות"אגקרנות •

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  195.9-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל217.5-כ04.08.16-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 21.5-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל
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פדיונות בענף קרנות הנאמנות/ עדכון שבועי יצירות 

סיכום שבועיה' 04/08/16ד' 03/08/16ג' 02/08/16ב' 01/08/16קטגוריה/תאריך

224171356גמישות

01000חו"ל כללי

59-40212364מניות בארץ

5-5-32-11-מניות בחו"ל

3-62-1-2ממונפות ואסטרטגיות

46-29-17-34-127-קרן כספית

35-31-27-27-120-אג"ח בארץ- שקליות

4-6-10-9-21אג"ח בארץ- מדינה

012-30אג"ח בארץ- מט"ח

1925123288אג"ח בארץ - חברות והמרה

78451927169אג"ח בארץ כללי

253-19אג"ח בחו"ל

0-100-1לתושבי חוץ בלבד

312-2-2-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות )גמישות, 

מניות בארץ ובחו"ל(
77-403538109

99-372119102סך הכול

145-73853229מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - אוגוסט 2016


