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ישראל

מיילןבתמיכת 0.7%-מעורבת כשמדד המעוף עלה בכא נסחרה השבוע במגמה"הבורסה בת•

.ח"לנוכח עליית תשואות אג2.5%-ן ירדו ב"מנגד מניות הנדל. 11%-ואופקו שעלו בכ

ירדו השבוע על רקע הגשת כתבי אישום ממשרד המשפטים האמריקאי בפרשת ומיילןטבע •

.ומיילןלרבות טבע גנריקהתיאום מחירי תרופות שבה מעורבות מספר חברות 

לקראת העלאתו  ( חוק שטרום)הכנסת אישרה את החוק להגברת התחרות במערכת הבנקאות •

הסעיף המרכזי מדבר על הפרדה של שתי חברות כרטיסי  . להצבעה בקריאה שנייה ושלישית

כאל תישאר  . שנים3-4ישראכרט מהפועלים ולאומי קארד מלאומי בתוך . האשראי מהבנקים

.השנים הקרובות4-לפחות ב( 28%)והבינלאומי ( 72%)בדיסקונט 

,  י'אנרגנציין כי נובל . 5בלוויתןשותפויות לוויתן קיבלו החלטה לבצע קידוח הערכה והפקה נוסף •

.בלוויתן(FID)צריכה לקבל בשבועיים הקרובים החלטת השקעה סופית , השותפה במאגר

ב"ארה

.ב והתחזקות הדולר"ב חתמו שבוע מעורב על רקע העלאת ריבית בארה"מדדי ארה•

•Oracle (ORCL)  פרסמה דוחות מעורבים כאשר עמדה בתחזית המכירות ועקפה את הרווח

החברה מעבירה לקוחות לשירותי ענן ותהליך זה מלווה בתנודתיות ברווחיות ודגש מיוחד . למניה

החברה אישרה את תחזיותיה לצמיחה דו ספרתית  . של אנליסטים בדבר מהירות ויישום התהליך

.2018ברווח למניה עד 

אירופה

חיובי נוסף על רקע היחלשות האירו וגישה תומכת מצד הבנק המרכזי מניות אירופה סיכמו שבוע •

. האירופי

.ב מוביל להיחלשות האירו מול הדולר"הפערים במדיניות המוניטרית בין אירופה לארה•

•Inditex (ITX) יצרנית הביגוד הספרדית המחזיקה במותגים כמוZara, Bershka  פרסמה דוחות

החברה ציינה שהרבעון הרביעי  . בתשעת החודשים11.8%חזקים עם צמיחה אורגנית של 

.  16%התחיל באופן חזק עם צמיחה של 

שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

4.76%-251455.90.72%א "מדד ת

3.32%-1001271.40.56%א "מדד ת

75891.3-0.90%16.26%א "מדד ת

1258.5-1.17%17.83%א יתר מאגר"מדד ת

15459.3-2.50%17.25%ן "א נדל"מדד ת

1532.3-2.45%14.33%א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002262.0-0.06%10.48%

Nasdaq 1004933.40.39%7.00%

Eurostoxx 600358.81.31%-1.58%

DAX 4011366.41.79%6.15%

Hang Seng22059.40.87%3.86%

MSCI World All 

Countries
422.3-0.53%5.74%

MSCI Emerging 

Markets
856.4-2.44%7.84%

ח"מדדי אג

277.30.00%0.08%מ"מדד מק

423.7-0.15%0.75%שנים2-5ממשלתי קבוע 

584.3-0.37%0.83%שנים5+ממשלתי קבוע 

0.25%-268.5-0.22%שנים5-2ממשלתי מדד 

0.42%-337.9-0.55%שנים10-5ממשלתי מדד 

60315.9-0.10%2.39%מדד תל בונד 

317.6-0.08%2.52%מדד תל בונד צמודות

335.80.09%6.46%מדד תל בונד תשואות

348.2-0.01%1.40%מדד תל בונד שקלי

336.5-0.18%1.67%ח כללי"אג

ח קונצרני"אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.11.49%2.33%מדד תל בונד 

3.91.48%2.48%מדד תל בונד צמודות

3.62.25%6.46%מדד תל בונד תשואות

4.23.11%1.41%מדד תל בונד שקלי

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

בין הרכיבים שתרמו למדד השלילי ניתן לציין  . 0.4%-מדד המחירים לצרכן ירד בחודש נובמבר ב•

התחזקות . ל"את הירידה במחירי הפירות והירקות וכן במחירי המזון כמו גם הוזלת הנסיעות לחו

.גם היא בין הגורמים למדד השלילי, מול סל המטבעות2.3%השקל בשיעור של 

החלו  2015בשנת . 2014עדכנה השבוע מעלה את נתוני התחלות הבנייה מתחילת ס"הלמ•

עדכון נתונים זה מעיד על מלאי . 1997הרמה הגבוהה ביותר מאז , אלף דירות52.7-בנייתן של כ

.  דירות למכירה גדול מהצפוי והינו בעל השפעה ממתנת על מחירי הדירות

הממשלתי המקומי ממשיך להיסחר במתאם לשווקים הגלובאליים עם כי בשיעורים  ח"האגשוק •

.  ממשיכות לעלות בהתאם למגמהח"האגתשואות , על אף רמת האינפלציה הנמוכה. מתונים יותר

.  שנים כדי להימנע מהפסדי הון משמעותיים3של עד מ תיק "מחעל אנו ממשיכים בהמלצה 

קונצרניח "אג•

יונפקח"האג.פרטיח"אגשלנוסףגיוסתבצע,הצרכניהאשראיענףמובילת,ישירמימוןחברת•

.הלוואותתיקעלראשוןשעבודעם

לאבתשואהנסגרהמכרז.'בסדרההרחבתבמסגרתח"מש100שלגיוסהשלימהממןקבוצת•

.דומהמ"במחישראלממשלתח"אגמעל1.36%שלמרווחהמשקף2.31%שלצמודה

גבוהבמתאםנסחראשרארוךמ"במחשקליח"לאגהחשיפהאתולהקטיןלהמשיךממליציםאנו•

מספקותאשרצמודותקונצרניותח"לאגעדיפותרואיםאנוארוכיםמים"במח.ממשלתיותח"לאג

.באינפלציהעלייהמפניהגנה

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

צופהאשרהפדחברישלהתחזיתמכיווןהגיעהההפתעה.ב"נ0.25-בכצפויעלתההפדריבית•

לבואאחרהלאהשווקיםתגובת.הקודמתבתחזית2-לבניגוד2017בשנתריביתהעלאות3

.הדולרוהתחזקותב"ארהממשלתח"אגתשואותעלייתבהמשךוהתבטאה

אתתומךנמוךאירו.1.0365שלבשערונסחר2003מינוארלרמתוהשבועחזרדולר/האירו•

.האחרוניםבשבועותשנרשםהמניותבמדדיהשיפוראתומסבירהגוששלההתאוששות

כישלוןבשלרנזימתאושלהתפטרותולאחרמ"לרוהמונה,נטילוני'גפאולו,האיטלקיהחוץשר•

מהירההייתהוההחלפההקודםמהממשלשינויללארובפיעלנותרוהממשלחברי.העםמשאל

לסיועמחויבהנוכחיהממשלגםכינראההאחרונותמההתבטאויות.משמעותייםאירועיםוללא

.בעייתייםחובותעמוסאשרהבנקאותמגזרוחילוץ



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

ב והשלכותיה"העלאת ריבית בארה
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ההפתעה הגיעה מכיוון  . 0.75%-ל0.25%-הבנק המרכזי האמריקאי העלה את הריבית המוניטרית ב, כצפוי•

העלאות בתחזית  2-ביחס ל2017-העלאות ריבית ב3אשר הציגה (Dot plot)תחזית הפד לתוואי הריבית 

.הקודמת מספטמבר ומעבר לציפיות השווקים
כי אין צורך כיום  , בניגוד להערות העבר, ציינהיילן. סיפקה לשוק שתי הערות ניציותיילןנט 'ג, נגידת הפד•

הדגישה כי לא הובנה כראוי וכי אינה תומכת  , בנוסף. במדיניות פיסקלית מרחיבה לצורך השגת יעד הפד

.בהתחממות יתר של הכלכלה

:כתגובה היינו עדים לתהליכים הבאים המתרחשים בשווקים
-ח ל"התשואה על אג. בהמשך למגמה של החודשים האחרוניםב "ח הארוכות בארה"עליית תשואות חדה באג•

התשואות  , בזמן שהתשואות הריאליות הקצרות עדיין שליליות( גרף שמאלי)2.59%שנים עומדת כיום על 10

.הריאליות הארוכות כבר התמקמו בטריטוריה החיובית
עבר לטריטוריה  (PPI)מדד המחירים ליצרן . בנובמבר בהשוואה לשנה שעברה1.6%-ב עלתה ב"בארהאינפלציה •

עלן בחצי השנה  ( והנפט בפרט)מדד השכר ומחירי הסחורות . רבעונים רצופים של דפלציה7החיובית לאחר 

.  האחרונה
בתקופה שבה גם  102.92מול סל המטבעות ממשיך את הראלי שהחל בחודש נובמבר והגיע לרמה של הדולר•

הקורלציה החיובית בין הדולר למחירי סחורות הינה יוצאת  . ממשיכים למעלה( להוציא את הזהב)מחירי הסחורות 

.  דופן שכן בדרך כלל יש קורלציה שלילית בניהם



המשקיעים ממשיכים להגדיל חשיפה למניות על חשבון האפיקים הסולידיים

.ירידה קלה לעומת השבוע הקודם-₪ מיליון 110-תעשיית קרנות הנאמנות רשמה השבוע פדיונות של כ

ח"האגרובם התרכזו בקרנות המחקות את מדדי , ₪מיליון 55-הקרנות המחקות רשמו השבוע ירידה קלה בקצב הפדיונות שהסתכמו בכ

.  בישראל

.מתחילת החודש₪ מיליון 587-ו כ₪ מיליון 308-זאת לאחר שאיבדו כ, ח מדינה הציגו השבוע את הפדיון הגבוה ביותר"הקרנות אג

המשך העליות במדדי  -(בהתאמה0.56%-וב0.72%-עלו ב100א "ו ת25א "תמדדים )מדדי המניות סיכמו את השבוע במגמה חיובית •

₪ מיליון 66-המתחלקים לגיוסים של כ, ₪מיליון 158-שהסתכמו בכ1המנייתיותהמניות בארץ ובעולם הביא להמשך זרימת כספים לקרנות 
.ל"מניות בחובקרנות ₪ מיליון 18-ו כהגמישותלקרנות ₪ מיליון 74-כ, מניות בישראלקרנות ב

אשר  , ₪מיליון 306-המשיכו לגייס גם השבוע עם כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.מתחילת החודש₪ מיליון 557-הצטברו לכ

קרנות שקליות המשיכו במגמת השלילית ורשמו פדיונות  , בהמשך לכך, 0.2%סיכם את השבוע עם ירידה של ח ממשלתי שקלי "אגמדד •

.מתחילת החודש₪ מיליון 470-השבוע וכ₪ מיליון 209-של כ

.מתחילת החודש₪ מיליון 189-לכומצטבר ₪ מיליון 118-בקצב הגיוסים שהסתכם ב2הציגו השבוע זינוק של פי ח חברות"אגקרנות •

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  194.9-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל214-כ15.12.16-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 19.1-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל
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פדיונות בענף קרנות הנאמנות/ עדכון שבועי יצירות 

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

08/12/16
סיכום שבועיה' 15/12/16ד' 14/12/16ג' 13/12/16ב' 12/12/16א' 11/12/16

סיכום מתחילת 

החודש

1021727641974176גמישות

01-110010חו"ל כללי

13832133-102866204מניות בארץ

551-26571872מניות בחו"ל

8-275-36124-ממונפות ואסטרטגיות

158-5-41-47-19-14-126-285-קרן כספית

262-37-62-46-30-33-209-471-אג"ח בארץ- שקליות

279-50-68-69-67-54-308-587-אג"ח בארץ- מדינה

31-511-2-21אג"ח בארץ- מט"ח

72352735714118189אג"ח בארץ - חברות והמרה

2515988534364306557אג"ח בארץ כללי

600-28-17-9-4-58-117-אג"ח בחו"ל

00000000לתושבי חוץ בלבד

450-7-151-3-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות )גמישות, 

מניות בארץ ובחו"ל(
295503916053158452

15154-45-76-7735-109-260-סך הכול

759-4-29-58491725מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - דצמבר 2016 


