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שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

2.99%-351426.9-0.86%א "מדד ת

0.77%-1251272.5-0.70%א "מדד ת

90981.40.11%9.16%א "מדד ת

1284.31.07%2.19%א צמיחה"מדד ת

508.20.47%10.86%ן"א נדל"מדד ת

51656.20.10%4.90%-א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002381.40.24%6.23%

Nasdaq 1005412.10.42%11.21%

Eurostoxx 600377.71.36%4.68%

DAX 3012083.21.10%5.35%

Hang Seng24288.33.14%10.50%

MSCI World All 

Countries
451.31.29%6.97%

MSCI Emerging 

Markets
965.64.26%11.98%

ח"מדדי אג

277.4-0.01%0.02%מ"מדד מק

427.30.16%0.37%שנים2-5ממשלתי קבוע 

597.20.95%0.67%שנים5+ממשלתי קבוע 

0.16%-267.60.16%שנים5-2ממשלתי מדד 

0.04%-338.60.95%שנים10-5ממשלתי מדד 

60319.60.51%1.23%מדד תל בונד 

321.00.47%1.18%מדד תל בונד צמודות

340.80.47%1.76%מדד תל בונד תשואות

359.40.66%2.21%מדד תל בונד שקלי

339.60.57%0.54%ח כללי"אג

ח קונצרני"אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.01.29%1.18%מדד תל בונד 

3.91.33%1.22%מדד תל בונד צמודות

3.62.05%1.93%מדד תל בונד תשואות

4.22.56%1.56%מדד תל בונד שקלי

ישראל

.עונת הדוחות בעיצומה. במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שעריםא נסחרה "הבורסה בת•

הודיעה לבורסה כי הגשת דוחותיה השנתיים יתעכבו והיא קיבלה הארכה גם בהקשת פריגו•

בנוסף הבנקים המלווים לחברה העלו את יחס המינוף  . הדוחות לרבעון הראשון של השנה

.2017עד לסוף יוני 4.5-מ6.0של EBITDA-המינימלי לחוב נטו ל

-מגזר השכר צמח ב. פרסמה דוחות טובים לרבעון הרביעיתיםמלםחברת שירותי הטכנולוגיה •

נציין כי מגזר השכר הינו יתרון תחרותי לחברה אשר רווחיותו  . בסיכום שנתי20%-ברבעון ו38%

2010לראשונה משנת . גבוהה משמעותית מהפעילות המסורתית של החברות האחרות בענף

.תשואת דיבידנד שנתית4%המגלם ₪ מיליון 43החברה חילקה דיבידנד של 

פרסמה דוחות חזקים לרבעון ולשנה כולה המציגה גידול בכל  , מקבוצת נכסים ובניין, גב ים•

והרווח הנקי זינק  7.4%-ההכנסות מהשכרת מבנים עלו ב, בסיכום שנתי. הפרמטרים התפעוליים

.  32%-ב

ב"ארה

מתומחרת באופן מלא והצפי  היתהשכן העלאת הריבית , ב סיכמו שבוע חיובי נוסף"מדדי ארה•

. העלאות נוספות נותר בעינו והפיח חשש מפני העלאת תדירה יותר3-העתידי ל

מיליארד 15לפי שווי של Intel (INTC)נרכשה על ידי , Mobileye (MBLY)החברה הישראלית •

סבירות נמוכה להגשת הצעות  . חודשים9העסקה צפויה להיסגר בעוד . למניה$ 63.54דולר או 

.רכישה נגדיות בשל הפרמיה הגבוהה הגלומה במחיר הרכישה

אירופה

בין היתר לאור , 1.3%-עלה ב600האירוסטוקסחתמו שבוע חיובי כשמדד מניות אירופה •

.הבחירות בהולנד אשר הותירו בחוץ את המועמד שהציג מצע בדבר יציאה מהאיחוד האירופי

.הכסף ומתכות נוספות, לאור עלייה במחירי הזהב8.4%-מניות כריית המתכות זינקו השבוע ב•

Akzoחברת הצבעים • Nobelדחתה הצעת רכישה מ-PPG אירו למניה  83האמריקאית לפי

.המשך קונסולידציה צפוי בענף. בטענה כי ההצעה מעריכה בחסר את שוויה ההוגן של החברה

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

עיקר . 0.2%מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר נותר יציב לעומת הציפיות בשוק לירידה של •

לפני  1.5%האצה מ , החודשים12-ב1.7%ההפתעה הייתה במחירי השכירות אשר עלו ב 

מחירי הדירות לרכישה עלו  . זאת למרות הייסוף החד בשקל, 0.3%גם מחירי המזון עלו ב . חודש

זאת לאחר ירידה , 0.5%-בבסקר האחרון מחירי הדיור עלו . החודשים האחרונים12-ב6.3%-ב

מדד חודש פברואר תומך במתן עדיפות קלה להחזקת האפיק הצמוד  . בסקר הקודם0.5%של 

.ח הממשלתי בשל הציפיות הנמוכות המגולמות באפיק זה"בשוק האגהשקליעל פני 

הערכות כי צפוי  , לאור העסקה. צפויה לתמוך בגידול ההכנסות ממיסיםמובילאיי-עסקת אינטל•

.₪מיליארד 4-להתקבל מס חד פעמי בהיקף של כ

ח הממשלתי המקומי נסחר במתאם לשווקים הגלובאליים אם כי בשיעורים מתונים  "שוק האג•

מ"מחאנו עדים להמשך מגמת זחילה מעלה של האינפלציה בעולם  וממליצים לשמור על . יותר

.ארוך/ הבינוני מ"המחתוך העדפה קלה לאפיק הצמוד בדגש על 3תיק קצר של עד 

קונצרניח "אג

סיכוןלנכסיהביקושיםאתאמנםמשקפתזומגמה.לרדתממשיכיםהקונצרניותח"באגהמרווחים•

האחרונותבשניםכיהעובדהאתגםאךהנמוכההתשואותרמתבשלהממשלתיח"לאגכתחליף

שניםמספרפניעלהקרןתשלומיופריסתמ"המחהארכת,מימוןעלויותלהורדתהחברותפעלו

.החברותשלהספציפיבסיכוןבירידהמתבטאאשר

גבוהבמתאםנסחראשרארוךמ"במחשקליח"לאגהחשיפהאתולהקטיןלהמשיךממליציםאנו•

מספקותאשרצמודותקונצרניותח"לאגעדיפותרואיםאנוארוכיםמים"במח.ממשלתיותח"לאג

.באינפלציהעלייהמפניהגנה

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

שינויהיעדרלאורעידודשאבח"האגשוק.0.25%-בהשבועהריביתאתהעלההפד,כצפוי•

,האמריקאיתהכלכלהמצבאתלחיובציינההנגידה.2019לשנתעדהריביתהעלאותבתוואי

.העבודהשוקשלהטובומצבוהאינפלציהעליית

עםסחרבמלחמתמעונייןאינוכיהצהירוהממשלהשבועהריביתאתהיאאףהעלתהסין•

שנתיבקצבהשנהכהעדצמחההסיניתהכלכלהכימלמדבלומברגשלאומדן,בנוסף.ב"ארה

.7%-כשל

.בבחירותהפסדנחלהאירופימהאיחודהולנדליציאתשקראקיצוניהימניהמועמדבאירופה•

.המניותבשוקיהפחדמדדיובירידתהאירומטבעשלקלהלהתחזקותהובילזההפסד
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עם שוך משבר  2007במרץ 9-שנים רצופות מאז התחתית שנרשמה ב8השוק השורי חגג •

.שילש את עצמו כולל דיבידנדיםS&P 500-במהלך תקופה זו ה. פריים-הסאב
נמנה כאן מספר  , למרות שרמות התמחור הינן גבוהות באופן יחסי והסיכון הפוליטי גבוה•

.אינדיקטורים המרמזים לנו שלשוק השורי יש עוד לאן להתקדם

?כמה דלק נותר לשוק השורי–זרקור שבועי 

השוק השוקי שהחל , בפרספקטיבה היסטורית•

הינו ארוך יותר  2000-עד שנות ה90-בשנות ה

97השורי הנוכחי הינו כבר בן השוק (. גרף צהוב)
אנו נמצאים בתקופה ארוכה של עליות  . חודשים

שערים אך חשוב להבין כי שוק שורי לא מת  

מזקנה ואין סיבה להניח כי מחזורי עבר מרמזים  

.  על תבנית מסוימת

בגרף משמאל נמצא גרף האינדיקטורים  •

10-זהו מדד שמכיל בתוכו כ. המובילים
מדד זה  . אינדיקטורים המצביעים על כיוון הכלכלה

באופן היסטורי מראה סימני מיתון ותחילת שוק  

,  כאשר מדד זה הופך שלילי, סטטיסטית. דובי
.  חודשים6-14-מיתון עשוי להגיע בטווח של כ

ולכן 2.5הקריאה האחרונה מראה צמיחה של 

.הסבירות למיתון קרב הינה נמוכה
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?כמה דלק נותר לשוק השורי–זרקור שבועי 

(  גרף צהוב)צמיחת הרווחים , להערכתנו•
הינו המדד הפונדמנטלי המניע את שוקי 

באופן , מהווהISM-מדד ה. המניות

מדד מקדים לחיזוי רווחיות  , היסטורי

נמצא  ( גרף כחול)מדד זה . החברות

במגמה חיובית ומלמד על המשך תוואי 

צמיחת הרווחיות של החברות  

.האמריקאיות

בגרף השמאלי ניתן להבחין במדד •

היחס מודד את מספר  -העולים והיורדים 

המניות העולות מול מספר המניות  

מדד זה נותן לנו תחושה באשר  . היורדות

.  לעד כמה רחב ואיתן הוא השוק השורי
ניתן לראות כי המדד החל לנוע בעוצמה  

חודשים 3כמעט . 2016מעלה באפריל 

רשם שיא  S&P 500-מדד ה, לאחר מכן

כיום לא נראים סימנים מדאיגים  . חדש

במדד זה אשר מרמזים על ירידות  

.שערים



מתחילת מרץ₪ מיליארד 1.26-הקרנות המנוהלות רושמות גיוסים של כ-הכסף ממשיך לזרום

רובם התרכזו בקרנות המחקות את מדדי , ₪מיליון 90-הקרנות המחקות רשמו מתחילת החודש פדיונות של כ, למרות המגמה החיובית

.  ל"אל מול גיוסים בקרנות המחקות את מדדי המניות בחו, הממשלתי בישראלח"האג

.החודש₪ מיליון 611-השבוע ו כ₪ מיליון 230-זאת לאחר שאיבדו כ, ח מדינה ממשיכות להוביל את הפדיונות"קרנות אג

הקרנות  ,  בהמשך לכך-(0.5%-טיפס ב125א "ומדד ת0.3%-בעלה 35א "תמדד )מדדי המניות פתחו את החודש בעליות שערים •

מניות  קרנות ב₪ מיליון 321-המתחלקים לגיוסים של כ, ₪מיליון 570-המשיכו ליהנות מזרימת כספים מועצת שהסתכמה בכ1המנייתיות

.  ל"מניות בחובקרנות ₪ מיליון 110-ו כהגמישותלקרנות ₪ מיליון 140-כ, בישראל

1.27-המשיכו להוביל את טבלת הגיוסים עם כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •
וקרנות  ₪ מיליון 400-רושמות גיוסים של כ10/90קרנות , ₪מיליון 660-בולטות בראש עם צבירה של כ20/80קרנות , נוספים₪מיליארד 

.מנייתיתבקרנות ללא חשיפה ₪ מיליון 60-מנגד פדיונות של כ. ₪מיליון 160-מניות מציגות יצירות של כ30%-עם חשיפה של מעל ל

246-שהסתכמו בכהשקליותמה שהוביל לירידה בקצב הפדיונות בקרנות , 0.3%פתח את החודש עם עלייה של ח ממשלתי שקלי "אגמדד •
.מתחילת מרץ₪ מיליון 

.₪מיליון 430-המשיכו את המגמה החיובית מהחודש הקודם ואף הגבירו את קצב הגיוסים שהסתכם בכח חברות"אגקרנות •

ח  "אגב הביאו את המשקיעים להתחיל לצמצם חשיפה לקרנות "ח ממשלת ארה"הפיחות בשער הדולר אל מול השקל ועליית התשואות באג•

.מתחילת החודש₪ מיליון 240-מה שהתבטא בפדיון של כ, ל"בחו

₪  מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  202-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל219.2-כ16.03.17-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 17.1-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל

054.2525462נועם אייזנברגר | 050.6555377סבטליץמיקי |054.7234235דן ברקאי | 054.3036052אורן דגן : קשר ליועצים

www.oceanp.com| 054.7827777משרד  | info@oceanp.com

בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

פדיונות בענף קרנות הנאמנות/ עדכון שבועי יצירות 

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

09/03/17
סיכום שבועיה' 16/03/17ד' 15/03/17ג' 14/03/17ב' 13/03/17א' 12/03/17

סיכום מתחילת 

החודש

90723101151141גמישות

0000000חו"ל כללי

19947163524122321מניות בארץ

928-871219111מניות בחו"ל

20-23-10-2-ממונפות ואסטרטגיות

190-66-25-23-32-147-336-קרן כספית

191-16-18-9-12-55-246-אג"ח בארץ- שקליות

381-60-72-46-51-230-611-אג"ח בארץ- מדינה

101-100-1-אג"ח בארץ- מט"ח

28331443040145428אג"ח בארץ - חברות והמרה

785152135113844841270אג"ח בארץ כללי

132-10-43-24-31-107-239-אג"ח בחו"ל

0000000לתושבי חוץ בלבד

1-102-4-3-2אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

381062315247192573

553092509740279832סך הכול

743015875120724261168מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - מרץ 2017 


