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שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

3.07%-351425.70.32%א "מדד ת

1251291.0-0.27%0.67%א "מדד ת

901038.8-2.24%15.54%א "מדד ת

1469.40.06%16.92%א צמיחה"מדד ת

527.6-1.67%15.10%ן"א נדל"מדד ת

51709.60.97%8.28%-א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002433.8-0.30%8.62%

Nasdaq 1005885.3-2.37%18.06%

Eurostoxx 600389.2-0.55%8.02%

DAX 4012713.6-0.06%11.62%

Hang Seng26063.10.41%18.32%

MSCI World All 

Countries
466.8-0.53%10.67%

MSCI Emerging 

Markets
1018.20.23%18.08%

ח"מדדי אג

277.50.00%0.07%מ"מדד מק

430.2-0.06%1.06%שנים2-5ממשלתי קבוע 

610.1-0.02%2.85%שנים5+ממשלתי קבוע 

271.1-0.29%1.14%שנים5-2ממשלתי מדד 

344.3-0.46%1.63%שנים10-5ממשלתי מדד 

60325.6-0.22%3.16%מדד תל בונד 

327.1-0.16%3.11%מדד תל בונד צמודות

347.9-0.02%3.90%מדד תל בונד תשואות

364.40.01%3.61%מדד תל בונד שקלי

344.7-0.08%2.03%ח כללי"אג

קונצרניח "אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.21.14%1.20%מדד תל בונד 

4.11.16%1.22%מדד תל בונד צמודות

3.71.77%1.86%מדד תל בונד תשואות

4.32.59%1.69%מדד תל בונד שקלי

ח"אפיק האג
ח"סביבת המאקרו ושוק האג

, מיליארד דולר107.36שלו עומדות לסוף מאי על ח"המטבנק ישראל פרסם השבוע כי יתרות •

מילון דולר 250מיליארד דולר מתוכם 1.3ח בסך של "השינוי ביתרות נובע בין היתר מרכישת מט

היתרות מהוות  . ח"כחלק מתוכנית הרכישה שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת הגז על שע

.  מהתוצר המקומי הגולמי32.9%

מנתוני משרד האוצר נראה כי הצמיחה העתידית צפויה להאט במקצת ברבעון השני וזאת בגין  •

עקיפים  מיסים , לאשתקדריאלית במאי הנוכחי ביחס 1.7%גבית מיסים נמוכה יותר ברמה של 

-הרכב ואילו מיסים ישירים עלו במאי בקיטון הזמנות בשוק בעיקר בגין 11.4%-ירדו בחדות ב

נומינלית חל גידול  ,עם זאת נציין כי למרות ההאטה במאי . תעסוקה איתןומעידים על שוק 8.4%

נתון המהווה גירעון  ₪ מיליארדי 126.4בגביית המיסים מתחילת השנה לרמות של 5.1%של 

.בארבע וחצי שנים האחרונות6%של וכן מבטא צמיחה ממוצעת 2.4%מצטבר של 

מ תיק קצר  "אנו ממליצים על מח. האפיק הממשלתי נסחר בשבוע החולף בירידות שערים קלות•

.הבינונימ"המחבדגש על והשקליתוך מתן משקל שווה לאפיקים הצמוד 3של 

.0.35%-י ציפיות החזאים צפוי לעלות בממוצע כ"עפ–השבוע צפוי להתפרסם מדד חודש מאי •

ח קונצרני"אג

אנו ממליצים  . במקביל למגמה באפיק הממשלתי.0.25%-ירדו בכ60בונד -השבוע מדדי התל•

ספציפיים שאינם מתמחרים בצורה נאותה את סיכון הלווה וכן  חים"לאגלהמשיך ולצמצם חשיפה 

.  ארוך אשר אינו מספק הגנה מפני אינפלציה עתידיתמ"במחח שקלי "אג

ל"ח בחו"סביבת המאקרו ושוק האג

העלאה זו  (. גבול עליון)1.25%ב לרמות של עד "השבוע מתוכננת העלאת ריבית בארה•

בין הגורמים שיתמכו בהחלטה ניתן למנות את . בשוק 100%-מתומחרת בהסתברות של כ

אינפלציה בריאה אם כי  , שנתי2%-יציבות שוק העבודה עם עליה בשכר  עבודה בקצב של כ

. לרבעון השני  3%-של כGDPמתונה מעט ביחס לרמות עבר וציפיות צמיחת 

מייהתוצאות עמדו בצפי השווקים עם ניצחונה של תרזה , באנגליההשבוע התקיימו בחירות •

נראה כי הקואליציה שתוקם תהיה צרה ולפיכך נקודת המוצא של הדיונים על יציאת , אולם

.  בריטניה מהאיחוד האירופאי תהפוך לבעייתית ושבירה יותר

המניותאפיק 
ישראל

1.8%-ן ירד בכ"מדד הנדל. מעורבת עם נטייה לירידות שעריםא נסחרה במגמה "הבורסה בת•

.0.8%-ואילו מדד הבנקים עלה בכ2.2%-ומדד הנפט מהגז ירד בכ

ונפטא ימחקו מהמסחר וימוזגו  ל"חנ. נפטא קיבלו אישור להשלמת המיזוג/ל"חנ/ישראמקו•

.כתוצאה מכךלא ישתנה ישראמקוכאשר הון יחידות ההשתתפות המונפק ונפרע של לישראמקו

התמורה הכוללת הינה בסך שך . IDEבחברת ההתפלה ( 50%)כיל דיווחה על מכירת חלקה •

.מיליון דולר אשר תשולם במזומן ובמועד השלמת העסקה177.7

זאת על מנת ₪ מיליון 201-הנפיקה מניות בהיקף כספי של כ, גב ים, ן המניב"חברת הנדל•

.להמשיך בתוכניות הייזום והפיתוח של החברה בשנים הקרובות

ב"ארה

היוצא והבחירות  FBI-עדות ראש ה, ECB-פגישת ה, שלושת האירועים שהתקיימו ביום חמישי•

.מיוחדים בשווקיםבאנגליה לא הציתו חששות 

פרנק והעלאת הריבית  -ביטול חלק מרפורמת הפיננסים דודבשל השבוע 5%-הבנקים עלו בכ•

.משקיעים יפנו מבטם לעבר הקצב העתידי החזוי של העלאות הריבית. הצפויה ביום רביעי

כאשר דוח מיוחד של גולדמן זקס הציף חששות לגבי  מניות הטכנולוגיה ירדו בחדות ביום שישי •

הטכנולוגיה  בהקשר זה נציין כי עלייתן המהירה של מניות חברות . שווי מנופח של החברות

השנה על אף שהן מהוות  מתחילת S&P 500-מהתשואה שהציג מדד ה41%-תרמה כהגדולות 

מהמדד בלבד13%-כ

אירופה

ימים לפני  5מתקפת הטרור בלונדון . מדדי אירופה סיימו את השבוע בירידות שערים קלות•

סיפקה  ECB-פגישת ה. הבחירות ותוצאות הבחירות הביאו בעיקר להיחלשות נוספת של הפאונד

הסיכון מהקדמת , בנוסף. שינוי קל בתחזיות העתידיות לנוכח שיפור מתון בנתוני הכלכלה ביבשת

.0.7%-הבחירות באיטליה נגוזו והמדד האיטלקי עלה השבוע בכ
•Bank Santanderהסכים לרכוש את 5.6%-שעלה בכBanco Popular ולמעשה הציל את הבנק

.המאזןמיליארד אירו בהנפקת זכויות לצורך חיזוק 7הבנק הרוכש הודיע כי יגייס . מקריסה
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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

ב"קשיי ענף הקמעונאות בארה// זרקור שבועי 
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וקמעונאי  הדיסקאונטב נמצא בתקופה מאוד מאתגרת וסובל מאובדן מכירות לקמעונאי "ענף הקמעונאות בארה•

צופה שענף הקמעונאות המסורתי עשוי לחתוך את כמות  ברקליסמחלקת המחקר של בנק ההשקעות . האינטרנט

שיעור אשר  , 7%-על הנכסים של כמינימלית בכדי לחזור להציג רמת תשואה 13%-10%-הסניפים המצרפית בכ

.משקף את הממוצע ארוך הטווח בתקופה ללא מיתון

מיליון בענף 1-צופה אובדן משרות של כברקליס•

כך למשל הקמעונאית  . כתוצאה מסגירת סניפיםהקמעונאות 

,  חנויות100הודיעה על סגירה של Mac’s (M)הכלבו
JCPenney (JCP) חנויות ו130דיווחה כי תסגור-Sears

)SHLD ( מספר הקמעונאים המעסיקים  . חנויות150תסגור

12-באלף עובדים אשר הכריזו על פשיטת רגל 125-מיותר 
)7' ראו טבלה מס(בעלייה האחרונים נמצא החודשים 

מהם מדורגים בדירוג  19, מנפיקים בענף הקמעונאות המסורתית141מציינת שמקרב Moody’sחברת הדירוג •

Caa/Ca ,ממנו מגיע  30%-מיליארד דולר  וכ3.7מנפיקים חוב מצרפי של 19לאותם . דירוג מתאים לחברות במצוקה

קמעונאיות אשר נלחצות לשרת חוב עשויות להשיג זאת על ידי משיכת הענף לתחרות עוד  . 2018עד סוף לפדיון 

אשר יגרור קמעונאים אשר עסקיהם  חיתוך מחירים לרמת לא רציונאלית ולחץ על הענף כולו , יותר אגרסיבית

.טוב לתחרות עזהמתפקדים 
מציג תסריט שבו בהינתן שהמכירות הקמעונאיות המסורתיות והמכירות דרך האינטרנט צומחים באותן  ברקליס•

אנו למעשה הגענו לנקודה בה מכירות האינטרנט החלו לנגוס  , )באינטרנט12.2%-במסורתיות ו1.2%(קצבים

ראו גרף  (במכירות המסורתיות שכן עד כה מכירות האינטרנט היוו את כל הצמיחה בענף הקמעונאות המצרפי 

1+2 .(

ענף הקמעונאות המסורתי נמצא בתהליך שינוי מבני שבו הקמעונאים המסורתיים יאלצו להתאים עצמם •

כיום רוב  . או המשכיר, ן המסחרי"למשוואה זו ראוי להכניס גם את בעל נכסי הנדל. למציאות המשתנה או למות

הצרכנים נוהגים להגיע למרכזי המסחר וחלקן גם יעדיפו להגיע ולבחור במו עיניהם את הבגדים או המצרכים 

.קנייה ולכן הענף המסורתי לא יעלם אך בהחלט נמצא בתקופת התאמה כואבתמחוויתוליהנות 



מתחילת יוני₪ מיליארד 0.65-הכסף ממשיך לזרום לתעשיית קרנות הנאמנות ונאמד בכ

מנגד המשך גיוסים יציב בקרנות המנוהלות  . ₪מיליון 130-מתחילת החודש נפדו מהן כ, הקרנות הכספיות ממשיכות לאבד נכסים

(8/6' לא כולל את יום ה)ימי מסחר 5-ב₪ מיליון 776-המסתכם ב

משנה כיוון ומתחילה ומסכמת את תחילת החודש עם , קבוצת הקרנות שפדתה באופן רציף מתחילת השנה, ח מדינה"קרנות אג-מהפך

.₪מיליון 46-צבירה חיובית של כ

הקרנות  ,  בהמשך לכך-)0.37%-התממש ב125א "ומדד ת0.45%-עלה ב35א "תמדד (מדדי המניות פתחו את החודש במגמה מעורבת•

,  מניות בישראלקרנות ב₪ מיליון 99-המתחלקים לגיוסים של כ, ₪מיליון 166-בכהמשיכו ליהנות מזרימת כספים שהסתכמה1המנייתיות
.  ל"מניות בחובקרנות ₪ מיליון 18-ו כהגמישותלקרנות ₪ מיליון 49-כ

מיליון  591-המשיכו להוביל את טבלת הגיוסים עם כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.נוספים₪

₪ מיליון 81-שהסתכמו בכהשקליותמה שהביא לירידה קלה בקצב הפדיונות בקרנות , רשם החודש עלייה קלהח ממשלתי שקלי "אגמדד •
.מתחילת יוני

.₪מיליון 104-אם כי בקצב גיוסים נמוך יותר שהסתכם בכ, המשיכו את המגמה החיובית מתחילת השנהח חברות"אגקרנות •

המשקיעים המשיכו את מגמת צמצום החשיפה  , ב"ח ממשלת ארה"בהמשך לפיחות בשער הדולר אל מול השקל ולמרות העליות באג•

.מתחילת החודש₪ מיליון 44-מה שהתבטא בפדיון של כ, ל"ח חו"אגלקרנות 

₪  מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  211.1-כמנהלות ) הכספיותבנטרול הקרנות (הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל227.5-כ07.06.17-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 16.3-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל
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סיכום שבועיה' 08/06/17ד' 07/06/17ג' 06/06/17ב' 05/06/17א' 04/06/17 ה' 01/06/17קטגוריה/תאריך
סיכום מתחילת 

החודש

82014-5124149גמישות

1010010-חו"ל כללי

65524-10249399מניות בארץ

800741018מניות בחו"ל

1-4002-2-3-ממונפות ואסטרטגיות

77-2-29-11-12-54-131-קרן כספית

19-13-12-20-18-63-81-אג"ח בארץ- שקליות

12158573546אג"ח בארץ- מדינה

0000000אג"ח בארץ- מט"ח

262020261278104אג"ח בארץ - חברות והמרה

1511071716497439591אג"ח בארץ כללי

190-20-3-3-25-44-אג"ח בחו"ל

0000000לתושבי חוץ בלבד

12-10-2-1-2-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

227438-8400144166

93199175531230551645סך הכול

170201204641360606776מסורתיות )בנטרול כספיות(
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