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שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

3.64%-351417.2-2.36%א "מדד ת

0.37%-1251277.6-1.89%א "מדד ת

901007.8-0.76%12.09%א "מדד ת

1407.6-0.28%12.00%א צמיחה"מדד ת

524.70.85%14.46%ן"א נדל"מדד ת

51780.61.03%12.77%-א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002472.20.19%10.63%

Nasdaq 1005891.2-0.15%21.31%

Eurostoxx 600378.91.11%5.84%

DAX 4012154.71.11%7.11%

Hang Seng27531.02.16%25.28%

MSCI World All 

Countries
479.10.39%13.57%

MSCI Emerging 

Markets
1067.30.40%23.77%

ח"מדדי אג

277.60.00%0.08%מ"מדד מק

433.10.13%1.73%שנים2-5ממשלתי קבוע 

624.30.79%5.25%שנים5+ממשלתי קבוע 

269.90.10%0.69%שנים5-2ממשלתי מדד 

347.20.44%2.49%שנים10-5ממשלתי מדד 

60326.40.27%3.41%מדד תל בונד 

327.20.25%3.16%מדד תל בונד צמודות

346.10.21%3.36%מדד תל בונד תשואות

368.30.46%4.71%מדד תל בונד שקלי

347.30.38%2.80%ח כללי"אג

קונצרניח "אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.11.11%1.19%מדד תל בונד 

4.01.21%1.26%מדד תל בונד צמודות

3.72.07%2.14%מדד תל בונד תשואות

4.22.48%1.74%מדד תל בונד שקלי

ח"אפיק האג
ח"סביבת המאקרו ושוק האג

"  יציב"מ" חיובי"העלתה את תחזית דירוג האשראי של ישראל לP&Sהדירוג הבינלאומית חברת •

מציינים  P&Sכלכלני . A+של ברמה האשראי נותר דירוג . הישראליהמהווה חדשות טובות למשק 

העודף בחשבון  , שנים הקרובות4-ב3.2%של הציפיות לצמיחה שנתית ממוצעת לחיוב את 

.תוצר ימשיך לרדת מהרמות הנוכחיות בעתיד/השוטף ואת האפשרות כי יחס החוב

תמונה מעורבת של הכלכלה  מציג שפורסם השבוע ס"הלמלקט אינדיקטורים כלכליים של •

עוצמה יחסית עם עליה של  אשר מציגה בצד החיובי ניתן לציין כי הצריכה הפרטית . המקומית

ניתן לציין  בצד השלילי של הנתונים . 0.8%-בכאשר עלה ומדד המכירות ברשתות השיווק 5.8%

.  ביצוא וביבוא הסחורות בהתאמה5.7%-ו10.7%ירידה של שהציג החוץ של ישראל את סחר 

.  התשואות העולמיתלעליית תוך מתן דגש 3.5מ תיק קצר של עד "אנו ממשיכים וממליצים על מח•

ח קונצרני"אג

.0.25%ח הקונצרני סיימו שבוע חיובי עם עליות שערים של כ"מדדי האג•

הדירוג נתמך במהלכים שבוצעו  . 3Aן של קבוצת שלמה זכתה בעליית דירוג לרמה של "זרוע הנדל•

מימוש קרקע והגדלת  , בחברה בשנה האחרונה ובהם הקטנת הסיכון התפעולי בנכסי מלונאות

' בתוך כך יצאה החברה בהצעה למחזיקי אגרות החוב להחלפת סדרה ב. הפרמננטיהתזרים

באם הצעת הרכש תצא לפועל  . 1.035הארוכה יותר ביחס החלפה מקסימלי של ' הקצרה בסדרה ג

.השקלייםעשויה להתווסף בעתיד למדדי התל בונד ' ן ג"ח שלמה נדל"באופן מלא סדרת האג

ספציפיים שאינם מתמחרים בצורה נאותה חים"לאגאנו חוזרים ממליצים להמשיך ולצמצם חשיפה •

.  את סיכון הלווה

ל"ח בחו"סביבת המאקרו ושוק האג

לרמות של   4.4%בשיעור האבטלה מרמות של הציג ירידה ב "דוח תעסוקה חזק שפורסם בארה•

אלף משרות חדשות שהתווספו למשק האמריקאי וזאת 209הדוח הצביע על תוספת של , 4.3%

0.3%-שכר העבודה הממוצע לשעה עלה בכ. אלף משרות בלבד175לעומת צפי מוקדם ליצירת 

.בשנה החולפת2.5%נתון המגלם קצב עליה שנתי של 

תוך 0.25%אירופה מציגה נתונים מעורבים עם החלטת ריבית באנגליה בה הריבית נותרה ברמה •

,  בהתאמה1.6%-ו1.7%לרמות של 2018-ו2017המאוחדת לבממלכה ג"התמהנמכת תחזיות 

בצד הנתונים החיוביים ניתן לציין כי  ". ברקזיט"ההורדת התחזיות לוותה בחשש מפני השפעות 

.  בלבד9.1%שנים והיא הגיעה לרמות של 8.5האבטלה בגוש האירו צנחה לשפל של  

אפיק המניות
ישראל

בלטה לשלילה מנית טבע עליה נרחיב . א נסחרה בשבוע החולף במגמה שלילית"הבורסה בת•

על רקע  8.5%-מנגד מניית בנק איגוד עלתה בכ. 8.4%-איבדה השבוע כמיילןכמו כן , בעמוד הבא

.הצעה לא מחייבת מטעם בנק מזרחי לרכישת הבנק

. ברווח הנקי2%ועלייה קלה של EBITDA-יציבות ב, בהכנסות6.5%-סלקום הציגה ירידה של כ•

אך בשל המרת דמי  . שקל ברבעון המקביל66שקל בחודש לעומת 57-ההכנסה ממנוי ירדה ל

את ' אג80-גדילה בכהסלקום למעשה , האירוח של גולן טלקום לתשלום על הרשת המשותפת

.ההכנסה הממוצעת למנוי

4%-אך מנייתה ירדה בכ, ברווח הנקי21%-ברבעון השני ובכ12%-אורמת טכנולוגיות צמחה בכ•

לא עמדה בציפיות האנליסטים והעריכה כי הרווחיות הגולמית  2017-כיוון שתחזית ההכנסות ל

. במגזר המוצרים תמשיך לרדת

ב"ארה

10%מעורב כאשר דוחות הרבעון השני כבר מצביעים על עלייה של ב סיכמו שבוע "מדדי ארה•

.פיננסים ותשתיות בלטו לחיוב השבוע. S&P 500-ברווח למניה של חברות ה

•Apple (AAPL)ח כאשר פרסמה דוחות ותחזיות מעל לצפי השוק"ביום הדו6.5%-עלתה בכ .

לא מראה על עיכובים עובדה אשר הפחיתה את רמת החששות  8האייפוןהשקתו הצפויה של 

. לקראת מכירותיו ברבעון הרביעי של השנה

•Allergan (AGN)חוזקה . עקפה את תחזיות האנליסטים לרבעון והעלתה תחזיות לשנה כולה

.נרשמה במוצר הבוטוקס ומגזר האסתטיקה ככלל עובדה אשר מסייעת להתרחבות מרווחים

אירופה

זאת לאחר , 2%-חיובי כאשר מניות התשתיות והפיננסים עלו בממוצע בכמדדי אירופה סיכמו שבוע •

.ירידת מדדים בעיקר לנוכח התחזקות האירו אשר מפעיל לחץ על מניות הייצוא ביבשת
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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

התייחסות למניית טבע// זרקור שבועי 

. 34%-מיליארד דולר משוויה או כ11.5-כתגובת המשקיעים לדוח מחקה . חמישיטבע פרסמה את דוחותיה לרבעון השני ביום •
משבר  החוב של החברה עברו תמחור מחדש בצל ואגרות והמניות רבעון זה הציף את כל חששות המשקיעים אל פני השטח 

.ואמון בהנהלת החברהחדה ברווחיות שחיקה , נזילות

:העיקריות שאירעו ואת משמעותןהנקודות בחרנו להציג את 
שנובעת מהרעה ברמת  החטיבה הגנרית טבע דיווחה על שחיקה עמוקה ברווחיות -הגנריקהשחיקת מחירי ורווחיות עסקי •

במהלך הרבעון  . אקטביסהמחירים של שוק התרופות הגנריות ועלייה בהוצאות פחת על המוניטין שנרשם מעסקת רכישת 

המשך שחיקת  , בנוסף. גבוהה של תרופות גנריות וכפועל יוצא התחרות התגברהבענף כמות ובתקופה הקרובה אושרו 

שעברו קונסולידציה  בשל התחזקות ככוח המיקוח של אירגוני הרכישה והפצת התרופות המחירים של התרופות הגנריות 

ב עובדה אשר  "מרכש התרופות הגנריות בארה85%גופים אלו אחראיים על . האחרונות והביעו ליצירת מספרי גופי ענקבשנים 

חשוב  . טבע מעריכה שגורם זה צפוי להמשיך וליצור לחץ מחירים גם בהמשך. התרופותאל מול יצרניות מעניקה כוח מיקוח 

מטבע  . לציין כי נושא זה הינו החשוב ביותר לתמחור ארוך הטווח של החברה ובהקשר לכך נראה כי ההתאוששות אינה קרובה

.ופריגומיילןאלו צפויים להשפיע גם על מתחרותיה בתחום כמו הדברים גורמים 
ולא עקב תרופות  הגנריקהמיליון דולר שנובעת כולה מעסקי 700-ב2017-טבע חתכה את תחזית הרווח ל–הנמכת תחזיות•

. השנה אך הסבירות לכך ירדהלקופקסוןתחזיותיה עדיין לא מתמחרות תחרות גנרית . הקופקסוןהמקור שכוללות בעיקר את 
כתגובה לדוחות  . 13%או קיטון של , דולרים למניה4.5-4.3-ל5.3-4.9-החברה הורידה את תחזית הרווח המתואם למניה מ

כעת טמון בהמשך שחיקת מחירי  הסיכון . דולר מניה29-וכעת מחיר היעד נאמד ב30%-האנליסטים מכרו את מחיר היעד בכ

.  לקופקסוןומועד כניסת התחרות הגנריקה
משקיעים רבים מצביעים ברגליים לנוכח חברות אשר עוצרות או חותכות את תשלומי  –חיתוך הדיבידנד ובעיית החוב•

חיתוך  . בהםזה מגיע על רקע מצוקת תזרים או תשלומי חוב גבוהים שהחברה חייבת לעמוד במיוחד כאשר מהלך הדיבידנד 

,  לדבריה, מספיק כדי לשרת את החוב והחברה תיאלץלא 1.4%-לכוירד 5.4%-שעמד על תשואת של כהדיבידנד למניית טבע 
מיליארד דולר אל  35-טבע סיימה את הרבעון עם חוב של כ. מדיניות45-עובדים ולצאת מכ7,000-לפטר כ, למכור פעילויות

שלא  EBITDA-הפיננסית הבעייתית ביותר היא הצורך לעמוד ביחס חוב לההתנייה. מיליון בקופה בלבד600-מול מזומן של כ

,  מיליארד דולר3.5-עליה לממש נכסים ולהחזיר חוב בהיקף של כ, טבעכלומר בהתייחס לתחזיות , בסוף השנה4.25יעלה על 
אגרת החוב של טבע  . עם אופק שליליBaa3-לBaa2-מיהרה להוריד את דירוג החוב מ' מודיסחברת הדירוג . סכום לא מבוטל

נציין כי גם אם טבע תצליח לעמוד  . זההמ"במחח ממשלתית "ב על פני התשואה של אג"נ200שנים מגלמת מרווח של 10-ל

ג ולו  "מ40במינון לקופקסוןהיא תתקשה לעמוד בהם בשנה הבאה כאשר תחל תחרות גנרית , בהתניות הפיננסיות לשנה

. החברהועל יכולת יצור תזרים המזומנים של EBITDA-השפעה מהותית על ה
מיליארד דולר ביצעה זאת תמורת 38החטיבה הגנרית תמורת , אקטביסאלרגן שמכרה לטבע את –לחץ מסחרי על המנייה •

מיהרה להבהיר כי האחזקה בטבע  אלרגן הנהלת . אשר היו חסומות עד יום חמישי האחרוןמיליון מניות טבע 100-מזומן וכ

סכום עצום שיפעיל לחץ  , מהון המניות של טבע9.88%-מדובר בכ. הקרוביםיננסית ומימוש המניות יתבצע בחודשים הינה פ

.מסחרי על מניית טבע
. שני תפקידים קריטיים בכל חברה, ל כספים"ל וסמנכ"טבע נמצא בתהליך חיפוש אחר מנכ–היעדר תפקידי מפתח בהנהלה •

טבע שכרה  . ל נאלץ לקבל החלטות אסטרטגיות לטווח ארוך מכורח הנסיבות"יצחק פטרבורג ממלא מקום מנכ, ר"היו, כיום

. חברת ייעוץ ומתקדמת במכירת חטיבת מוצרי בריאות האישה ומוצרי החטיבה האונקולוגית של החברה באירופה
.  דולרמיליארד 2.3המקסיקנית תמורת רימסהטבע רכשה את חברת –רימסהדחיית תביעת טבע במשפט נגד רכישת •

10בעסקה כושלת זו טבע שילמה מכפיל .  אי עמידה בתקני ייצור וטבע נאלצה להשביתובדיעבד הסתבר כי המפעל הסתיר 
.וכעת נראה כי תיאלץ להפחית כמעט את מלוא הרכישהרימסהעל מכירותיה של 

2017-ל הכספים הזמני הודה כי העמידה בהתחייבויות ל"הועידה עולה כי סמנכבשיחת -נושאים שעלו בשיחת הועידה •
-בשיעור חד ספרתי גבוה בהגנריקהתלויה בגורמים שעלולים לא להתממש וכי החברה צופה הרעה הקצב שחיקת מחירי 

בשיעור ההיוון של תזרים 0.1%או עלייה של הגנריקהבקצב הצמיחה של מכירות 0.1%טבע מציינת שכל ירידה של . 2017

החברה נשאלה על אפשרות להתפצל לשתי  . מיליון דולר במוניטין450תגרום להפרשה נוספת של , הגנריקההמזומנים של 

. הנפקת מניות או מכירת נכסים נוספים וההנהלה מסרה שכל האופציות יבחנו, גנרית ותרופות מקור–חטיבות 

www.oceanp.com| 072.2793193מוקד ליועצים  | info@oceanp.com
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קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

27/07/17
סיכום שבועיב' 31/07/17א' 30/07/17

סיכום 

מתחילת 

החודש

סיכום מתחילת 

השנה

124-1101241050גמישות

10000-2חו"ל כללי

246-14-27-412042670מניות בארץ

268-2202691151מניות בחו"ל

3-2-2-4-6-6-ממונפות ואסטרטגיות

117-10-12-22-139-2556-קרן כספית

157-5-13-18-175-2857-אג"ח בארץ- שקליות

3307714344-3510אג"ח בארץ- מדינה

2000-2-13-אג"ח בארץ- מט"ח

339-32-20-52-3912907-אג"ח בארץ - חברות והמרה

1240305383132212815אג"ח בארץ כללי

105202515-1046-אג"ח בחו"ל

1000-1-2-לתושבי חוץ בלבד

301-2-1-31-120-אגד קרנות

00

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

638-17-24-415974871

00

1549-237-16153310482סך הכול

1666-13196167213038מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - יולי 2017 

₪  מיליארד 2.26-הקרנות המנוהלות מסכמות את חודש יולי עם גיוסים של כ

.₪מיליארד 12.8-ח כללי עם כ"בהובלת קרנות אג, ₪מיליארד 14.2-הקרנות המנוהלות רשמו מתחילת השנה גיוסים נאים של כ

.בישראלח"האגרובם התרכזו בקרנות המחקות את מדדי , ₪מיליון 1.2-הקרנות המחקות רשמו השנה פדיונות של כ, לאומתן

.בסיכום יולי₪ מיליון 391-פדיונות של כהקונצרניותרשמוקרנות ה, לאחר חודשים של גיוסים-שינוי מגמה 

-ירד ב90א "תואילו מדד , 0.95%-רשמו בסיכום חודשי תשואה חיובית של עד כ125א "ות35א "תמדדי : מעורבת במדדי המניותמגמה •

מניות  קרנות ב₪ מיליון 204-המתחלקים לגיוסים של כ, ₪מילון 600-רשמו גיוסים נאים של כ1המנייתיותהקרנות ,  בהמשך לכך. 0.65%

4.87-מגייסות כ1המנייתיותמתחילת השנה הקרנות . ל"מניות בחובקרנות ₪ מיליון 269-ו כהגמישותלקרנות ₪ מיליון 124-כ, בישראל

ח"מיליארד ש

ממשיכות להיות פופולריות מאוד בקרב , 20/80, 10/90כגון קרנות 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, כלליח "אגקרנות •

. ₪מיליארד 1.32-המשקיעים ורושמות גם החודש גיוס גבוה מאוד של כ

175-רשמו החודש פדיונות המסתכמים לכהשקליותהקרנות ,  למרות זאת, 1.05%סיכם את יולי עם עלייה ח ממשלתי שקלי "אגמדד •

.השנה₪ מיליארד 2.86-ו כ₪מיליון 

.₪מיליון 15-עברו מפדיונות בחודשים האחרונים אל גיוס קל של כל "ח בחו"אגקרנות , שקל בסיכום יולי-בצמד דולר1.77%לאחר זינוק •

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  213.5-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל229.8-כ31.07.17-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 16.2-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל


