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שבוע' תערךשם נייר
'  ת

שנה.ת

מדדי מניות בישראל

1.05%-351455.31.58%א "מדד ת

1251329.81.25%3.70%א "מדד ת

901087.10.29%20.91%א "מדד ת

1339.30.67%6.57%א צמיחה"מדד ת

561.0-0.53%22.39%ן"א נדל"מדד ת

51846.90.64%16.98%-א בנקים"מדד ת

S&P 5002647.61.53%18.02%

Nasdaq 1006365.6-1.11%30.31%

Eurostoxx 600386.7-0.69%6.24%

DAX 4013024.0-1.52%12.02%

Hang Seng29177.4-2.65%32.15%

MSCI World All 

Countries
503.50.02%19.35%

MSCI Emerging 

Markets
1115.9-3.32%29.42%

277.60.00%0.10%מ"מדד מק

2-5ממשלתי קבוע 

שנים
434.9-0.02%2.16%

631.3-0.08%6.42%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

5-2ממשלתי מדד 

שנים
273.10.04%1.89%

10-5ממשלתי מדד 

שנים
351.90.05%3.88%

60333.20.13%5.56%מדד תל בונד 

334.20.12%5.36%מדד תל בונד צמודות

356.30.18%6.38%מדד תל בונד תשואות

374.60.10%6.52%מדד תל בונד שקלי

351.8-0.01%4.14%ח כללי"אג

מ"מחח"מדד אג
'  ת

פנימית
מרווח

604.20.90%1.11%מדד תל בונד 

4.10.94%1.13%מדד תל בונד צמודות

4.01.81%2.02%מדד תל בונד תשואות

4.12.30%1.59%מדד תל בונד שקלי

ח"אפיק האג

ח"סביבת המאקרו ושוק האג

עליה קלה : להלן חלק משיקולי הבנק. 0.1%בנק ישראל הותיר את הריבית על כנה ברמה של •

ציפיות האינפלציה לטווחים  .מהיעדבסביבת האינפלציה אולם האינפלציה הנוכחית עדיין נמוכה 

יצוא הסחורות  אולם , הפוטנציאלבקצב ג"התמצמיחת . ארוכים מעוגנות בתוך יעד בנק ישראל

. מהווה חלק מהותי בצמיחה בשוק המקומיצריכה פרטית .התאוששותמאט לאחרונה ועשוי לבלום 

מרחיבה צפויים  מוניטארית שנותרה הגלובאלית בצד מדיניות של הכלכלה המומנטום החיובי 

הציפיות הגלומות בשוק אגרות החוב  . להמשיך ולהוות גורם תומך וחיובי בצמיחה המקומית

.הממשלתיות מצביעות כי לא צפויה העלאת ריבית בשנה הקרובה מהרמה הנוכחית

. A+אשררה את דירוג האשראי של ישראל ברמה של FITCHחברת דירוג אשראי הבינלאומית•

גירעון נמוך בשנה  , הדירוג נתמך בביצועי מאקרו איתנים הכוללים עודף מתמשך בחשבון השוטף

(  ממוצע50%)עדיין גבוה ביחס למדינות הייחוס 62%של יחס חוב תוצר , מנגד(. 2%-פחות מ)זו 

.שבאים לידי ביטוי בדירוגובטחונים וכן עדיין קיימים סיכונים פוליטיים 

.תוך מתן דגש לעליית התשואות העולמית3.5מ תיק קצר של עד "אנו ממשיכים וממליצים על מח•

ח קונצרני"אג

.באפיק הממשלתיבדומה לעליות 0.1%-מדדי אגרות החוב עלו השבוע בכ•

שיוצאת ' אסדרה מחזור שמטרתה ' להנפקת סדרה גהמוסדי רציו מימון השלימה את השלב •

₪  מיליון 950-כשל במכרז התקבלו ביקושים . מימון של פרויקט לוויתןלפדיון מוקדם וכן המשך 

700על , הנראההסדרה יעמוד ככל היקף . 4.36של מ"במח6.5%והוא מגלם תשואה דולרית של 

.₪מיליון 

ספציפיים שאינם מתמחרים בצורה נאותה חים"לאגאנו חוזרים וממליצים להמשיך לצמצם חשיפה •

.את סיכון הלווה

ל "ח בחו"סביבת המאקרו ושוק האג

הפחתות מס תכלול , כפי שהוצגה בסנאטהרפורמה . 'ב אושרה בסנאט ביום ו"רפורמת המס בארה•

.  20%2-ל35%-הפחתת מס חברות מ. 1: להלן עיקרי רפורמת המס. טריליון דולר1.4בסך 

נכסים לא ועל 14.5%–ל10%–מל "העלאת המס על רווחים שצברו חברות אמריקאיות בחו

ביטול ניכויים על מסים  .3.לממן באופן חלקי את הפחתות המסוזאת בכדי 10%–ל5%–נזילים מ

כדי שהרווחים  –מתן ניכוי נוסף לחברות ארנק . 4שמשלמים אזרחים לרשויות המקומיות ולמדינות 

.הצבורים יחולקו והבעלים ישלמו מס הכנסה

.  3%ביחס לאומדן הקודם שעמד על 3.3%ב עודכנה לעלייה של "בארהג"התמאומדן צמיחת •

אינפלציית  

המניותאפיק 

ישראל

מדד הנפט והגז . 1.25%-עלה בכ125א "א נחתם במגמה חיובית כאשר ת"שבוע המסחר בת•

.א הסתיימה השבוע"עונת הדוחות לרבעון השלישי בת. 4.3%-בלט לחיוב עם עלייה של כ

.  מפעילות שוטפת ביחס לרבעון המקבילהמימוניברווח 6.3%בנק הפועלים הציג גידול של •

הציג רווח נקי של  הבנק . מסך האשראי לציבור0.04%-הוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בכ

ב וסגירת  "אך בנטרול הפרשות בגין חקירה בארה, 5.3%ותשואה על ההון של ₪ מיליון 469

.9.9%תשואה על ההון של ומבטא ₪ מיליון 861-הרווח היה מסתכם בכ, הפעילות בשוויץ

ב"ארה

בהובלת המניות הגדולות 2.86%-ונס עלה בכ'גהדאוכאשר מדד ב סיכמו שבוע חיובי "מדדי ארה•

הפיננסים והתעשייה כאשר התקדמות בהעברת  , תשואת יתר הניבו מניות הטלקום. ב"בארה

.  אופטימיות בשווקיםרפורמת המס הפיחה 

וניכר מעבר למניות הטלקום  2%-השבוע נמשכה הרוטציה כאשר סקטור הטכנולוגיה ירד בכ•

קניות אשר נהנה ממה שמסתמן גם כעונת +( 4.8%)הקמעונאות , +(5.1%)הפיננסים , +(6.7%)

סקטורים אלו מאופיינים בהכנסות  +(. 6%)מסקטור התחבורה וכן למניות , שעברהטובה משנה 

.  מהפחתת המס הצפויה בשל הרפורמהלהנותצפויים מקומיות ובשל כך 

מיליון צרכנים ביצעו  174-ב מציגה גידול במספר הקונים כאשר יותר מ"עונת הקניות בארה•

-כמו כן מכירות שיא נרשמו ב. בסך ההוצאות על קניות4%-רכישות בחנויות ובאונליין וגידול של כ

Black Fridayוב-Cyber Monday .

אירופה

מניות הקמעונאות בלטו לחיוב  . 0.7%שלילי עם ירידה של סיכמו שבוע 600האירוסטוקסמניות •

והכימיקלים  3%-משאבי הטבע בכ, 5%-מניות הטכנולוגיה ירדו בכ, מנגד. 2.2%-עם עלייה של כ

.  2%-בכ

. בניגוד לשנה שעברה, מבחני הלחץ בקרב הבנקים האנגלים עברו בהצלחה בקרב כל הבנקים•

.יחסיתנמוך 1הראו יחס הון רובד Barclays-וRBSהבנקים 

ביותר שלה  הלקוח המהותי , Appleשחברת לאחר 20%-צנחה בכDialog (DLG.GR)מניית •

.2018-החל מבאופן עצמאי יפים 'לתכנן צהיא תעבור כי מסרה 
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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

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

23/11/17
סיכום שבועיה' 30/11/17ד' 29/11/17ג' 28/11/17ב' 27/11/17א' 26/11/17

סיכום מתחילת 

החודש

191011-11101130גמישות

00000010חו"ל כללי

460027-17818-28-מניות בארץ

3101062391714142452מניות בחו"ל

2-434-6513ממונפות ואסטרטגיות

8-22-29-4-1858-15-22-קרן כספית

268-13-17-20-4-9-62-330-אג"ח בארץ- שקליות

4593219453025151610אג"ח בארץ- מדינה

00-12-1001אג"ח בארץ- מט"ח

339132232141190429אג"ח בארץ - חברות והמרה

1327668912627883951723אג"ח בארץ כללי

39-67-50-1-534אג"ח בחו"ל

0000-10-1-1לתושבי חוץ בלבד

90-10-1-1-3-11-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

283116277-1132170454

216576153257292087232888סך הכול

217398182260471507382911מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - נובמבר 2017 

בתעשיית קרנות הנאמנות₪ מיליארד 2.9-חודש נובמבר הסתכם בגיוסים של כ

.נובמבר₪ מיליון 22-זאת לאחר שנפדו מהן כ, הקרנות הכספיות רושמות פדיונות נוספים

.  ל"בהובלת קרנות מחקות על מדדי מניות בחו, ₪מיליון 520-הקרנות המחקות הציגו את החודש החזק ביותר השנה עם גיוס של כ

.בקצב הגיוסים לעומת החודש הקודם5%-עלייה קלה של כ, ₪מיליארד 2.39-הקרנות המנוהלות הציגו בנובמבר גיוסים של כ

הקרנות  ,  בהמשך לכך-(1.11%-טיפס ב125א "ומדד ת1.16%-עלה ב35א "תמדד )מדדי המניות מסכמות את נובמבר במגמה חיובית •

,  ל"מניות בחוקרנות ב₪ מיליון 452-המתחלקים לגיוסים של כ, ₪מיליון 454-הציגו יציבות בקצב הגיוסים שהסתכם החודש בכ1המנייתיות
.  מניות בישראלבקרנות ₪ מיליון 28-אל מול פדיונות של כ, הגמישותבקרנות ₪ מיליון 30-כ

1.7-המשיכו להוביל את טבלת הגיוסים עם כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •
.עלייה קלה בקצב הגיוסים לעומת החודש הקודם-נוספים₪מיליארד 

-₪ מיליון 330-המשיכו במגמת הפדיונות עם כהשקליותהקרנות , למרות זאת, 0.1%רשם החודש עלייה של ח ממשלתי שקלי "אגמדד •
.בקצב הפדיונות לעומת חודש אוקטובר50%-זינוק של כ

.₪מיליון 610-בקצב הגיוסים לעומת החודש הקודם עם צבירה חודשית של כ100%הציגו החודש זינוק של ח מדינה"אגקרנות •

. ₪מיליון 430-זאת לאחר שהגיוס החודשי בהן נאמד בכ, בקצב הגיוסים20%-רשמו החודש עלייה של כח חברות "אגקרנות •

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

225.2-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל241.1-כ30.11.17-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 
.₪מיליארד 15.9-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקלמיליארד 


