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ח"אג

מניות

שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

6.12%-251435.2-0.53%א "מדד ת

4.40%-1001257.2-0.37%א "מדד ת

75857.30.88%11.82%א "מדד ת

1268.10.28%18.73%א יתר מאגר"מדד ת

15476.6-0.58%21.67%ן "א נדל"מדד ת

1418.90.81%5.87%א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002160.80.08%6.21%

Nasdaq 1004873.90.01%4.15%

Eurostoxx 600342.8-0.02%-6.06%

DAX 4010568.8-0.51%-1.94%

Hang Seng23952.51.10%5.69%

MSCI World All 

Countries
416.1-0.55%4.20%

MSCI Emerging 

Markets
914.81.26%15.20%

ח"מדדי אג

277.30.00%0.06%מ"מדד מק

425.7-0.03%1.22%שנים2-5ממשלתי קבוע 

602.50.04%4.28%שנים5+ממשלתי קבוע 

269.00.15%0.90%שנים5-2ממשלתי מדד 

341.70.15%2.10%שנים10-5ממשלתי מדד 

60314.70.14%3.05%מדד תל בונד 

316.30.13%3.14%מדד תל בונד צמודות

331.60.09%6.08%מדד תל בונד תשואות

349.7-0.23%2.07%מדד תל בונד שקלי

338.90.06%3.10%ח כללי"אג

ח קונצרני"אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.01.57%2.11%מדד תל בונד 

3.91.61%2.16%מדד תל בונד צמודות

3.22.72%5.25%מדד תל בונד תשואות

4.02.76%1.94%מדד תל בונד שקלי
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ישראל
(.  יתר מאגר) Small-Capו( 75א "ת) Mid-Capנחתם במגמה מעורבת בהובלת מניותשבוע המסחר •
בנק הפועלים דיווח כי על פי אומדן ראשוני צפוי הבנק להגדיל את ההפרשה בגין חקירת הרשויות  •

50אלו יתווספו להפרשה שנעשתה בעבר בהיקף של . מיליון דולר נוספים70-האמריקאיות בכ

.יתכן והבנק יאלץ לבצע הפרשות נוספות בנושא זה. מיליון דולר

מ למכירת החברה  "במהלך של הרגע האחרון מנהלים בעלי גולן טלקום מו, על פי העיתונות•

במקביל גיל שרון ממשיך במאמציו לגבש קבוצת רכישה לאחר שהשותפה  . בארינבויםלצביקה 

.פרשה-אלקו -המקורית 

כגנרית  האפיפןמיליון דולר להסדר טענות על רישום תרופת 465ב של "תשלם קנס בארהמיילן•

ממחיר המוצר ובכך  10%רישום שכזה חסך לחברה להעניק הנחה נוספת של . ולא כתרופת מקור

.ביטוח הבריאות הפדרליתתוכניתהטעתה את 

ב"ארה
ב סיימו בירידות שערים קלות לאור התחזקות הדולר ונתוני שוק תעסוקה מעט חלשים  "מדדי ארה•

.נציין כי נתוני הייצור והשירותים הפתיעו מעט לטובה. מהצפוי
הצפי  . בשבוע הקרוב צפוי להתחיל שטף הדוחות של לסיכום התוצאות הכספיות לרבעון השלישי•

.S&P500ברווחי חברות מדד ה0.8%עומד על ירידה של 
הורידה את הערכותיה לצמיחה האורגנית ולרווח למניה  Honeywell (HON)חברת התעשייה •

.צבאייםפרוייקטיםהחברה רואה הזמנות נמוכות יותר בתחום התעופה והימשכות . ברבעון הבא
WallMartהקמעונאית • (WMT) הכוללות צורך לביצוע  2017-18פרסמה הערכות פושרות לשנים

.השקעות גבוהות מהצפוי
אירופה

לנוכח  2.1%-שעלה ב100הפוטסיפרט למדד , שבוע מסחר במניות אירופה נסגר בירידות קלות•

.היחלשות נוספת בפאונד
לאחר פרסום דוחות המחצית שהצביעו על קצב מכירות  6.1%-עלתה בTescoקמעונאית המזון •

.בנוסף החברה אישרה את תחזיותיה לשנה כולה. גבוה יותר
,  לאחר פרסום נתוני הטיסות וההכנסה הממוצעת מנוסע14.2%-ירדה בEasyJetחברת התעופה •

.מיליון פאונד90בהיקף של מהברקזיטבנוסף לנזק ישיר שנרשם כתוצאה 
,  -5.8%תשתיות , -7.0%ן "נדל, +2.3%בנקים , +2.6%גז ונפט : בסיכום שבועי ביצועי הסקטורים•

.-3.7%טלקום , -4.6%תיירות ופנאי 

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

אוגוסט נרשמה ירידה בקצב הגידול של הצריכה הפרטית ברבעון השלישי ביחס  –בחודשים יולי •

אף על פי כן הצריכה הפרטית בישראל נותרה חזקה וצפויה להמשיך ולהוות  . לרבעונים הקודמים

.גורם משמעותי בצמיחה המקומית

. לאור התחזקות השקלח"המטבשוק ( וגם בנוכחי)בנק ישראל חזר להתערב בחודש האחרון •

.   מיליון דולר575היקף הרכישות בספטמבר עמד על 

הסיכון באפיק . ח הממשלתי נסחר במתאם גבוה לשוק האמריקאי ולמגמה העולמית"האגשוק •

ח נובע מהמשך מגמת העלייה בשכר הריאלי והתייצבות מחירי הסחורות אשר צפויים להוביל  "האג

ב עשויה להוביל לעליית  "עליית ריבית בארה. ברבעון האחרון של השנהלעלייה ברמות האינפלציה 

.  על מנת להימנע מהפסדי הון3מ של עד "ממליצים בשלב זה על מחאנו . תשואות גלובאלית

קונצרניח "אג

גוייסומיליארד 15כאשר , מיליארד25ברבעון האחרון עמד על הקונצרניח"האגהיקף הנפקות •

.  בספטמבר בלבד

ח"לאגקצרותשקליותקונצרניותח"אגביןשילובעללהתבססצריךחברותח"אגתיקבניית•

.באינפלציהעליהמפניהגנהמספקותאשרארוכות/בינוניותצמודותקונצרניות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

.לתחזיתמתחתמעט,ספטמברבחודשעובדיםאלף156שלגידולהציגב"בארההתעסוקהדוח•

.64%-ל62%-מדצמברבחודשריביתלעלייתהשוקבציפיותקלהעליהנרשמהח"הדולאחר

.ההשתתפותבשיעורלעליהבמקביל5.0%-ל4.9%-מעלההאבטלהשיעור

ISM–השירותיםמגזרשלהרכשמנהלימדד• Non-Manufacturing–בחודשחדהקפיצההציג

.אוגוסטבחודשהחדההירידהלאחר57.1-לספטמבר

שלמפרוטוקולים.2017מרץעלעומדבאירופהח"האגרכישותתוכניתשלהרשמיהסיוםמועד•

תוכניתהארכתהינההסבירההאפשרותכיעולההבנקמתוךומקורותהמוניטאריתהועדהדיוני

היקףהקטנתשלבאפשרותגםרציניבאופןדניםהבנקבכיריאולםנוספותלתקופההרכישות

צפויהאינהוגםנדרשתאינההתוכניתהרחבתכיגורסתECBהשלהרשמיתהעמדה.הרכישות

.האירופאיתבכלכלהנוסףמהותיתלשיפורלהביא



מחזיקים  Jefferies. פרסמו סקירה אודות כלכלת ישראלJefferiesשל בנק ההשקעות ומחלקת המחקר אסטרטג המניות •

.בעמדה חיובית לגבי השקעה בשוק המניות הישראלי

עובדה זו מהווה קנאה בקרב המנהיגות . 4%-3%-צמיחת התוצר בישראל בעשור האחרון הינה חיובית ועומדת על  כ•

2017-ו2016-ב3.0%-ו2.8%חוזים צמיחה ריאלית של (IMF)כלכלני קרן המטבע . הכלכלית במרבית הכלכלות מפותחות

.בהתאמה

אולם חברות  , נאבק מתחילת השנה כאשר שקל חזק ונתוני סחר מהווים רוח נגדית לשיעורי צמיחת הרווחיות25א "מדד ת•

התאפיינו בגידול  ( אשר ברובן חשופות לכלכלה הגלובאלית25א "ביחס למניות מדד ת)הקשורות יותר לכלכלת ישראל 

.ברווחיות

12-ב0.9%לפלוס 0.1%להערכתם בנק ישראל ישמור על מדיניות מרחיבה לצד אינפלציה מתונה שצפויה לעבור ממינוס •

במבט על הנתונים הפיננסיים של החברות ניתן להבחין שהערכות הצמיחה במכירות בקרב קונצנזוס  . חודשים הבאים

אנו  . האנליסטים עברה לטריטוריה החיובית וכי יש פגיעה פחותה מעדכון כלפי מטה של הרווח הנקי המצרפי של החברות

.כי ישנו כיסוי מועט לחברות המקומיות ולכן קשה להסיק מסקנות בנושא זה, נציין

שיעור התשואה על ההון , 1.28מכפיל ההון העתידי הוא . החודשים הבאים12לרווחי 11.2נסחר במכפיל 25א "מדד ת•

.2.85%ותשואת הדיבידנד נאמדת על 12.74%

(.ראו גרף ימני)9%-תשואת תזרים המזומנים הפנוי העתידי נאמד בכ•

מדדת על ידי  נפרמיית הסיכון . גורם התומך בהשקעה בשוק המניות המקומי, פרמיית הסיכון נמצאת בתהליך התרחבות•

(.שנים5-פחות תשואת ממשלתי שקלי ל, כלומר סך הרווח הנקי חלקי שווי השוק המצרפי)חישוב תשואת הרווחים 

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

Jefferiesסקירת מאקרו ישראל מעת בנק ההשקעות 
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