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שבוע' תערךשם נייר
'  ת

שנה.ת

מדדי מניות בישראל

351535.91.55%1.73%א "מדד ת

1251392.81.94%2.08%א "מדד ת

901124.03.29%3.15%א "מדד ת

1348.73.05%2.74%א צמיחה"מדד ת

579.52.98%2.45%ן"א נדל"מדד ת

51996.41.93%1.89%-א בנקים"מדד ת

S&P 5002724.02.60%2.60%

Nasdaq 1006584.64.02%4.02%

Eurostoxx 600393.72.10%2.10%

DAX 4013167.93.11%3.11%

Hang Seng30736.52.99%2.99%

MSCI World All 

Countries
526.72.66%2.66%

MSCI Emerging 

Markets
1201.03.67%3.67%

277.60.00%0.00%מ"מדד מק

2-5ממשלתי קבוע 

שנים
435.6-0.04%-0.04%

0.13%-636.3-0.13%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

5-2ממשלתי מדד 

שנים
272.3-0.29%-0.29%

10-5ממשלתי מדד 

שנים
353.0-0.36%-0.36%

60334.40.25%0.11%מדד תל בונד 

335.30.22%0.07%מדד תל בונד צמודות

359.60.37%0.11%מדד תל בונד תשואות

378.60.43%0.19%מדד תל בונד שקלי

353.10.00%0.00%ח כללי"אג

מ"מחח"מדד אג
'  ת

פנימית
מרווח

604.10.81%1.04%מדד תל בונד 

4.10.85%1.05%מדד תל בונד צמודות

4.01.57%1.79%מדד תל בונד תשואות

4.12.06%1.39%מדד תל בונד שקלי

ח"אפיק האג

ח"סביבת המאקרו ושוק האג

3%עלה בשיעור של ג"התמבשנה החולפת –2017הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מסכמת את •

בהתחשב  . 2015שנרשמה בשנת 2.6%ועלייה של 2016בשנת 4%וזאת לעומת צמיחה של 

1%-עלה בלנפשהתוצר המקומי הגולמי , 1.9%בעובדה כי אוכלוסיית המדינה צמחה בשיעור של 

.2016בתוצר לנפש שנמדדה בשנת 1.9%בלבד וזאת לעומת עליה של 

לעומת עליה של  3%-ועלתה ב2017-האטה ב, 2016קטר הצמיחה של שנת -הצריכה הפרטית •

בהמשך 2.3%בשיעור של 2017-יצוא הסחורות והשירותים עלה ב, מנגד, 2016בשנת 6.1%

.2016בשנת 2.5%להתרחבות של 

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

ח קונצרני"אג

לשני  חלק גדול מעליות השערים ניתן לייחס . מדדי התל בונד עלו בצורה ניכרת בשבוע החולף•

רצון של הפעילים בשוק לסיים את השנה באופן המיטבי שהוביל לעלייה  , הראשון: גורמים עיקריים

הגורם השני שאפיין את . 2017המסחר האחרון של אשר היה גם יום האחרון ' אחדה במדד ביום 

השקלייםמדד באפיקים הקונצרנים עוקביעליות השערים מיוחס בעיקר לגיוס כספים למכשירים 

.שתרמו לעודף ביקושים לנכסי הבסיס במדד

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

.את סיכון הלווה

ל "ח בחו"סביבת המאקרו ושוק האג

נתוני שוק התעסוקה שפורסמו  . ב פתחה את השנה החדשה בשבוע מסחר מקוצר ומוצלח"ארה•

תוספת המשרות למגזר . הציגו  תמונה מעט מעורבת אם כי אופיינית לשוק המצוי בתעסוקה מלאה

הנתונים  גם יתרת . אלף190אלף מול צפי לתוספת משרות של 148הלא חקלאי עמדה על 

עליה בשכר שעתי לחודש ולשנה האחרונים וביניהם בציפיות המוקדמות עמדו ש"בסופשפורסמו 

.62.7%שיעור ההשתתפות בכוח העבודה עמד על . בהתאמה2.5%-ו0.3%שרשמו עליות של  

עם קריאה  שנים 7לשיא של עלה מנהלי הרכש המשוקלל כאשר מדד , להתאוששאירופה מוסיפה •

המגלם קצב שנתי 0.8%-התוצר במרחב האירו הוסיף לצמוח בשיעור רבעוני של כ. 'נק58.1של 

הנתון היחיד שאינו שעולה בקנה אחד עם הצמיחה הנוכחית בגוש האירו הוא הדשדוש  . 3%-של כ

בלבד מתחת  0.9%-ליבת האינפלציה בגוש האירו עלתה ב2017בשנת . המתמשך באינפלציה

.  ECB–ליעד ה 

המניותאפיק 

ישראל

-עלו בכ90א "ות35א "ת. הראשון של השנה נפתח בעליות שערים נאות במדדים המוביליםשבוע •

אנרגיה ותמר OPC, איסתאנציין את 125א "מהמניות הבולטות בת. בהתאמה1.94%-ו1.55%

אחזקות  וארקובלטו בירידות מניות מטריקס . 11.5%-ו12.3%, 12.5%-שעלו בכפטרוליום

.מערכן4%-שהשילו כ

בדמי השכירות  4.4%שוק המשרדים רשם עלייה של , מסקירה של אינטר ישראל-ן מניב "נדל•

נתונים אלו תומכים בהשקעה  . טק-הגיעו מחברות ההייהביקושיםעיקר . 2017א בשנת "באזור ת

בפדיונות  3%לפי נתוני ריס נרשמה ירידה של , מנגד. בחברות כגון אמות השקעות וגב ים

נרשמה בחודש דצמבר וזו מוסברת ממזג אוויר חם  18%ירידה חדה של . 2017הקניונים בשנת 

.מגידול הרכישות באינטרנט ומעלייה בתיירות היוצאת, יחסית

מחברת  75%יבואנית מאזדה ופורד ביצעה רכישה שלא בליבת עסקיה כאשר רכשה , דלק רכב•

קשה לדעת עם הרכישה תיטיב עם בעלי  . המחזור וההתפלה, העוסקת בתחומי האנרגיהורידיס

.ורידיסהמניות לאור העובדה שהחברה לא חשפה את תוצאות 

ב"ארה

ק"והנאסד2.6%-עלה בכS&P 500-מדד ה. פתחו את השנה בעליות שערים חדותב "מדדי ארה•

.  3.4%-בכ

משנה קודמת וזאת למרות פרצות  החוזקהוממשיכים את 5.8%-זינקו בכהסמיקונדקטורסמניות •

זינקה AMDמניית המתחרה . 3%-אשר הגיבה בירידה של כIntelאבטחה בשבבים של חברת 

.AMDלאור ציפיות השוק כי אינטל עשויה לאבד לקוחות ל15%-בכ

לאור צפי לשיפור בתעריפי הובלת החבילות  7%-טיפסו בכUPS-וFedexמניות חברות השילוח •

. הנמכרות באינטרנט

אירופה

לאור המשך שיפור בכלכלת האירו וסנטימנט חיובי מנכסי סיכון  2.5%-עלו בכמדדי אירופה •

-הכימיקלים והאנרגיה הוסיפו כ, ואילו מניות הטכנולוגיה5.3%-מניות הרכב זינקו בכ. בעולם

-ומניות הצריכה הבסיסית שעלו בכ0.5%-ן שירדו בכ"בלטו לשלילה מניות הנדל. בממוצע3.5%

.בלבד0.4%

לאור העלאת תחזיות 31%-זינקה בכ, ספקית מערכות המסחר הישראלית, Plus500מניית •

.המראות צמיחה בפעולות המסחר וקצב הוספת מנויים משתפר והרבה מעל תחזיות האנליסטים
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ח"מיליארד ש19.4-כעם גיוס אדיר של 2017תעשיית קרנות הנאמנות מסכמת את 

הקרנות המנוהלות צמחו  ונכסי ₪ מיליארד 23-גיוסים של יותר מ2017-הקרנות המנוהלות רשמו ב-הניהול המשקיעים העדיפו את 

.שיא כל הזמנים-₪ מיליארד 197.5-ל18%-השנה ב

.2016בקצב הפדיונות לעומת 85%ירידה של -₪ מיליון 210-פדיונות של כ2017רושמות בסיכום הקרנות המחקות 

.2016-ב₪ מיליארד 8.4-זאת לעומת פדיונות של כ, ₪מיליארד 23-מציגות שנה חזקה שבה גייסו כהקרנות המנוהלות 

.₪מיליארד 45-השנים האחרונות הן איבדו יותר מ4-ב, ₪מיליארד 3.3-הקרנות הכספיות המשיכו במומנטום השלילי ופדו כ

₪  במיליוני 

במגמה מעורבת  2017את סיכמו מדדי המניות המקומיים , אירופה יפן והשוקים המתעוררים, ב"עליות חדות במדדי המניות בארהלמרות •

הקרנות  , למרות המגמה המעורבת בשוק המקומי, (8%-התממש בSME60א "תומדד 19%-זינק ב90א "תמדד , 2%-ירד ב35א "תמדד )

2.37-גייסו השנה כמניות בארץ קרנות . שיא כל הזמנים-₪ מיליארד 6.2-בקצב הגיוסים לכ130%השנה זינוק של רשמו 1המנייתיות
מיליארד  3.1-גייסו כ, ובהמשך לכך13.9%שהניבו למשקיעים תשואה שנתית ממוצעת של מניות בארץ כללי בדגש על קרנות , ₪מיליארד 

עם בנכסים המנוהלים 40%רשמו השנה צמיחה של הגמישות קרנות ה. ₪מיליון 750-מדדים שאיבדו כ/אל מול קרנות מניות לפי ענפים₪ 

קרנות מניות  . 7.6%זאת לאחר שהניבו למשקיעים תשואה שנתית ממוצעת של , ₪מיליארד 5.6-ל ₪ מיליארד 1.28-מרשים של כגיוס 

מרבית הגיוסים התרכזו בקרנות לפי השקעה גיאוגרפית  , ₪מיליארד 2.6-כ, המניתיותל רשמו את הגיוס הגבוה ביותר מבין הקרנות "בחו

.₪מיליארד 1.95-וגייסו כ16.5%שהניבו למשקיעים תשואה שנתית ממוצעת של 

בנכסים המנוהלים  32%הציגו השנה צמיחה נאה של ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

₪ מיליארד 19.1-ח כללי הובילו השנה את טבלת גיוסי הקרנות עם כ"קרנות אג(. מסך כלל נכסי הקרנות33.7%-שהם כ)₪ מיליארד 95-ל
שהניבו  מניות ח כללי ללא "אגנותבו לקרנות ₪ מיליון 360-כ,  מתוך הגיוס השנתי. 2016-מיליארד ב1.47-פדיון של כ, זאת לעומת

20/80לקרנות ₪ מיליארד 8.23-כ, 4.35%עם תשואה ממוצעת של 10/90לקרנות ₪ מיליארד 7.16-כ, 4%למשקיעים תשואה ממוצעת של 
.₪מיליארד 3.27-ויותר למניות נותבו כ30%ח כללי עם חשיפה של "ולקרנות אג5.5%עם תשואה ממוצעת של 

₪  במיליוני 

יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// סיכום שנתי 
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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"בעפרטנרסהינה רכושה של חברת אושן הקירה. פיננסים המפורטים בסקירה

.או חלקים ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש מטעם החברה/הסקירה ו

סיכוםדצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינוארקטגוריה/תאריך

2251092241262172612445481023031279גמישות

21000-100010-96-97-חו"ל כללי

46742644236767687204-244-10081-28-112368מניות בארץ

2692769917148732691482012764523592586מניות בחו"ל

224-1-4-16-5-6-4-8-838-14ממונפות ואסטרטגיות

725-587-432-167-371-135-139-17-118-160-22-498-3371-קרן כספית

801-523-360-275-455-268-1757712-207-330-450-3756-אג"ח בארץ- שקליות

1244-1112-1026-420-245195344296332208610550-1514-אג"ח בארץ- מדינה

4-2-3-8-21-2-1-2012-14אג"ח בארץ- מט"ח

642782615388580291-391-179153704291833726אג"ח בארץ - חברות והמרה

2177211320521607211614281322666116616311723110619106אג"ח בארץ כללי

183-180-351-72-193-8115432346834-13-680-אג"ח בחו"ל

00-1000-1000-10-3לתושבי חוץ בלבד

40-15-9-75-22-31-9-10-12-11-71-234-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות )גמישות, 

מניות בארץ ובחו"ל(
9618117645101041186597-511494584543526233

792131112471549246015901533822176923502888107119381סך הכול

1516189816791716283117251672839188725092911156922753מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - 2017

המשקיעים העדיפו באופן ברור  . 2016בקצב הפדיונות לעומת 80%צניחה של ,  ₪מיליארד 1.5-כ2017איבדו בסיכום ח מדינה "אגקרנות •

קרנות  . 3%תשואה של למשקיעים זאת לאחר שהניבו , ₪מיליון 980-מניות גייסו כ10%ח מדינה עד "קרנות אג, מנייתיתקרנות עם חשיפה 

מדינה ללא  קרנות , מנגד.3.7%של ממוצעת והניבו למשקיעים תשואה ₪ מיליארד 1.07מניות גייסו 10%-מדינה עם חשיפה של מעל ל

.בהתאמה₪ מיליארד 2.37-וכ₪ מיליארד 1.26-הציגו פדיונות כבדים של כמדינה צמוד מדד וקרנות מניות 

אלו  בקרנות המשקיעים הבינו את פוטנציאל התשואה המוגבל , בראש רשימת הקרנות הפודות2017מסיימות את השקליותהקרנות •

₪ מיליארד 3.7-של כשהתבטא בפדיונות מה . הגדילו סיכון על חשבון האפיקים הסולידיים, ח חברות"העליות במדדי המניות ואגובעקבות 
.השקלים הארוכיםמעל הציפיות המוקדמות של המשקיעים וזאת בשל תרומת אפיק , 2.6%למרות שהניבו תשואה ממוצעת של וזאת 

הניבו  ח חברות "אגקרנות . 2016בקצב הגיוסים לעומת 26%עלייה של ,  ₪מיליארד 3.7-כ2017ח חברות גייסו במהלך שנת "קרנות אג•

.השקליבונד -וקרנות מחקות על מדד התלHIGH YIELDבדגש על קרנות 5.6%תשואה ממוצעת של למשקיעים 

20%ירידה של , ₪מיליון 680-שרשמו השנה פדיונות של כל "ח בחו"אגלא היטיב עם קרנות 10%-הפיחות של הדולר אל מול השקל ב•
.2016הפדיונות לעומת בקצב 

227.6-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל243-כ31.12.17-לתעשיית הקרנות מנהלת נכון 
.₪מיליארד 15.4-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקלמיליארד 


