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שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

3.46%-351419.90.31%א "מדד ת

1251295.30.85%1.01%א "מדד ת

901055.12.20%17.36%א "מדד ת

1332.51.72%6.03%א צמיחה"מדד ת

550.00.00%0.00%ן"א נדל"מדד ת

51783.71.60%12.97%-א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002500.60.08%11.76%

Nasdaq 1005934.9-0.93%21.97%

Eurostoxx 600382.90.66%6.03%

DAX 4012600.00.59%9.68%

Hang Seng28110.30.26%26.73%

MSCI World All 

Countries
488.10.59%15.70%

MSCI Emerging 

Markets
1112.10.90%28.97%

ח"מדדי אג

277.60.00%0.10%מ"מדד מק

435.10.04%2.20%שנים2-5ממשלתי קבוע 

630.60.09%6.30%שנים5+ממשלתי קבוע 

270.3-0.09%0.85%שנים5-2ממשלתי מדד 

348.9-0.08%2.99%שנים10-5ממשלתי מדד 

60329.60.14%4.42%מדד תל בונד 

330.50.10%4.20%מדד תל בונד צמודות

351.30.18%4.92%מדד תל בונד תשואות

373.30.27%6.15%מדד תל בונד שקלי

350.10.08%3.64%ח כללי"אג

קונצרניח "אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.01.00%1.06%מדד תל בונד 

4.01.10%1.11%מדד תל בונד צמודות

3.71.82%1.82%מדד תל בונד תשואות

4.22.26%1.60%מדד תל בונד שקלי

ח"האגאפיק 

ח"האגסביבת המאקרו ושוק 

שפורסם השבוע מוסיף להציג תמונה איתנה של שוק העבודה  2017סקר כוח האדם לאוגוסט •

ללא שינוי  , בלבד4.1%ומעלה עומד על 15אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני . בארץ

ומעלה עומד על  15בקרב בני ( האוכלוסיהאחוז המועסקים מכלל )שיעור התעסוקה . מחודש קודם

.  ביולי61.4%ביחס לשיעור של 61.1%

עליה  1.5%)₪ מיליארד 7.6-גדלה ברבעון השני של השנה בכהחוב של משקי הבית יתרת •

₪  מיליארדי 5.6-יתרת החוב לדיור עלתה ברבעון השני בכ. ₪מיליארדי 518לרמה של ( ברבעון

הסתכמה  2017ברביע השני של שנת . ₪מיליארדי 328ועומדת על ( רבעוניתצמיחה 1.8%)

15.8-כ)נמוך מהתקופה המקבילה אשתקד , ח"מיליארדי ש13.1-נטילת משכנתאות חדשות בכ

הן 2017נרשם גידול בנטילת משכנתאות חדשות וביולי 2017החל ממאי , עם זאת(. מיליארדים

נטילת משכנתאות חדשות ביולי  , בניכוי השפעת עונתיות. ח"מיליארדי ש5.1-הסתכמו בכ

.מיליארדים4.3-הסתכמה בכ

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

קונצרניח "אג

בלטו לחיוב ניירות  0.2%-סיים שבוע מסחר מקוצר חיובי עם עליות של כהקונצרניותח "שוק אג•

כדוגמת אפריקה ישראל על רקע הגעה לישורת הסופית בהסדר מחוץ למדדים המרכזיים קונצרנים 

.והנפקת חוב מוצלחתן"בזעל רקע עליה בשווי מניית ח חברת פטרוכימיים "אגהחוב המתגבש וכן 

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

.  את סיכון הלווה

ל "בחוח"האגסביבת המאקרו ושוק 

קיימה השבוע מסיבת עיתונאים בה נמסר כי הפד יחל לצמצם  FED-הועדה המוניטארית של ה•

תחזית העלאת הריבית  . טריליון דולר החל מחודש אוקטובר הקרוב4.5-את מאזנו שעומד על כ

תחזית . 2018לדצמבר נותרה בעינה וכן גם התחזיות לשלוש העלאות ריבית נוספות בשנת 

יילן. בישיבה הקודמת3%ביחס לרמה של 2.75%הריבית ארוכת הטווח ירדה לרמה של 

.  תוך הבהרה כי הפד רואה בסביבת אינפלציה מתונה עניין זמני בלבדהתייחסה לנושא האינפלציה 

מס חברות שיעור .  תפורסם בקרובב מצפה כי רפורמת המס לחברות "העיתונות הכלכלית בארה•

.התחייב בקמפיין הבחירות שלוטראמפכפי שהנשיא 15%ולא 20%צפוי לעמוד על מירבי

דרושה העלאת ריבית  שטען כי הבנק המרכזי נגיד -קרני מעכלת את הטון הניצי של אנגליה עדיין •

עליית הריבית הצפויה בנובמבר באה על רקע נתוני מאקרו מעורבים עם נתוני שכר , בבריטניה

.קמעונאיות חזקות באופן מפתיעוכן כירות 2.9%-כשל גבוהה אינפלציה , חלשים

המניותאפיק 

ישראל

אחרי שלושה ימי  . א חתמה שבוע חיובי"בשבוע מסחר מקוצר לרגל ראש השנה הבורסה בת•

מנגד מאזנות לשלילה  10%-חיובי של כ' ל מנית אופקו חוזרת עם פער ארביטראז"מסחר בחו

.צפוי לפתוח ביציבות35א "תשמדד כך , המניות הדואליותשאר 

דלק . התגלתה תקלה והופסקה אספקת גז טבעי מהמאגר" תמר"עקב עבודות תחזוקה במאגר •

.מיליון דולר בהכנסות3.5-קידוחים צופה שהתקלה תתוקן במהלך השבוע ואומדת את הנזק בכ

מיליארד דולר לפיהם טבע תידרש  11-טבע חתמה על תיקונים להסכמי הלוואות בהיקף של כ•

הפרה של אמות המידה תוביל להורדה נוספת בדירוג  . לעמוד באמות מידה פיננסיות נוחות יותר

.אשראי החברה

ב"ארה

,  ב סיכמו שבוע חיובי כאשר מגמת העדפת הסיכון הובילה את מניות הפיננסים"מדדי ארה•

. מנגד הסקטורים הדפנסיביים נותרו מאחור. האנרגיה והכימיקלים לתשואה עודפת, התעשייה

•Appleודגמים חדשים של השעון החכם  8האייפוןעל רקע השקת דגמי 5%-ירדה השבוע בכ

נמוך משמעותית לעומת השקות של דגמים קודמים ויתכן  8לאייפוןמסתמן כי הביקוש . והסטרימר

.הדגם המשוכלל יותר שיושק בנובמבר, Xהאייפוןוצרכנים מחכים להשקת 

לאחר דוחות חלשים  21%-בכנפלה Bed Bath & Beyond (BBBY), קמעונאית מוצרי הבית•

. לאור תחרות עזה בענף25%-וחיתוך תחזית הרווח למניה לשנה בכ

אירופה

+(.  2%)הכימיקלים וכלי הרכב , +(2.5%)מניות אירופה סיימו שבוע חיובי בהובלת מניות האנרגיה •

. של מרקלמפלגתה לנצחוןהן ההערכות בחירות בגרמניה מתקיימות היום כאשר 

•Fiat Chrysler , י  "על רקע ציפיות לרכישת החברה ע8.5%-בכיצרנית הרכב האיטלקית עלתה

Hyundaiהקוריאנית.

טיסות יומיות בשישה שבועות  40-50הודיעה כי היא תבטל בין Ryanairחברת התעופה המוזלת •

בשבועיים האחרונים על רקע שביתות  80%-הקרובים לצורך שיפור יעילות החברה שנפגעה בכ

.וביטולים לנוכח מזג אויר
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וניהל  Fidelityכיהן כסגן נשיא קרנות הנאמנות של ' לינץ. נחשב לאחד ממנהלי ההשקעות הטובים ביותר' פיטר לינץ

 One Up“', ספרו של לינץ. 1977-1990ב בין השנים "מהקרנות המוצלחות בארהFidelity Magellan Fundאת הקרן 
on Wall Street” , את עולם המניות למסווג הוא , בין היתר, בספרו. ההוןהשקעות בשוק טומן בחובו תובנות רבות על-

:קטגוריות כלליות6

Slow Growers–אלו חברות  . או האוכלוסייהג"התמלרוב בקצב גידול , אלו חברות שקצב צמיחת הרווח הינו איטי

העדפת חלוקת הדיבידנד היא כורח . אשר מייצרות הרבה מזומנים ומחלקות דיבידנד נדיבבוגרות בתעשיות מסורתיות

.  שכן לחברה לא כדאי להשקיע לצורך צמיחה לא כל כך ניתן להרחיב את עסקיה
Walmart, IBM ,Pfizer: חברות לדוגמה

The Stalwarts– אלו חברות שניתן להרוויח תשואה גבוהה  . בשנה10-12%חברת אשר צומחות ברווח הנקי בקצב של

מיתון  בעתות אלו חברות שבדרך כלל מתפקדות טוב יחסית . מהשקעה בהן בכפוף לתמחור שבהן הן נקנו לראשונה

Colgate, Bristol-Mayers, AON, Visa  ,Baxter ,Amphenol Corporation: לדוגמהחברות 

Fast Growers–זוהי הקטגוריה  . בשנה20-23%לעיתים בשיעור של , חברות צמיחה אשר רווחיהם צומחים מהר

אלו מניות שעשויות להגדיל את  . קטנות או בינוניות במונחי שווי שוקמדובר בחברות כלל בדרך . 'על לינץהמועדפות 

אלו חברות אשר לוקחות  . חברות אלו לאו דווקא משתייכות לענף צומח. השקעה ארוךטווח ויותר על פני 25שווין פי 

שירות טוב יותר והן בשלבים הראשונים  /נתח שוק וגדלות על חשבון אחרים בשל מודל עסקי עדיף או מוצר

עם הסיכוי יש גם הרבה סיכון בחברות הללו שכן מאזנם ממונף בדרך כלל וכן הציפיות  . להתרחבותן הגיאוגרפית

כאשר חברות אלו  . המשקיע עשוי להפסיד את מירב השקעתו, הגלומות במחיר מנייתן דורש קצב צמיחה מהיר ולא

הוא לזהות מתי צמיחתן  המפתח להצלחה . שומרות על קצב צמיחתן אלו מניות המניבות תשואות עודפות משמעותיות

.מאיטה וכמה ראוי לשלם על צמיחתן
.Nvidia, Baidu  ,Irobot:לדוגמהחברות 

The Cyclicals–מדובר בחברות מחזוריות אשר מכירותיהם ורווחיהן עולים ויורדים עם המחזור הכלכלי של ענפיהם  .
גרפים ארוכי טווח של מניות מחזוריות  . כימיקלים אלו כולן חברות מחזוריות, פלדה, צמיגים, כלי רכב, חברות תעופה

החברות המחזוריות פורחות ומניותיהן  , כשהכלכלה יוצאת ממיתון לצמיחה. נראים כמו פסגות של שרשרת הרים

כאשר משקיע קונה מניה של חברה מחזורית ממש לקראת סוף המחזור הכלכלי הוא יפסיד  . מאמירות בקצב מהיר

מציין  ' לינץ. לכן תזמון ההשקעה בחברות כאלו היא קריטית. הרבה מכספי השקעתו וייקח שנים עד להחזר על השקעתו

.  יכולה להיחשב גם לחברה מחזוריתStalwarts-כלומר ה, כי קטגוריות נוספות מתאימות לקטגוריה זו
Caterpillar, General Motor, Dollar General: לדוגמהחברות 

Turnarounds–  אלו חברות עם צמיחה שלילית או ללא צמיחה כלל שמניותיהן נעזבו על ידי משקיעים מאוכזבים וחלקן

בשלב מסוים חברות אלו מתאוששות וחוזרות  . אף לפני פשיטת רגל או צורך בהנפקות הון על מנת להשאירן בחיים

המוקדמות  80-שעמדה לקראת פשיטת רגל בשנות הChryslerמציין את חברת הרכב ' לינץ. להציג רווחיות ברת קיימא

קצב עלייתן או ירידתן הוא הגבוה  . אלו חברות שעולות ויורדות ללא מתאם לשוק הכללי. אך עסקיה הצליחו להתאושש

לגבי יכולתן לחזור לפסי רווחיות ברת  אמיתיתמונה וכן קשה מאוד לזהותן ולקבל וודאות ' ביותר מכל הקטגוריות שלינץ

.סיווג החברה יכול להיות על פי קטגוריה אחרת/ מוצלח ההתייחסות Turnaroundלאחר . קיימא
.Marvel ,Starbucks ,Delta: חברות לדוגמה

The Asset Plays–המניה נחשבת לזולה/אלו חברות שטומנות בחובן ערך חבוי שלא צף אל פני השטח ולכן הנכס  .
,  הערך החבוי יכול להיות רכיב מזומן גבוה. נרחבאנליסטימציין שישנן כאלו מניות וזאת על אף שהן זוכות לסיקור ' לינץ
הלך של פיצול עסק פעילות  , לגבי האחרון. במאזן או חטיבת פעילות מאוד ייחודית שלא מקבלת שווי ראויני"נדלנכס 

(Spin Off) מדגיש כי השקעה בחברות כאלו דורשת סבלנות רבה שכן הערך החבוי עשוי  ' לינץ. מיידיעשוי להציף ערך

.להתגלות אחרי זמן רב ולעתים לא מתגלה כלל
Maraton: חברות לדוגמה Petroleum, Hewlett Packard Enterprise Company.
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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-

14/09/17
סיכום שבועיה' 21/09/17ד' 20/09/17ג' 19/09/17ב' 18/09/17א' 17/09/17

סיכום מתחילת 

החודש

16123-101531גמישות

000010חו"ל כללי

1083003-105-מניות בארץ

822421155137מניות בחו"ל

21-1-5-6-7-ממונפות ואסטרטגיות

50-11-16-9-36-86-קרן כספית

71-4-2-14-2151אג"ח בארץ- שקליות

2512732959310אג"ח בארץ- מדינה

1-1000-2-אג"ח בארץ- מט"ח

2893274820-אג"ח בארץ - חברות והמרה

5927016855292885אג"ח בארץ כללי

169-6201125195אג"ח בחו"ל

000000לתושבי חוץ בלבד

7-1-10-2-9-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

-106651007363

9859026975004341420סך הכול

103610128584004701506מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - ספטמבר 2017 

בתעשיית קרנות הנאמנות₪ מיליארד 1.4-חודש ספטמבר מסכם עד כה גיוסים של כ

.ימי המסחר טרום החג השבוע3-ב₪ מיליון 430-גיוסים של כ, זאת לאחר

ח  "ל וקרנות מחקות על מדד אג"בהובלת קרנות מחקות על מדדי מניות בחו, ₪מיליון 31-הקרנות המחקות רשמו החודש גיוסים של כ

.ח חברות"אל מול פדיונות בקרנות מחקות על מדדי אג, כללי

.כפול מקצב הגיוסים בחודש אוגוסט-מתחילת ספטמבר₪ מיליארד 1.47הקרנות המנוהלות מציגות גיוסים של 

הקרנות  ,  בהמשך לכך-(1.9%-טיפס ב125א "ומדד ת1.35%-עלה ב35א "תמדד )מדדי המניות פתחו את החודש במגמה חיובית •

105-המתחלקים לפדיונות של כ, ₪מיליון 63-קיזזו את הפדיונות מהשבוע הראשון של ספטמבר ועברו לגיוסים שהסתכמו בכ1המנייתיות

.  ל"מניות בחובקרנות ₪ מיליון 137-ו כהגמישותבקרנות ₪ מיליון 31-אל מול גיוסים של כ, מניות בישראלבקרנות ₪ מיליון 

מיליון  885-המשיכו להוביל את טבלת הגיוסים עם כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.נוספים₪ 

למרות פדיונות כבדים מתחילת  ,  השנה3%-זאת בהמשך לתשואה של יותר מ0.1%רשם החודש עלייה שלח ממשלתי שקלי "אגמדד •

.מתחילת ספטמבר₪ מיליון 51-מסכמות גיוס של כהשקליותהקרנות , השנה

.₪מיליון 310-המשיכו את המגמה החיובית מהחודש הקודם ואף הגבירו את קצב הגיוסים שהסתכם בכח מדינה"אגקרנות •

.החודש₪ מיליון 20-מחקו את הפדיונות שהצטברו בשבועיים הראשונים של החודש ועברו לצבירה חיובית של כח חברות "אגקרנות •

ח  "אגהמשקיעים המשיכו את הגדלת החשיפה לקרנות , ב"ח ממשלת ארה"למרות הפיחות בשער הדולר אל מול השקל ולירידות באג•

.מתחילת החודש₪ מיליון 195-מה שהתבטא בגיוס של כ, ל"חו

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  217.3-מנהלות כ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל223.5-כ19.09.17-הקרנות מנהלת נכון לתעשיית 

.₪מיליארד 16.1-שמנהלות כהכספיות והקרנותשקל


