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ח"אג

מניות

שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

2.90%-251467.71.60%א "מדד ת

1.91%-1001278.31.52%א "מדד ת

75827.21.08%7.91%א "מדד ת

1139.12.61%6.82%א יתר מאגר"מדד ת

15464.21.95%19.39%ן "א נדל"מדד ת

1357.42.13%1.81%א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002165.20.61%6.41%

Nasdaq 1004647.01.66%1.58%

Eurostoxx 600340.60.71%-6.97%

DAX 4010156.20.80%-5.54%

Hang Seng22000.51.41%0.23%

MSCI World All Countries412.70.36%3.34%

MSCI Emerging Markets869.30.17%9.46%

ח"מדדי אג

277.30.00%0.06%מ"מדד מק

426.1-0.01%1.34%שנים2-5ממשלתי קבוע 

605.0-0.18%4.52%שנים5+ממשלתי קבוע 

271.4-0.17%0.84%שנים5-2ממשלתי מדד 

347.2-0.23%2.34%שנים10-5ממשלתי מדד 

60317.50.05%2.93%מדד תל בונד 

60317.50.05%2.93%מדד תל בונד 

332.40.76%5.37%מדד תל בונד תשואות

351.00.26%2.21%מדד תל בונד שקלי

341.30.00%3.12%ח כללי"אג

קונצרניח "אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.11.20%2.93%מדד תל בונד 

3.91.22%2.97%מדד תל בונד צמודות

3.32.48%5.37%מדד תל בונד תשואות
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ח"האגושוקהמאקרוסביבת

והוא נמצא קרוב מאוד לרמות שיא של השנה 1.5%-בשבועות האחרונים התחזק השקל בכ•

הינו תמוה לאור  ח"המטחוסר המעורבות של בנק ישראל בשוק . האחרונה ביחס לסל המטבעות

הפרסומים האחרונים בהם הודיע הבנק כי מעורבות ישירה הינה הכלי האפקטיבי ביותר לתקופה  

. זו

בין הגורמים שהובילו  . ירידה קלה נרשמה בציפיות האינפלציה בשבוע האחרון לאורך כל העקום•

לירידות ניתן למנות את ההוזלה הצפויה של מחירי הדלק ופעולות האוצר להטלת פיקוח על מחירי 

.  פטורים שונים על מוצרי מזון והוזלת מחיר ביטוח חובה, תחליפי חלב לתינוקות

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

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

עם הטיה קלה  3.5של מ"מחאנו ממליצים בשלב זה על .  לעלייה ברמות האינפלציה בחציון השני

.לאפיק הצמוד

קונצרניח "אג

אישורלקבלתהנאמניםבתמיכתהמשפטלביתפנהישראלבאפריקההשליטהבעל,לבייבלב•

AFIמניותכלללרכישת Developmentעשרותשלפרמיה,ח"מש550בעבורהחברהמידי

חלקשלמוקדםלפידיוןלשמשצפויהמהמכירההתקבול.בלונדוןבבורסהמחירהעלאחוזים

AFIמניותשלביותרהמשמעותיהשעבודלהח"כסדרה.מהחוב Developmentהמרוויחהתהיה

.הסדרותכלמצבאתולשפרלרדתצפויהחברהשלהחובנטלכ"סהאולם,מהעסקההגדולה

ח"לאגקצרותשקליותקונצרניותח"אגביןשילובעללהתבססצריךחברותח"אגתיקבניית•

.באינפלציהעליהמפניהגנהמספקותאשרארוכות/בינוניותצמודותקונצרניות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

נוספיםכלכלייםלנתוניםלהמתיןמעדיףבאנגליההמרכזילבנקבדומהבאירופההמרכזיהבנקגם•

עלנסמכהההחלטהכיספקאין.פועלשהואלפניהשווקיםעלBrexitההשפעתאתללמודבכדי

חדלתיקוןבמקבילח"האגבשווקייציבותנצפתהבהםהעםמשאלשלאחרבימיםהשווקיםתגובת

.המניותבשווקיהירידותשלמעלה

גידולמגמתהמשךמציגותהבניההתחלות.חזקיםלהיותממשיכיםב"בארההדיורשוקנתוני•

נרשםשלאשיא,חדשותדיור'יחמיליון1.2-ב2016-בלהסתכםוצפויות(יוניבחודש+4.8%)

בשלגםכמוהאשראיוזמינותהנמוכההריביתסביבתידיעלנתמךלדירותהביקוש.2007מאז

.הריאליבשכרוהגידולהנמוכההאבטלהרמת

ישראל
הנפט והגז והבנקים הציגו עליות  , הסתיים בעליות שערים כאשר מדד מניות הביטוחשבוע המסחר •

. עונת הדוחות בישראל תפתח השבוע ותמשך עד סוף אוגוסט. חדות יותר
לתוך  ( ונפטאל"חנ)השבוע נפטא דיווחה כי בכוונתה למזג את החברות הציבוריות שבשליטתה •

. ישראמקוונפטא יונפקו מניות חדשות של ל"בחנלכלל המחזיקים . ישראמקו
ב הולכת לשנות את חבילת הסיוע הביטחוני כך שלא "ניוז שטוען כי ארהדיפנסגלובס מצטט את •

המשמעות היא פגיעה צפויה בחברות המקומיות בדגש . תאפשר להפנות רבע ממנו לייצור מקומי

.  על אלביט מערכות
ביטוח פועלת להוריד שלב  איידיאיי-ביטוח ישיר-השולטת בפירמידה צור שמירשנידמןמשפחת •

ח"האגרכישת חלק הציבור בביטוח ישיר ופירעון : בפירמידה כאשר מבין החלופות האפשריות הן

.  או חלוקת דיבידנד גבוה בביטוח ישיר כך שצור תוכל לרכוש את חלק הציבור ולהפוך לפרטית
ב"ארה

ב סיכמו שבוע חיובי זה הרביעי ברציפות בתמיכת עונת הדוחות ותחזיות טובות יותר "מדדי ארה•

נתון טוב  , ברווח למניה3.7%דיווחו על ירידה של S&P 500-מחברות ה25%. מהחששות המוקדמים

.5.5%יותר מהצפי בשבוע שעבר אשר עמד על ירידה של 
•General Electric אך  13%-את תחזית הרווח למניה בהיכתהפרסמה דוחות מעורבים כאשר

.את התחזיות לשנה כולהאישררהוהחברה 6%-הצבר גדל ב. 16%-ההזמנות האורגניות ירדו ב
•Visa  פרסמה רבעון חיובי שעמד בציפיות האנליסטים בשורה העליונה ועקפה במעט את

בהכנסות  7-8%אישרה תחזית צמיחה של , Paypalפ עם "החברה הודיעה על שת. התחתונה

.  מיליארד דולר נוספים5-רכישת המניות בתוכניתוהגדילה את 
אירופה

ללא השפעה מניסיון ההפיכה בתורכיה  , שבוע מסחר במניות אירופה הסתיים בטריטוריה החיובית•

משפיעים על חברות התעופה  והברקזיטאירועי הטרור . ומפיגוע הטרור ביום הבסטיליה בצרפת

. אשר פרסמו אזהרות רווחEasyJet-וLufthansaכפי שהשתקפו השבוע בדוחות 
6.2%-הביאה לתיקון חד במניות הטכנולוגיה שעלו בARMורכישת ASML-וSap-דוחות חזקים ל•

.  השבוע
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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

זרקור שבועי
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S&P 500-מתאם גבוה בין רווח למניה לבין מדד ה

מרבית המשקיעים המקצועיים טוענים כי ישנם גורמים רבים אשר  •

זרימת , סנטימנט, ריבית נמוכה–מסבירים עליות בשווקי המניות 

.  אך השפעות אלו זמניות מטבען', וכוההעדר אלטרנטיבות , כספים

גורם אחד נמצא במתאם גבוה מאוד ולאורך תקופות ממושכות וזהו  

למשקיעים אשר מסתכלים על חברות לטווח  . השינוי ברווח למניה

השינוי ברווח למניה הינו הנתון אשר מסביר באופן הטוב ביותר  , ארוך

.את הגידול בערך החברה

(  SPX)בגרף המצורף ניתן לזהות כי מהלכים חדים של שווקי המניות •

חשוב , עם זאת(. EPS)התרחשו במקביל לשיפור חד ברווח למניה 

בדרך כלל מקדימות ( חצים אדומים)לציין כי העליות בשווקי המניות 

ומסמנות נקודות מפנה ברווחיות  ( חצים כחולים)את השיפור ברווחיות 

.  ובהקשר הזה השווקים הינם צופים פני עתיד

תשואה זניחה וניתן לראות כי  S&P 500רשם מדד ה2014מסוף •

בתקופה זו מרבית הסקטורים במדד הפכו שליליים במונחי הרווח  

האנרגיה  סקטוריהבולטים ביותר לשלילה הם כמובן .  למניה

.  והסחורות אשר ספגו ירידה חדה בשל קריסת מחירי חומרי הגלם

בתקופה זו נרשמה גם ירידה ברווחיות חברות הפיננסים ושחיקה  

.  חדה ברווחיות סקטור הטכנולוגיה לרמה אפסית

-שנרשם במדד ה" ראלי"המעריך כיום כי , Jefferiesבנק ההשקעות •

S&P 500  בחודש האחרון מסמן למעשה את  נקודת המפנה ברווח

.הצפוי להשתפר במחצית השנייה של השנה, למניה



₪ מיליון 440-הקרנות המנוהלות רושמות את השבוע החזק ביותר מתחילת השנה עם גיוסים של כ

.₪מיליון 245-המשך פדיונות בקרנות הכספיות שהסתכמו השבוע בכ, מנגד

ובמדדי  ( ח"מש29)חברות ח "אגבמדד בעיקר שהתרכזו ₪ מיליון 52-הקרנות המחקות ממשיכות במגמה החיובית עם גיוסים של כ

(.  ח"מש51)ל "המניות בארץ ובחו

.מתחילת החודש₪ מיליון 570-זאת לאחר גיוסים של כ,  2015תעשיית קרנות הנאמנות בדרך לסגור חודש גיוסים ראשון מאז אפריל 

סיכמו את השבוע עם 1המנייתיותהקרנות , (בהתאמה0.6%-וב0.46%-עלו ב100א "תו25א "תמדדים )שבוע חיובי נוסף במדדי המניות •

₪ מיליון 26-וכהגמישותזרמו לקרנות ₪ מיליון 61-כ, מניות בישראלנותבו לקרנות ₪ מיליון 85-כ, מתוכם.₪מיליון 170-גיוסים של כ
.2015קצב שיא מאז אפריל -₪ מיליון 400-כ1המנייתיותמתחילת החודש זרמו לקרנות . ל"מניות בחולקרנות 

זינוק של -₪מיליון 236-רשמו השבוע גיוסים של כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

קרנות, מנייתיתללא חשיפה ח כללי "אגנותבו לקרנות ₪ מיליון 94-כ, מרבית הגיוסים. שבוע הקודםהבקצב הגיוסים לעומת 60%-יותר מ

.₪מיליון 560-מסתכמים בכח כללי "אגמתחילת החודש הגיוסים בקרנות . ₪מיליון 100-גייסו ביחד כ20/80-ו10/90

סיכמו את השבוע ח מדינה "אגקרנות. 0.27%-בהשבוע שירד להחרזאת , ח ממשלתי כללי המשיך להתממש שבוע שני ברציפות"מדד אג•

.₪מיליון 120-אם כי מתחילת החודש הן מציגות גיוס חיובי של כ, ללא שינוי

כמעט כפול מסך הגיוסים בשבוע -₪מיליון 223-רשמו השבוע יצירות של כ, קבוצת הקרנות המגייסת ביותר החודש, ח חברות"אגקרנות •

.₪מיליון 580-ח חברות מובילות את הגיוסים עם כ"מתחילת החודש קרנות אג. הקודם

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  195.4-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל217.4-כ21.07.16-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 22-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל
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פדיונות בענף קרנות הנאמנות/ עדכון שבועי יצירות 

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

14/07/16
סיכום שבועיה' 21/07/16ד' 20/07/16ג' 19/07/16ב' 18/07/16א' 17/07/16

סיכום מתחילת 

החודש

1002241417461161גמישות

10000001חו"ל כללי

14210291941-1585227מניות בארץ

16122040269-מניות בחו"ל

1206-24-13-5-17-ממונפות ואסטרטגיות

360-59-51-59-37-38-245-605-קרן כספית

326-28-47-35-24-41-174-500-אג"ח בארץ- שקליות

1195-9-7-7180120אג"ח בארץ- מדינה

14-20-30-1-3-אג"ח בארץ- מט"ח

3562486412546223579אג"ח בארץ - חברות והמרה

3221185436433236558אג"ח בארץ כללי

4210221535248-אג"ח בחו"ל

00000000לתושבי חוץ בלבד

01-1-6-1-2-8-8אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות )גמישות, 

מניות בארץ ובחו"ל(
22513555361-11172397

320-281335097-4248568סך הכול

68031184110134344931172מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - יולי 2016


