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2016' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

1.41%-251450.1-1.21%א "מדד ת

1.04%-1001269.1-1.67%א "מדד ת

75910.5-1.07%1.27%א "מדד ת

1331.4-0.14%5.93%א יתר מאגר"מדד ת

15475.40.55%3.72%ן "א נדל"מדד ת

1610.20.66%1.98%א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002270.4-0.10%1.60%

Nasdaq 1005041.41.05%4.03%

Eurostoxx 600362.50.13%1.25%

DAX 4011521.00.00%1.03%

Hang Seng22829.01.93%4.26%

MSCI World All 

Countries
431.60.44%8.06%

MSCI Emerging 

Markets
896.01.69%12.82%

ח"מדדי אג

277.30.00%0.00%מ"מדד מק

425.90.06%0.05%שנים2-5ממשלתי קבוע 

594.10.17%0.16%שנים5+ממשלתי קבוע 

269.1-0.09%0.39%שנים5-2ממשלתי מדד 

341.30.06%0.74%שנים10-5ממשלתי מדד 

60318.20.15%0.80%מדד תל בונד 

319.70.14%0.79%מדד תל בונד צמודות

338.70.25%1.13%מדד תל בונד תשואות

353.40.09%0.48%מדד תל בונד שקלי

339.20.12%0.41%ח כללי"אג

ח קונצרני"אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.01.39%1.27%מדד תל בונד 

3.91.41%1.28%מדד תל בונד צמודות

3.62.13%2.00%מדד תל בונד תשואות

4.22.82%1.76%מדד תל בונד שקלי

ישראל

.  א נסחרה בשבוע המסחר החולף בירידות שערים במדדים המובילים"הבורסה בת•

הרקע  . 7%-ירדה בכומיילןכל אחת 9.5%-ירדו בכופריגוטבע , לרעהשוב בלטו הפארמהמניות •

 JPבכנס הבריאות של הגנריקהלירידות נבעו מהתבטאויות פושרות מצד הנהלות חברות 

Morganב"והתייחסות של טראמפ בנאומו לצורך לשנות את אופן קביעת מחירי התרופות בארה

הממונה על ההגבלים העסקיים בודקת האם קיטון הפעילות של יועצי משכנתא פרטיים  –בנקים •

.  נובע מסיבות הקשורות במדיניות הבנקים והאם הדבר מהווה עבירה על הגבלים עסקיים

ב"ארה

נאום טראמפ לא עסק במדיניות הפיסקאלית המרחיבה וחלק . ב סיכמו שבוע מעורב"מדדי ארה•

.  ראו בכך אכזבה מסוימת

פרסמו דוחות טוביםBank of America-וJP Morgan, הגדוליםהאמריקאייםשניים מהבנקים •

שיפור בצמיחת התוצר והפחתת  , סביבת ריביות גבוהה יותר. שעלו על תחזיות האנליסטים

.  בשנים הבאותהאמריקאייםרגולציה צפויה להיטיב עם הבנקים 

•Global Payments (GPN)–לאחר פרסום דוחות שעקפו את התחזית המכירות  7%-עלתה ב

לנוכח האצה בצמיחה האורגנית 2017והרווח למניה וכן החברה העלתה את תחזיותיה לשנת 

.  HPYותפקוד טוב יותר מהצפוי מרכישת 

אירופה

הבריטי סגר בשיא לנוכח המשך חולשתו  FTSE 100-מדד ה. שבוע חיובימניות אירופה סיכמו •

.פאונד לדולר1.21של הפאונד שנסחר בשפל במחיר של 

•Fiat Chrysler (FCA)מניית  . מואשמת בהתקנת תוכנה לזיוף נתוני זיהום במכוניות החברה

החברה דוחה את  . מיליארד דולר4.6-והקנס הצפוי עשוי להגיע ל17%-החברה צללה בכ

.הטענות

מציינים ששלושה גורמים שהיו עד כה  UBSכלכלני . עונת הדוחות באירופה תפתח בשבוע הבא•

היעדר אינפלציה  , מחירי סחורות: משקולות על רווחיות החברות הופכים באחרונה לחיוביים

ניכרת עלייה בתחזית המכירות ולדעתם זהו סימן לשינוי חיובי בר . וחולשה בשווקים המתעוררים

.קיימא בפרופיל הרווחיות של החברות האירופאיות

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

בסיכום  (. MoM)0.2%-מטוסים ויהלומים ירד בחודש דצמבר ב, אוניותיצוא הסחורות בניכוי •

.  4.8%וסיכמה בכך קיטון שנתי של 3.1%-הרבעון הרביעי צמחה ליבת היצוא ב

16.5%-מטוסים יהלומים ומוצרי אנרגיה עלה בחודש דצמבר ב, אוניותבוא הסחורות בניכוי י•

(MoM .)וסיכמה בכך גידול שנתי של 2.4%-בסיכום הרבעון הרביעי צמחה ליבת היבוא ב

10.5%.

הממשלתי המקומי ממשיך להיסחר במתאם לשווקים הגלובאליים אם כי בשיעורים  ח"האגשוק •

בין הגורמים אשר ממתנים את האינפלציה ניתן לציין את מהלכי הממשלה להורדת  . מתונים יותר

בין הגורמים אשר דוחפים את . יוקר המחיה וכן את התחזקות השקל שמוזילה את היבוא

האינפלציה מעלה ניתן לציין את עליית מחירי הסחורות וכן את רמת האבטלה הנמוכה וגידול 

.  לא צפוי שינוי מהותי בטווח הקצר בסביבת האינפלציה בישראל, להערכתנו. בצריכה הפרטית

עם זאת אנו עדים לזחילה  . ירידת תשואות גלובאלית דחפה מטה גם התשואות בשוק המקומי•

מ"מחמעלה של האינפלציה הגלובאלית וממליצים לנצל את רמת התשואות הנמוכה  ולקצר את 

.ארוך/ הבינוני מ"המחבדגש על תוך העדפה קלה לאפיק הצמוד3-התיק ל

קונצרניח "אג

באפריקההשליטהרכישתעלהמתמודדותלחברותהצטרפהלונסטארהפרטיתההשקעהקרן•

.16.01-ה'בביוםלהסתייםצפויהחברותביןהמכרז.ישראל

גבוהבמתאםנסחראשרארוךמ"במחשקליח"לאגהחשיפהאתולהקטיןלהמשיךממליציםאנו•

מספקותאשרצמודותקונצרניותח"לאגעדיפותרואיםאנוארוכיםמים"במח.ממשלתיותח"לאג

.באינפלציהעלייהמפניהגנה

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

.כולה2016בשנת4.1%שלועליה0.6%-בבדצמברצמחוב"בארההקמעונאיותהמכירות•

,זאתעם.גבוההעדייןרביםכלכלייםבנושאיםטראמפממשלתמדיניותלגביהודאותאי•

שווקיעללטובהלהשפיעצפויההממשללתמיכתוזוכההמיסיםבתחוםהמתגבשתהרפורמה

שלהשוטףבחשבוןהגרעוןאתלהקטיןהארוךובטווחהדולרהתחזקותלהמשךלהביא,המניות

.יבואפיעלויצואמקומיליצורברורההעדפהבשלב"ארה

הנתוניםמרביתכאשר,ניכרשיפוררושמתאירופהבמדינותהתעשייתיהייצורפעילות•

פעילותאתהתומכיםהגורמיםבין.המוקדמותמהציפיותטוביםהיוהאחרוןבשבועשהתפרסמו

.האירוחולשתבשלביצואהשיפוראתוכןהפרטיתבצריכההגידולאתלצייןניתןהיצור
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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

שינוי בזרימת הכספים בשוקי ההון
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ברמה  )חים"אגהחלו למכור משקיעים . הכספיםבזרימת הניצחון של טראמפ בנובמבר הוביל לשינוי מגמה •

3-מאז הבחירות נוספו כ. (ויפןב "ארהבעיקר )והחלו לקנות מניות ( הזהבעל בדגש )וסחורות ( גלובאלית
טריליון דולר ירדו מהשווי המצרפי של 3-טריליון דולר בשווי השוק המצרפי של המניות הגלובליות ואילו כ

(.ראו גרף)אגרות החוב הגלובליות 

:2016בסיכום שנת 

וזאת  ( $143Bנחתמה עם פדיונות של 2015)$ 28Bב סגר עם פדיונות בהיקף של "שוק המניות בארה-ב "ארה•

,  פיננסים, אנרגיה: הסקטורים אשר הובילו את הגיוסים הם. בתקופה לאחר הבחירות$ 60Bלאחר גיוסים של 
.Small caps-חומרי גלם ו, תעשייה

-2013מגיוסי השיא שהיבשת משכה אליה בין 30%ומחקה $ 81Bאירופה חוותה פדיונות בהיקף של –אירופה •
חוותה בתקופת  היקף הפדיונות באירופה בשנה האחרונה עלה אף מעבר להיקף הפדיונות שהיבשת . 2015

.מסתמנת האטה בקצב הפדיונות החל מחודש דצמבר. 2008-2009המשבר של 

בנקדוייטשה: קורמ



₪ מיליון 530-הקרנות המנוהלות רשמו השבוע גיוס של כ-המשקיעים ממשיכים להזרים כסף

.ח כללי"בהובלת קרנות אג, ₪מיליארד 1.15-הקרנות המנוהלות גייסו כ2017בסיכום השבועיים הראשונים של 

רובם התרכזו בקרנות המחקות את מדדי , ₪מיליון 24-הקרנות המחקות סיכמו את השבוע עם פדיונות של כ, למרות המגמה החיובית

.  ל"אל מול גיוסים בקרנות המחקות את מדדי המניות בחו, בישראלח"האג

.השבוע₪ מיליון 260-זאת לאחר שאיבדו כ, ח מדינה ממשיכות להוביל את הפדיונות"קרנות אג

הקרנות  ,  למרות זאת-(1.7%-התממש ב100א "ומדד ת1.2%-בירד 25א "תמדד )מדדי המניות סיכמו את השבוע במגמה שלילית •

128-המתחלקים לגיוסים של כ, ₪מיליון 287-המשיכו ליהנות גם השבוע מזרימת כספים מאסיבית לאפיק שהסתכמה בכ1המנייתיות
היצירות בקרנות  החודש מתחילת . ל"מניות בחובקרנות ₪ מיליון 85-ו כהגמישותלקרנות ₪ מיליון 74-כ, מניות בישראלקרנות ב₪ מיליון 

.2015קצב שיא מאז מרץ -₪ מיליון 600-הצטברו ליותר מ1המנייתיות

מיליון  550-המשיכו להוביל את טבלת הגיוסים עם כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.ימים בלבד10-ב₪ מיליארד 1.08-נוספים המסתכמים לכ₪

רשם עלייה לעומת  השקליותקצב הפדיונות בקרנות , אם זאת, 0.1%סיכם את השבוע עם עלייה קלה של ח ממשלתי שקלי "אגמדד •

.מתחילת החודש₪ מיליון 353-ו כ₪ מיליון 190-השבוע הקודם והסתכם בכ

.₪מיליון 167-המשיכו את המגמה החיובית מהשבוע הקודם וגייסו כח חברות"אגקרנות •

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  197.4-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל215.9-כ12.01.17-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 18.5-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל
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פדיונות בענף קרנות הנאמנות/ עדכון שבועי יצירות 

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

05/01/17
סיכום שבועיא' 12/01/17א' 11/01/17ג' 10/01/17ב' 09/01/17א' 08/01/17

סיכום מתחילת 

החודש

94151912151274168גמישות

2000000-2-חו"ל כללי

1461421393222128274מניות בארץ

81-13415281085166מניות בחו"ל

1200-200-2-14-ממונפות ואסטרטגיות

205-38-27-28-22-34-149-354-קרן כספית

163-37-36-43-43-31-190-353-אג"ח בארץ- שקליות

227-50-71-52-41-45-259-486-אג"ח בארץ- מדינה

12-431-112אג"ח בארץ- מט"ח

1732439434021167341אג"ח בארץ - חברות והמרה

52774131164102785501077אג"ח בארץ כללי

37-223-10-6-16-11-48-אג"ח בחו"ל

10000001לתושבי חוץ בלבד

1-1-3710-4-40-39אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

3212875667445287608

37909314210612353732סך הכול

58438120170128465021086מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - ינואר 2017 


