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שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

5.19%-351394.52.27%א "מדד ת

1.74%-1251260.12.07%א "מדד ת

90997.81.38%10.98%א "מדד ת

1332.31.22%6.01%א צמיחה"מדד ת

520.71.76%13.60%ן"א נדל"מדד ת

51802.95.22%14.19%-א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002438.2-1.43%9.04%

Nasdaq 1005788.2-1.16%19.90%

Eurostoxx 600376.1-2.72%2.97%

DAX 4012014.3-2.31%4.64%

Hang Seng27444.0-2.46%22.19%

MSCI World All 

Countries
471.3-1.62%11.73%

MSCI Emerging 

Markets
1042.8-2.29%20.94%

ח"מדדי אג

277.60.00%0.09%מ"מדד מק

433.90.19%1.93%שנים2-5ממשלתי קבוע 

625.50.43%5.44%שנים5+ממשלתי קבוע 

270.0-0.05%0.72%שנים5-2ממשלתי מדד 

348.60.22%2.91%שנים10-5ממשלתי מדד 

60327.50.30%3.74%מדד תל בונד 

328.30.30%3.49%מדד תל בונד צמודות

347.50.61%3.76%מדד תל בונד תשואות

369.20.66%4.99%מדד תל בונד שקלי

347.90.25%3.00%ח כללי"אג

קונצרניח "אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.11.02%1.15%מדד תל בונד 

4.01.11%1.21%מדד תל בונד צמודות

3.61.91%2.01%מדד תל בונד תשואות

4.22.41%1.71%מדד תל בונד שקלי

ח"אפיק האג
ח"סביבת המאקרו ושוק האג

2.7%הצמיחה ברבעון השני עמדה על כי ס"מהלמעת עלה לרבעון השני ג"התממנתוני אכזבה •

נתוני הרבעון הראשון תוקנו לצמיחה  )ברבעון הראשון 0.6%בחישוב שנתי וזאת לאחר עליה של 

מחצית השנה הראשונה הסתיימה בקצב צמיחה  , (1.4%לעומת נתון צמיחה קודם של 0.6%של 

.  4.6%מול מחצית קודמת שגילמה צמיחה של 2.1%שנתי של 

בעוד שצפי החזאים בשוק עמד על עליה של  . המחירים לצרכן הפתיע פעם נוספת כלפי מטהמדד •

מתחילת השנה . 0.1%הנתון בפועל הציג ירידת מחירים השיעור של , למדד חודש יולי0.1%

המדד . 0.7%חודשים האחרונים המדד ירד בשיעור של 12-ב, 0.1%המדד ירד בשיעור של 

בסעיף הלבשה ובהנעלה ומירידת מחירי הירקות הטריים  8.1%הנוכחי הושפע בעיקר מירידה של 

0.9%-ו1.5%מנגד נרשמו עליות מחירים בפירות טריים ובדיור בשיעורים של , 2%בשיעור של 

.בהתאמה

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

ח קונצרני"אג

-וכ60בתל בונד 0.3%-ח הקונצרני עברו שבוע חיובי סוער עם עליות שערים של כ"מדדי האג•

מדד התל בונד שקלי בלט אף הוא עם רוח גבית מהאפיק הממשלתי  . בתל בונד תשואות0.6%

.0.7%-ועלה בשיעור של כ

צמיחה השוק הקונצרני סיים שבוע חיובי על רקע ההערכות כי סביבת האינפלציה המתונה בשילוב •

.2018איטית עד אפסית תגרום לדחייה של העלאת הריבית שתוכננה לרבעון הראשון של לנפש 

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

.  את סיכון הלווה

ל"ח בחו"סביבת המאקרו ושוק האג

כי האינפלציה לא תעבור את היעד של חוששים מחברי הפד חלק פרוטוקול הפד עולה כי מפרסום •

.כי הפד יתחיל בצמצום המאזן בחודש ספטמברמסתמן עם זאת , לשנה בתקופה הקרובה2%

צפי החזאים שעמד על  לעומת , בחודש יולי0.6%נתוני ליבת המכירות קמעונאיות הציגו עליה של •

0.4%.

על רקע  " לחוף מבטחים"בהמשך לריצה 2.19%ב ירדו לרמות של "ח ממשלת ארה"תשואות אג•

.  37%-כההסתברות לעליית ריבית בדצמבר עומדת על . מימושים בשוק המניות בסוף השבוע

.ההסתברות להעלאת ריבית כבר בספטמבר מתומחרת בשוק בסיכוי אפסי

המניותאפיק 
ישראל

בלטו לחיוב מניות ספציפיות כמשקיעים ראו  . בסימן התאוששותא נסחרה בשבוע "הבורסה בת•

+(  9.4%)אחזקות ארקו, +(11%)ופמסבירידות שעריהן הזדמנות כניסה נוחה כמו דנאל 

+(.9%)ואלקטרה צריכה 

החברה הציגה  . 18%-שלחו את מנייתה לירידה של כ, אל עלהתעופה דוחות חלשים לחברת •

.התפעולי והנקי עקב עלייה בהוצאות הפעלה והוצאות דלק סילוניברווח ירידה של כחמצית 

מבין הדוחות . השבוע5.2%דוחות הבנקים היו חיוביים ושלחו את מדד הבנקים לעלייה של •

המשקף תשואה על ההון של , מיליון876החיוביים ניתן לציין את בנק לאומי שהציג רווח של 

.מהרווח20%הכריז על דיבידנד של הבנק . 11.3%

ב"ארה

ברציפות כאשר הפוקוס חוזר להתבטאויות טראמפ באשר שני שלילי ב סיכמו שבוע "מדדי ארה•

אלו . לים ועזיבת אנשי מפתח במפלגתו"ביטול פורום המנכ, בשארלוטסוויללאירועי האלימות 

.מגבירים את החשש מיכולתו של טראמפ ליישם את מהלכיו הפוליטיים והכלכליים

כאשר דיווחה על  25%-צנחה בכFoot Locker (FL)מניות ההנעלה ספגו ירידות חדות כאשר •

החברה דיווחה על חולשה במכירות  . במכירות ושחיקה גבוהה במרווח הגולמי6%ירידה של 

Nike ו-Adidas .מניית . 25%-החברה צופה שהרווח במחצית השנייה של השנה יחתך בכNike 

.8%-ירדה השבוע בכ

אירופה

הבנק . גרמניה ופינלנד, במגמה מעורבת כשברקע אירועי הטרור בספרדמדדי אירופה סיכמו שבוע •

.  הפונדמנטלייםשל מטבע האירו משקפת למעשה את השיפור בנתונים חוזקתוהמרכזי מציין כי 

.המכיל חברות יצואניות רבותהדאקסחוזקת המטבע פוגעת במדד כי נציין 

ח כאשר החברה פספסה את שורת "ביום הדו8%-ירדה בכVestasהאנרגיה המתחדשת מניית •

.החברה אישרה את תחזיותיה וערוכה ליהנות מצמיחת טורבינות הרוח באירופה. הרווח התפעולי
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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

דיווחי קרנות גידור וגופי  // זרקור שבועי 
השקעות לרבעון השני

. ב"לרשויות בארה13Fמידי רבעון בדיווח אחזקותיהן לדווח על מחויבות קרנות גידור וגופי השקעות מעל היקף נכסים מסוים •
יש אופי ניהול שונה  והיא  קרן מטבע הדברים לכל .דיווח זה פותח צוהר לאופן ניהול הפוזיציות המנייתיות של הקרנות השונות

:כך למשל, מגמות מסוימות להן מאפיינים משותפיםאך לעיתים ניתן לזהות , פועלת בהתאם לפילוסופית השקעות שונה

שקרנות  ( וגוגלנטפליקס, אפל, אמאזון, פייסבוק)בזרקורים קודמים שהזכרנו מניות טכנולוגיה 5אלו אותן –FAANGמניות ה•

מתחילת S&P 500-על כמחצית מהתשואה של מדד האשר אחריות הגידור משקיעות לפחות באחת מהן ואלו אותן מניות 

-מניות המתוך . ניתן לראות מגמה של צמצום האחזקה ולעיתים גם מכירתן של מניות אלובדיווחי הקרנות המובילות . השנה
FAANGמניית , עד כה, ברבעון השלישי, כמו כן. 0.3%, ואפל הכי פחות9.7%, גוגל הניבה את התשואה הגבוהה ביותר הרבעון

.1%, ואלפבית הכי פחות14.5%, ביותרהניבה את התשואה הגבוהה נטפליקס

:7.5%-שעלה בכS&P500-מול מדד ה30%-עלה בכ( במשקל שווה)FAANG-גרף מניות ה

הנסחרות גם בישראל נטו לצמצם או למכור את  הגנריקהקרנות גידור המחזיקות את מניות –הישראליות הגנריקהמניות •

מהן 230, מהן מכרו את אחזקתן85, במהלך הרבעוןטבעגופים שהחזיקו 624מתוך , כך למשל. אחזקותיהם במניות הללו

התמונה  פריגוב. גופים בחרו להגדיל את אחזקתן228-גופים פתחו פוזיציה חדשה ו54, צמצמו את חשיפתן למניה ואילו מנגד

גופים בחרו  117. מהם מכרו את אחזקתן51מהן פתחו פוזיציה חדשה ואילו 47, גופים366כאשר מתוך , נראית יותר מאוזנת

. בחרו לצמצם חשיפה למניה154להגדיל את אחזקותיהן ואילו 

•Berkshire Hathaway– מניית . שתי פוזיציות חדשות הרבעוןרכשה , וורן באפט, הנודעחברת האחזקות של המשקיע

Synchrony Financial (NYSE:SYF)באפט רכש את מניית   , כמו כן. העוסקת בשירותים פיננסים ומספקת אשראי צרכני ומסחרי

STORE Capital Corporation (NYSE:STOR) , כמו . המחזיקה נכסים מסחריים המושכרים בעיקר לרשתות קמעונאותריטקרן

-ובכThe Bank of New York Mellon Corporation (NYSE:BK)את אחזקותיה בבנק 50%-חברת ההשקעות הגדילה בכ, כן
בחרה  המימושים ניתן לציין כי החברה בצד . General Motors Company (NYSE:GM)את אחזקתה ביצרנית הרכב 20%

General Electric Companyלמכור כליל את אחזקתה בחברת התעשייה והאנרגיה  (NYSE:GE) אחזקותיה  וכן הקטינה

לאור השערוריות  Wells Fargo & Company (NYSE:WFC)את אחזקותיה בבנק 5%-שונות וצמצמה בכבחברות תעופה 

 ,KHC (17%), WFC (16%), AAPL (11.5%), KO (11%): הןברקשירשל אחזקותיה הגדולות , נכון לסוף הרבעון השני. האחרונות
AXP (8%), IBM (5%)
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יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// עדכון שבועי 
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קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

10/08/17
סיכום שבועיה' 17/08/17ד' 16/08/17ג' 15/08/17ב' 14/08/17א' 13/08/17

סיכום מתחילת 

החודש

9613-13-1-2312גמישות

0000-20-2-2חו"ל כללי

1622778-57-121449-113-מניות בארץ

6603-1-887-79-13מניות בחו"ל

466-7-3-20-4-ממונפות ואסטרטגיות

9-8108-19-5-86858-קרן כספית

20-4-3-8-34-15-64-85-אג"ח בארץ- שקליות

12543328-12-1440164אג"ח בארץ- מדינה

0000-10-1-1אג"ח בארץ- מט"ח

100-22-21-2-28-44-118-218-אג"ח בארץ - חברות והמרה

164181923-71-45-57107אג"ח בארץ כללי

400152-7412-931אג"ח בחו"ל

00000000לתושבי חוץ בלבד

4-1-212-5-5-9-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

-873394-71-10219-27-114

10425235-3-331-102-176-72סך הכול

1133312716-326-94-244-131מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - אוגוסט 2017 

בקרנות הנאמנות₪ מיליון 176-פדיון שבועי של כ-לחופש המשקיעים יצאו 

.  מתחילת החודש58-ו כ₪ מיליון 68-הקרנות הכספיות מפתיעות בניגוד למגמה ומגייסות השבוע כ, מנגד

.ח חברות"רובם התרכזו בקרנות המחקות את מדדי אג, ₪מיליון 130-הקרנות המחקות רשמו השבוע פדיונות של כ

.השבוע₪ מיליון 64-זאת לאחר שאיבדו כ, לא עוצרות וממשיכות בפדיונותהשקליותהקרנות 

הקרנות  ,  למרות זאת-(2.07%-טיפס ב125א "ומדד ת2.27%-בעלה 35א "תמדד )המניות סיכמו את השבוע במגמה חיובית מדדי •

₪ מיליון 3-כ, מניות בישראלקרנות ב₪ מיליון 49-המתחלקים לגיוסים של כ, ₪מיליון 27-רשמו השבוע פדיונות שהסתכמו בכ1המנייתיות
-רשמו פדיונות של כ1המנייתיותמתחילת אוגוסט הקרנות . ל"מניות בחובקרנות ₪ מיליון 79-אל מול פדיונות של כ, הגמישותלקרנות 

.₪מיליון 114

,  כאשר. ₪מיליון 57-רשמו השבוע פדיונות של כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •
.ירידה חדה בקצב הגיוסים-₪מיליון 107-ח כללי מסתכמים בכ"מתחילת החודש הגיוסים בקרנות אג

40-המשיכו במומנטום חיובי וגייסו כח מדינה "אגקרנות , בהמשך לכך, 0.15%סיכם את השבוע עם עלייה של ח ממשלתי כללי "אגמדד •
.מתחילת החודש₪ מיליון 164-השבוע ו כ₪ מיליון 

אשר מרביתם מגיעים ממכירה של קרנות מחקות על , ₪מיליון 118-רושמות שבוע נוסף של פדיונות המסתכם בכח חברות"אגקרנות •

.₪מיליון 218-קרנות בקבוצה זו איבדו כ, מתחילת החודש. ח חברות"מדדי אג

₪  מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  213.6-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל230-כ17.08.17-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 16.3-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל


