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שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

2.01%-351441.20.58%א "מדד ת

1251312.10.51%2.32%א "מדד ת

901062.30.44%18.15%א "מדד ת

1360.7-0.81%8.27%א צמיחה"מדד ת

552.40.03%20.51%ן"א נדל"מדד ת

51819.70.69%15.25%-א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002550.90.15%14.04%

Nasdaq 1006070.00.46%25.27%

Eurostoxx 600390.30.50%8.30%

DAX 4012982.90.28%13.16%

Hang Seng28459.00.06%29.43%

MSCI World All 

Countries
495.10.86%17.36%

MSCI Emerging 

Markets
1125.92.07%30.57%

ח"מדדי אג

277.60.00%0.10%מ"מדד מק

434.30.02%2.01%שנים2-5ממשלתי קבוע 

629.40.07%6.10%שנים5+ממשלתי קבוע 

269.4-0.11%0.48%שנים5-2ממשלתי מדד 

348.0-0.16%2.74%שנים10-5ממשלתי מדד 

60329.40.10%4.36%מדד תל בונד 

330.40.10%4.16%מדד תל בונד צמודות

351.90.14%5.07%מדד תל בונד תשואות

373.80.25%6.30%מדד תל בונד שקלי

349.80.05%3.56%ח כללי"אג

קונצרניח "אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.01.04%1.00%מדד תל בונד 

3.91.13%1.05%מדד תל בונד צמודות

3.61.80%1.70%מדד תל בונד תשואות

4.12.22%1.53%מדד תל בונד שקלי

ח"אפיק האג

ח"סביבת המאקרו ושוק האג

בלבד  ג"מהתמ1.9%החודשים האחרונים ירד בספטמבר לרמה של 12-הגירעון המצטבר ל•

בשל  מיסים מוגברת בעיקר מגביית נובעת בגירעון הירידה . 2.9%לעומת יעד גירעון מקורי של 

אשר חילקו דיבידנדים בהיקפים גבוהים על מנת לנצל את  " ארנק"שבוצעו השנה וחברות אקזיטים

נראה כי מבצע גביית המס יגרום לכך שהכנסות המדינה . הטבת המס בהתאם להוראת השעה

.השנהעד סוף ₪ מיליארד 10-ממיסים שמקורם בדיבידנד יעמוד על כ

33.3%היתרות מהוות . ₪מיליארד 111-יתרות מטבע החוץ של בנק ישראל עלו בספטמבר לכ•

כל  . מיליון דולר בלבד200-בחודש ספטמבר בנק ישראל רכש כ. מהתוצר המקומי הגולמי

על שער החליפין בשל המעבר  הרכישות בוצעו על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה 

במהלך חודש ספטמבר התחזק השקל מול האירו ומול  . מקומיתגז המשק להתבסס על הפקת 

, מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל. בהתאמה, 1.9%-ו2.4%הדולר בשיעור של 

.2.2%-בכהתחזק השקל , כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי

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

ח קונצרני"אג

,  0.4%בתל בונד תשואות ותל בונד שקלי עלו . נאיםבשיעורים החודשעלה הקונצרניותח "שוק אג•

.  האפיק הממשלתיבדומה לביצועי מנגד תל בונד צמודות בנקים ירד . 0.2%-בכעלה 60תל בונד 

בסדרה ( 'גסדרה )בלטו לחיוב סדרות החוב של אינטרנט זהב במסגרת החלפת חוב קצר החודש •

זהב ותרם שהקטין את צרכי המימון קצרי הטווח של אינטרנט מ חוב ארוך דבר "הנושאת מח' ד

.לרווחי הון למשקיעי החוב הארוך

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

.  את סיכון הלווה

ל "ח בחו"סביבת המאקרו ושוק האג

נתוני  . האוירב נתוני המאקרו ממשיכים להציג תמונה מעורבת בעיקר על רקע פגעי מזג "בארה•

האינפלציה הכללית עלתה  . חיוביים אך מעט נמוכים מהתחזיתהאינפלציה לחודש ספטמבר היו 

אינפלציית הליבה  , בעיקר עקב השפעת עלייה במחירי האנרגיה מנגד2.2%בספטמבר בקצב של 

בכל הנוגע לצורך  חברי הפד סקפטיות מצד . בלבד בדומה לחודש הקודם1.7%נותרה ברמה של 

שנים כלפי  10-ח ל"את תשואות האגר הפד הבא לחצו "בהעלאת ריבית כמו גם הדיונים אודות יו

.2.27%מטה לרמות של 

אבטלה יציבה  , גוש האירו מוסיף להציג נתוני מאקרו נאים עם נתוני ייצור תעשייתי ברמות שיא•

תחזיות הצמיחה הרבעוניות העדכניות מראות כי  . וסנטימנט צרכנים גבוה9.1%בשיעור של 

.ברבעון השלישי השנהבמונחים שנתיים 2.5%-בכהתוצר צפוי לצמוח בגוש האירו 

המניותאפיק 

ישראל

0.5%-התחזקו בכ125-ו35א "ת. המקוצר ננעל בעליות שערים במדדים המוביליםשבוע המסחר •

8.5%, 19%-אשר עלו בכן'וקומפיוגסיטי ארפורט, מיילןבין המניות הבולטות נציין את . בממוצע

.1.26%-מדד הנפט והגז בלט לשלילה כאשר ירד בכ. בהתאמה8%-ו

מניית . מוקדם מהצפוי, ג"מ20+40לקופקסוןכאשר השיקה גרסה גנרית 19%-זינקה בכמיילן•

במאמץ להקטין את 25%-בהקופקסוןודיווחה כי הורידה את מחיר 14%-טבע בתגובה ירדה בכ

מעמידה בסיכון את היקף החוב של לקופקסוןתחרות גנרית מוקדמת . הפגיעה הנתח השוק

.מיליארד דולר ומסכן את דירוג החוב35-החברה בסך של כ

,  הזמנות חדשות למערכות הניתוח הרובוטית22מזור רובוטיקה דיווחה כי ברבעון השלישי קיבלה •

מהערכות  33%-מהרבעון המקביל אשתקד וכ125%-המשמעות היא צפי הכנסות הגבוה בכ

.המוקדמות של האנליסטים המסקרים את החברה

ב"ארה

סקטורים דפנסיביים בלטו לחיוב כמו הצריכה  . החמישי ברציפות, חיוביב סיכמו שבוע "מדדי ארה•

.  ותשתיותריט, הבסיסית

כאשר דיווחו על דוחות מעורבים אל מול ציפיות גבוהות מצד  2%-מניות הבנקים ירדו בכ•

ההכנסות ממסחר בלטו בירידה מרבעון מקביל והפרשות גבוהות מהצפוי להפרשות  . משקיעים

הבנקים שמרו על רמת הוצאות מרוסנת והצליחו לעקוף את . בכרטיסי האשראי בקרב הצרכנים

.ציפיות הרווח למניה

.  כאשר טראמפ ביטל סבסוד ביטוחי בריאות לבעלי הכנסות נמוכות0.7%-סקטור הבריאות ירד בכ•

2.75%-ירדו בכAetna (AET)-וUnited Health (UNH)כתגובה מניות ביטוחי הבריאות דוגמת 

.3%-וכ18%-ירדו בכHCA-וTenet Healthcareמניות בתי החולים דוגמת . בהתאמה5%-ו

אירופה

מ עם ספרד לגבי  "סיכמו שבוע חיובי לאחר שקטלוניה הודיעה כי תנהל מומניות אירופה •

עונת הדוחות באירופה תחל בשבוע הבא ואנליסטים מצביעים על ציפיות נמוכות יחסית  . עצמאותה

.ביחס לשיפור הכלכלי שנרשם באינדיקטורים הכלכליים הרבעון
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הוא ממובילי המחקר הכלכלה  יילר'ת' פרופ. RICHARD H. THALER' לפרופהוענק 2017נובל לכלכלה לשנת פרס 

.2002בשנת כנהמןדניאל ' לראשונה עם זכייתו בפרס נובל של פרופלהכרה גלובאלית תחום שזכה , ההתנהגותית

.מכהן כפרופסור בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת שיקגויילר'ת

בנה גשר בין ניתוחי הכלכלה והפסיכולוגיה של קבלת יילר'ת' פרופ"ועדת הפרס בנימוקיה לזכייה ציינה כי 

התובנות התיאורטיות שלו היו חיוניות ליצירת התחום החדש והמתרחב  . ההחלטות שכל אינדיבידואל עושה

". במהירות של כלכלה התנהגותית

:יילר'ת' את עיקרי הגותו ותרומתו למחקר בתחום הכלכלה ההתנהגותית של פרופפרס מתוך תיאור של עדת 

•Limited rationality –תיאוריה זו מסבירה כי אנשים  , "חשבונאות נפשית"הנקראיתפיתח תיאוריה ' הפרופ

י התייחסות צרה לכל החלטה והשפעתה  "י הפרדת החלטות ופתירת סוגיות ע"עשונות מפשטים החלטות כלכליות 

.  בנפרד במקום לפתור את שלל ההחלטות כמקשה אחת תוך התייחסות לאפקט הכולל של הפתרון

נוגעת לעובדה כי סלידה מהפסד יכולה להסביר  , הגה' שהפרופ" endowment effect"נוספת הנקראת תיאוריה •

בהסברו  . מדוע אנשים מעריכים את אותו חפץ בצורה חזקה יותר כאשר הוא בבעלותם מאשר החפץ אינו  בבעלותם

אנשים אשר קיבלו כרטיסים למשחק כדורסל חשוב אך החליטו לא דוגמא העוסקת בשנייילר'ת' לתופעה נותן פרופ

היו בכל זאת  , שניהם הסכימו עם הטענה שלו היו רוכשים את הכרטיסים בכספם. לנסוע בשל מזג אוויר סוער

.  שיקול מזג האוויר הכריע" נוסעים למשחק אך עקב כך שהכרטיסים ניתנו להם במתנה

•Social preferences-תואר כמשפיע ומסוגל להוכיח כיצד חששות לקוחות בגין  " הוגנות"בנושא ' מחקרו של הפרופ

אך אינן מסוגלות למנוע עליות  , העלאות מחירים בתקופות של ביקוש עולהעסקיות הגינות מסוגלת למנוע מפירמות 

.  מחיר המוסברת בעליית תשומות

כלי ניסויי המתעתד לבחון ולמדוד  , "הדיקטטורמשחק "ועמיתיו הגו משחק הנקרא ' הועדה מתארת כי הפרופ•

.שונות של אנשים בכל רחבי העולםבקבוצות גישות להגינות 

•Lack of self-control–מדוע החלטות  "שפך אור חדש על התיאוריות הקיימות ' הועדה מציינת כי הפרופ

הראה כיצד לנתח בעיות שליטה עצמית  ' הפרופ". המתקבלות בערב ראש השנה אינן מגיעות לכלל יישום בהמשכה

מודל המקביל לאופן בו פסיכולוגים ומדעני מוח מנתחים את המתח הפנימי בין  –"planner-doer" בעזרת מודל 

הראה כיצד כניעה לפיתויים בטווח הקצר למעשה גורמת לכך שתוכנית  ' הפרופ. תכנון ארוך טווח לביצוע קצר טווח

.     ארוכת טווח אינה יוצאת לפועל

הכוונה מינורית או  / מונח זה משמעותו כי דחיפה קלה –"nudging"טבע הינו יילר'שתהמונחים העיקריים אחד •

מסוגל לעזור לאנשים ליישם שליטה עצמית גבוהה יותר להגיע להחלטות נכונות יותר  מסוימת עידוד עדין למטרה 

.בטווח הרחוק
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:ספרים בולטים ביניהם' פרסם בשנים האחרונות מסיילר'ת' פרופ

ניתחו את האופן שבו  וסאנסטייןיילר'ת. סאנסטייןקאסועמיתו המשפטן יילר'תי "ע2008-פורסם ב-"Nudge"הספר

,  "הארכיטקטורה של הבחירה""(. Nudge)"כסף חברות משפיעות על החלטות הצרכנים ומכוונות אותם להוציא יותר 

יילר'תטוענים , "Nudge. "מונח מרכזי בספר מתייחס לעיצוב סביבת אפשרויות שמשפיעה על קבלת ההחלטות

צריך להיות  " Nudge", על פי המחברים. לו שםאותו ולתת הם פשוט הראשונים לאבחן -הזמן נעשה כל , וסאנסטיין

כדוגמא הם נותנים את מימוש גישה זו   . אותםבמקום לנצל , לטובת האזרחים והצרכניםשקוף וידוע לכל כך שיפעל 

גישה  , על פי נימוקי ועדת פרס נובל. הפרישהב על מנת לגרום לאזרחים לחסוך יותר כסף לגיל "הפנסיה בארהבתחום 

.  בפרסיילר'ת' פרופלזכייתו של בין הגורמים שתרמו זו הייתה 

ועסק בניסיון שלו להחזיר שוב  2015פורסם בשנת -" Misbehaving: The Making of Behavioral Economics"הספר 

כלכלה התנהגותית יכולה לשנות את הדגשה כיצד את הדיסציפלינה האקדמית של הכלכלה לקרקע המציאות תוך 

.האופן שבו אנשים רואים כל תחום בחייהם
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ימי מסחר בלבד6-ב₪ מיליון 922-תעשיית קרנות הנאמנות רושמת גיוסים של כ

. ₪מיליון 10-הקרנות הכספיות גם כן עם גיוס חיובי של כ

.ח חברות"ל וקרנות מחקות מדד אג"בהובלת קרנות מחקות דדי מניות בחו, ₪מיליון 78-הקרנות המחקות רשמו החודש גיוסים של כ

.ימי המסחר מתחילת אוקטובר6-לכל יום מ₪ מיליון 140-ממוצע של כ, ₪מיליון 850-הקרנות המנוהלות מציגות גיוסים של כ

הקרנות  ,  בהמשך לכך-(1.5%-טיפס ב125א "ומדד ת1.42%-עלה ב35א "תמדד )מדדי המניות פתחו את החודש במגמה חיובית •

מיליון  52-כ, מניות בישראלקרנות ב₪ מיליון 48-המתחלקים לגיוסים של כ, ₪מיליון 203-פתחו את אוקטובר עם גיוסים של כ1המנייתיות

.  ל"מניות בחובקרנות ₪ מיליון 104-ו כהגמישותבקרנות ₪ 

מיליון  629-המשיכו להוביל את טבלת הגיוסים עם כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.נוספים₪

חוזרות לפדות נכסים  השקליותהקרנות , למרות גיוסים בחודש הקודם,  0.1%רשם החודש עלייה שלח ממשלתי שקלי "אגמדד •

.מתחילת אוקטובר₪ מיליון 29-שהסתכמו בכ

.₪מיליון 19-אם כי בקצב גיוסים נמוך יותר המסתכם בכ, המשיכו את המגמה החיובית מהחודש הקודםח מדינה"אגקרנות •

.₪מיליון 68-החודש ומגייסות כמגבירות את קצב הגיוסים מתחילת ח חברות "אגקרנות •

,  ל"ח חו"אגהמשקיעים הקטינו את קצב הגיוסים לקרנות , ב"ח ממשלת ארה"פיחות בשער הדולר אל מול השקל ולירידות באגהבעקבות •
.מתחילת החודש₪ מיליון 31-מה שהתבטא בגיוס צנוע של כ

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

219.1-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל235.2-כ12.10.17-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 
.₪מיליארד 16.1-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקלמיליארד 

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

05/10/17
סיכום שבועיה' 12/09/17ד' 11/10/17ג' 10/10/17ב' 09/10/17א' 08/10/17

סיכום מתחילת 

החודש

351871652גמישות

000000חו"ל כללי

49011-11-148מניות בארץ

47-1431557104מניות בחו"ל

30-2-1-4-7-ממונפות ואסטרטגיות

44-11-21-3-3410קרן כספית

9-5-9-6-19-29-אג"ח בארץ- שקליות

131141819אג"ח בארץ- מדינה

100012אג"ח בארץ- מט"ח

53-68131568אג"ח בארץ - חברות והמרה

402687386227629אג"ח בארץ כללי

31-422031אג"ח בחו"ל

100001לתושבי חוץ בלבד

31-31-1-4-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

131062110073203

6494612110800274922סך הכול

6045614211000308913מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - אוקטובר 2017 

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


