
בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

סיכום חודש אוגוסט בשווקים–" ס"חזרה לבי“

שוק המניות וסקטורים בישראל

סביבת מאקרו ישראל

המניותשוק

-כשלירידהרשםאוגוסט-יוליבחודשיםהמסחרנפח,הכלכליתבפעילותובירידהדליםמסחרבמחזורילרובמלוויםבפרטאוגוסטוחודשהקיץחודשי•

.₪מיליארד1-מפחותעלועמדהשנהמתחילתהחודשימהממוצע25%

,טבע:הדואליותהפארמהבמניותשנרשמוירידותבשלבעיקרקלהשליליתבמגמההחודשבמהלךנסחרו(100א"תו25א"ת)העיקרייםהמניותמדדי•

5.35%שלשעריםירידותעםהשליליתבטריטוריהעדיין100א"תו25א"תהמניותמדדיהשנהמתחילת,במדדיםניכרמשקלמהוותאשר,ופריגומיילן

.המפותחיםהשווקיםמרביתמוללרעהבולטותהמוביליםהמדדיםתשואות.בהתאמה3.31%-ו

MID-המניות,העיקרייםהמניותמדדילעומת• CAPוה-SMALL CAPבאוגוסטהתשואותטבלתאתומובילותחזקיםביצועיםלהפגיןממשיכות

9.3%-מפחותבלאהחודשזינק50יתרא"תמדד.השנהמתחילת12.7%-והחודש3.5%שלתשואהלמשקיעיםהניב75א"תמדד,שנהומתחילת

.שנהמתחילת17.9%-כשלחדהעלייההשליםובכך

בולטיםסקטורים

מדד,זאתבעקבות.סולידיותהשקעהאלטרנטיבותוהעדרהנמוכההריביתסביבתבשלהמשקיעיםמצדיתרמביקושהשנהנהנון"הנדלחברותמניות•

.2.1%שלעלייההחודששהשליםלאחר22.9%-בהשנהזינק15ן"נדלא"ת

בהובלתהשנהמתחילת16%-ו4.8%אוגוסטחודשבמהלךלמשקיעיםהניבטכנולוגיהא"תמדד.הטכנולוגיהסקטורהואהחודששבלטנוסףסקטור•

-וב30%-בשעלוונייסאורמתהחברות.2-הלרבעוןבדוחותהתחזיותאתשהכתהלאחר14.8%-בהחודששזינקהטאוארהשבביםיצרניתחברות

.השנהמתחילתהמדדלעלייתהעיקריותהתורמותביןהןבהתאמה15.7%

החברות3שלמשקלן.השנה24.4%שלנפילההשליםובכך5.8%-בהחודששצנחהכימיהסקטורהיאהמקומיתבבורסהלרעההחודששבלטהסקטור•

,קלינטוןהילרי,לנשיאותהדמוקרטיתמהמועמדתחריפהביקורתהאחרוןבחודשספגהמיילןחברת.מהמדד90%-כמהווהומיילןפריגו,טבע-הפארמה

חדהירידההחודשרשמהמיילן.מהרווח25%-20%עלהאחראיתמיילןשלהדגלתרופת-לאפיפןהאחרונותבשניםשביצעההמחירההעלאותרקעעל

הפטנטיםמשרדשלהערעוריםועדתכאשרמכהספגה–טבע–הישראליתהגנריקהענקית.השנהמתחילת22%שלירידהוהשלימה11%של

ובכך6%-בהחודשוירדהמכהספגההמניה.תקפיםאינםג"מ40הקופקסוןעלהמגניםהפטנטיםחמשתמתוךשלושהכיהודיעהPTAB))האמריקאי

אירועיםשלמרצףסובלתאשרפריגומניית.הקרוביםבחודשיםגםהחברהאתתלווהזופרשהכיספקאין.השנהמתחילת21.6%-כשלירידההשלימה

.השנהמתחילת39.1%-והחודש2.1%החודשירדה(השנהבתחילת)ל"המנכועזיבתלצפימתחתכספייםבדוחותהתבטאואשרשליליים

סביבת המאקרו ונתונים כלכליים

.ערהכלכליתפעילותעלהמעידיםמסיםוגבייתאינפלציה,אבטלה,תוצרלרבותהכלכלייםהנתוניםבמרביתמשמעותישיפורנרשםאוגוסטבחודש•

שנתיחציצמיחהוקצב3.7%-בהשנהשל2-הברבעוןהמשקצמח,אוגוסטחודשבמהלךלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשפרסמהראשוןאומדןלפי•

מאזשיאקצב-השנהשלהראשונהבמחציתנרשם7.3%שלבשיעורהפרטיתבצריכהזינוק.2015שלהשנייהבמחצית2%לעומתזאת,2.9%של

נרשמה,כןכמו.גבוהבקצבצמחולביתוריהוטחשמלמוצריכגוןאחריםקיימאבנימוצריצריכתגםכמותחבורהכליברכישותהגידולבלטבעיקר.2007

.המזוןצריכתשלהגידולבקצבעלייה

העודף,ישראלבנקשלהתחזיתלפי.השנהמתחילתלמתוכנןמעבר₪מיליארד4.8-לכברשהצטברוהמסיםבגבייתעודפיםנרשמושוביוליבחודש•

.2.9%עלשעמדהמתוכנןמהגרעוןנמוךאחוז,2.5%-בכלהסתכםהשנתיוהגירעון₪מיליארד8ללהגיעצפוי

הגיעו,במשקוהמצבהאישימצבםלגבי,הצרכניםציפיותגם,2011בשנתהסקרתחילתמאזביותרהגבוההלרמהעלה,בישראלהצרכניםאמוןמדד•

.לשיא

שלממוצעולעומתשנה33מזהביותרהנמוךשיעור,4.7%עלעומד2016יולילחודשבמשקהאבטלהששיעורפרסמהלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה•

.2015בשנת5.3%

0.2%ושל1%שלירידהלאחרוזאתהשנהמתחילתבסיכום+0.4%עלכעתועומד(הציפיותמעל)0.4%-ביוליבחודשעלהלצרכןהמחיריםמדד•

.השנהשל1-הברבעון1%-כשלירידהלאחר,2016יולי-אפרילבחודשים1.4%שלעלייההשליםהמדדכייצוין.בהתאמה,2014-ו2015בשנים

ח"האגשוק

מדדבהובלת0.4%שלירידההחודשרשםכלליממשלתימדד.תשואותעלייתעםהעולמיתלמגמהבהתאםח"האגשווקיהגיבואוגוסטחודשבמהלך•

.0.9%-בשהתממשארוךשקליממשלתי

.הנפטמחיריועלייתהאינפלציהבנתוניההפתעהבשלהשקליהעקוםעלעודפיםביצועיםהציגוהצמודהממשלתיח"האגמדדי•

הקונצרניח"באגהמרווחיםצמצוםמגמת.0.15%עדשלשליליתתשואהעםשעריםלירידותנטייהעםאוגוסטאתסיכמו20,40,60בונד-התלמדדי•

.הבינונייםהדירוגיםעלבדגשמרווחיםירידתעםאוגוסטבחודשגםהמשיכההאחרוניםהחודשיםאתשאפיינה

.0.3%-בשעלהקצרצמודממשלתיומדד0.2%-בהחודששטיפסמשתנהריביתבונד-תלמדדהםלטובהשבלטוהמדדים•

ח"מט

.ביצואמפגיעההחששבשלהמדינותלקובעיבעיהלהוותוממשיךבעולםהמטבעותמרביתמולהחודשהתחזקהשקל•

לחודשFED-הריביתהחלטת.בעולםהדולרהחלשותבשלבעיקרוזאתהשקלמול1.1%-בכהדולרשלהחלשותהציגאוגוסטחודששקל-הדולרבגזרת•

,יגדלמישראלהריביותופערב"בארהבריביתעלייהותהיהבמידה:התחתונהבשורה.הקרוביםלחודשיםבעולםהדולרעבורכיווןלסמןצפויהספטמבר

.ולהתחזקהמכשוליםעללהתגברצפויהדולר
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תרמומהצפויטוביםהיוככללאשרהמאקרונתוני.חיוביתכלליתובמגמההקיץחופשתבשלנמוכהבתנודתיותהתאפייןהמניותבשוקיאוגוסטחודש•

.הכלליתהחיוביתלאווירה

השווקיםמרביתכאשרהחיוביתהמגמהנמשכהאוגוסטבחודש,חדותשעריםעליותרשמוובאירופהב"בארההמניותמדדייולישבחודשלאחר•

.נמוכהספרתיתחדעליההציגוהמפותחים

S&Pהמדדרשוםב"בארה• .הגדולותהטכנולוגיהמניותבתמיכת0.86%שלעליההציגק"הנאסדשמדדבעוד-0.12%שלזניחהירידה500

המשךכאשר0.85%-בטיפסFTSE-המדד,והתעשייההרכבמניותבתמיכת2.5%שלחודשיתעלייהורשםיחסיתעוצמההפגיןהגרמניDAX-המדד•

.-0.04%שלצנועבשיעורירדCAC-הומדד.הבריטיתוהתעשייההיצואלחברותתורמתט"הלישהחלשותמגמת

.חלשיםמאקרונתונילאורבשווקיםהיפניהמרכזיהבנקשלהמעורבותלהגדלתהציפיותהתחזקוברקעכאשר1.92%שלבשיעורהחודשעלההניקיי•

בולטיםסקטורים

.הבנקיםרווחיותעםתיטיבאשרבספטמברבחודשריביתלעלייתהציפיותהתגברותבשלב"בארההעליותאתהובילהפיננסיםסקטור•

גוברתממשלתיתמעורבותמפניהחששותבשלאוגוסטבחודשלשלילההבולטיםואחדהשנהמתחילתהמאכזביםהסקטוריםאחדהואהפארמהסקטור•

.האחרונותבשניםחדבשיעורעלהשמחירםמקורתרופותמחירילהורדתולחץ

ריביתשיעורילעלייתמאודרגישאשרהתשתיותסקטור•

לחברותבמקבילביותרהשלילייםהביצועיםאתהציג

.הריטוקרנותהמניבן"הנדל
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שווקים פיננסים בעולם
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סביבת מאקרו עולמי

ב  "ארה

62.8%-ההשתתפות עלה לשיעור , 4.9%יציב על לחודש יולי נותר כי שיעור האבטלה מהדוח עולה . נרשם החודש שיפור נוסף בנתוני התעסוקהב "בארה•

.  אלף מועסקים נוספים18לאומדני החודשיים הקודמים נוספו . מציפיות השוקאלף יותר 70-כ, אלף מועסקים חדשים255-כובמהלך חודש יולי נוספו 

ב ממשיך להראות "שוק העבודה בארה. 2.6%-בכהחודשים האחרונים עלה השכר הממוצע 12-וב0.2%-למעל הצפי 0.3%-בהשכר לשעת עבודה עלה 

היו נמוכים  0.2%-מול צפי ל0.1%בשכר של חודשי גידול וקצב 180-מול צפי לאלף משרות באוגוסט 151תוספת . סימני חוזקה ותומך בעליית ריבית

.שיתרחש בדצמבר50%עם סיכוי של מעל , עיתוי העלאת הריבית עדיין לא ברור. מהתחזיות

לקצב שנתי מותאם עונתית  , לעומת החודש הקודם12.4%-נתוני המכירות של בתים חדשים קפצו ביולי ב. ב שובר שיאים מדי חודש"ן בארה"הנדלשוק •

.31.3%-נסקו המכירות ב2015לעומת יולי . 2007הקצב הגבוה ביותר מאז אוקטובר -אלף בתים 654של 

יילןהחזירה , למעשה. התחזקו הגורמים התומכים בעליית ריביתכי בחודשים האחרונים קסון הול 'ציינה בנאומה בג, נט ילן'ג, ב"הבנק המרכזי בארהנגידת •

-ח ל"ותשואות האג, לבואלא אחרה ח "תגובת שוק האג. העלאת ריבית בספטמבר ובסיכוי גבוה יותר העלאת ריבית בדצמברהאפשרות של לשולחן את 

-ר הפד של ניו"פישר ויוסטנלי , הנגידהנציגים נוספים בפד כגון סגן גם . מזה חודשייםלראשונה 1.6%-הב חצו מעלה את רמת "שנים של ממשלת ארה10

. ציינו כי העלאת ריבית כבר בחודשים הקרובים הינה סבירה מאוד, דאדלי, יורק

אירופה  

רשם  מדד הייצור של מנהלי הרכש בגוש היורו , לאחר מספר חודשים של מגמה חיובית. חיובית חד משמעיתמגמה כלכלית אירופה עדיין מתקשה להציג •

בהתאמה48.3-ו49.8איטליה וצרפת אכזבו עם קריאה של  , 53.6–בעוד שגרמניה שמרה על אותו נתון כמו ביולי . 51.7ירידה לרמה של לחודש אוגוסט 

.  התעשייההמעיד על חזרה למגמת התכווצות של נתון 

אם כי הציפיות היו, 2011שיעור האבטלה הנמוך ביותר בגוש היורו מאז יולי , 10.1%נותר ללא שינוי ברמה של -שיעור האבטלה בגוש היורו לחודש יולי•

.  10%-כי ירד מתחת ל

ח ממשלתי להיקף "והרחבת תוכנית רכישות אג0.25%-בהחליט הבנק המרכזי הבריטי בתחילת אוגוסט על הורדת הריבית Brexit-בתגובה להחלטת ה•

בהמשך . 2.3%-מ0.8%-ל2017-לבמקביל עדכן הבנק מטה את תחזית הצמיחה . מיליארד פאונד10-לח קונצרני עד "מיליארד פאונד ורכישות אג60של 

תעשייה וצריכה הפרטית בבריטניה אשר הפתיעו לטובה והורידו במעט את החששות מפני פגיעה כלכלית חריפה , החודש  התפרסמו נתוני התעסוקה

בתקשורת פורסם כי הממשלה בבריטניה מתכוונת להגיש לאיחוד בקשה רשמית . ן"הענף בו נרשמה חולשה מהותית היה ענף הנדל. Brexit-הבעקבות 

.2019כלומר הליך הפרישה אשר עשוי לקחת כשנתיים יושלם רק באמצע , 2017לפרישה לקראת קיץ 

סחורות  

. במהלך החודש8%-ק בפגישה הקרובה בספטמבר הביאו לעליה חדה במחירי הנפט ביותר מ"הציפיות להקפאת תפוקת הנפט על ידי חברות אופ•

.אך עדיין מציגות תשואות דו ספרתיות מתחילת השנה, התממשו החודש בשיעור חד ספרתי(  'כסף וכו, זהב)המתכות הכבדות •
שווי המניות הגלובאליים

S&P-המחברות98%• הרבעוןדוחותאתפרסמו500

יותרחיובי,למניהברווח1.8%שלירידהשהציגוהשני

עונתבתחילת5.2%שללירידההמוקדמותמהציפיות

צמיחההראההמדד,האנרגיהסקטורבנטרול.הדוחות

.הרבעון3.1%של



בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

מדדים עיקריים

ערךשם
תשואה חודש 

אוגוסט
ערךשםתשואה ת. שנה

תשואה חודש 

אוגוסט
תשואה ת. שנה

מדדי אג"ח ממשלתימדדי מניות בישראל

277.30.01%0.06%מדד מק"מ5.35%-1447.0-0.75%מדד ת"א 25

425.6-0.21%1.22%ממשלתי קבוע 2-5 שנים3.31%-1271.5-0.09%מדד ת"א 100

604.3-0.88%4.28%ממשלתי קבוע +5 שנים865.23.52%12.85%מדד ת"א 75

271.6-0.10%0.90%ממשלתי מדד 5 - 2 שנים718.59.29%17.91%מדד ת"א יתר 50

346.5-0.62%2.10%ממשלתי מדד 10- 5 שנים1231.86.82%15.33%מדד ת"א יתר מאגר

481.52.13%22.91%מדד ת"א נדל"ן 15

מדדי אג"ח קונצרני1369.62.93%2.20%מדד ת"א בנקים

323.8-0.15%3.59%מדד תל בונד 1098.20.89%16.17%20מדד ת"א נפט וגז

310.2-0.07%2.46%מדד תל בונד 4.26%40-989.9-0.35%מדד ת"א תקשורת

317.9-0.12%3.05%מדד תל בונד 60

319.5-0.07%3.14%מדד תל בונד צמודותמדדי מניות בארה"ב

S&P 5002176.1-0.12%6.21%325.00.06%3.32%מדד תל בונד צמודות-יתר

S&P Mid-Cap 4002184.00.45%12.75%334.60.28%6.08%מדד תל בונד תשואות

350.5-0.39%2.07%מדד תל בונד שקלי4776.00.86%3.87%נאסד"ק 100

341.3-0.28%3.10%אג"ח כללי18454.3-0.17%5.60%דאו ג'ונס

1246.01.64%9.16%ראסל 2000

סחורות

46.98.30%26.02%נפט ברנטמדדי מניות באירופה

EURO STOXX 503023.11.08%-7.48%WTI 44.78.41%21.01%נפט

STOXX EUROPE 600343.50.48%-6.09%1309.4-3.19%23.39%זהב

MSCI EUROPE115.90.42%-5.83%18.7-8.30%34.73%כסף

DAX 30 2.90.35%23.08%גז טבעי1.40%-10592.72.47%גרמניה

MDAX 12488.71.07%0.60%גרמניה

CAC 40 שערי חליפין4.29%-4438.2-0.04%צרפת

FTSE 100 2.97%-3.79-1.10%דולר רציף6781.50.85%8.64%אנגליה

FTSE ALL ITALY 0.64%-4.22-0.62%אירו רציף20.03%-18581.20.40%איטליה

1.12-0.21%2.76%אירו / דולר

ETF14.02%-4.96-1.44%לירה שטרלינג

Nasdaq US Buyback9006.00.79%4.76%100 3.70-0.40%13.22%יין יפן

S&P Div. Aristocrats411.4-0.56%13.03%

DJ Internet249.12.07%6.28%מדדים גלובאליים

DJ US Real Estate324.4-3.55%10.04%MSCI WORLD1719.5-0.13%1.37%

NYSE Biotec3266.0-4.34%-15.00%MSCI EMERGING MARKETS 893.72.31%12.53%

S&P Homebuilders3653.60.14%5.70%

Semiconductors66.24.27%24.02%שווקים מפותחים

S&P Transportation3073.3-0.12%8.70%)S&P ASX 200( 5433.0-2.33%2.59% אוסטרליה

S&P Regional Banks1340.36.98%2.17%225 11.28%-16887.41.92%ניקיי
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בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

פדיונות בענף קרנות הנאמנות/ עדכון חודשי יצירות 

₪ מיליארד 1-הקרנות המנוהלות והמחקות גייסו החודש כ: הכסף ממשיך לזרום

קצב פדיונות זהה ביחס לחודש הקודם-₪מיליון 680-הקרנות הכספיות ממשיכות לדמם עם פדיון חודשי של כ, מנגד.

ל   "שהתרכזו בעיקר בקרנות מחקות על מדדי המניות בארץ ובחו₪ מיליון 120-הקרנות המחקות סיכמו את אוגוסט עם גיוס של כ

(₪מיליון 150)ח בישראל "אל מול פדיונות בקרנות מחקות על מדדי האג, (ח"מש250)

(₪מיליארד 6.27)בהובלת הקרנות כספיות , ₪מיליארד 15.1-תעשיית קרנות הנאמנות רושמת פדיונות של כ, מתחילת השנה  ,
(₪מיליארד 3.77)וקרנות שקליות ( ₪מיליארד 4.55)ח מדינה "קרנות אג

,  המתחלקים מחד, בקצב הגיוסים לעומת חודש יולי25%זינוק חד של , ₪מיליון 680-עם כ2015בשיא גיוסים מאז מרץ הקרנות המנייתיות •
בקרנות מניות  ₪ מיליון 100-אל מול פדיונות של כ, מניות בישראלבקרנות ₪ מיליון 480-כ, גמישותבקרנות ₪ מיליון 300-לגיוסים של כ

.₪מיליון 760-מתחילת שנה קבוצת הקרנות המנייתיות גייסה כ. ל"בחו

20%-עלייה של כ, ₪מיליון 900-גייסו החודש כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •
מיליארד  3.4-ח כללי נמצאת עדיין בצד הפדיונות המסתכמים בכ"מתחילת השנה קטגורית קרנות אג. בקצב הגיוסים לעומת החודש הקודם

₪.

מיליון  80-לעומת חודש יולי שהסתכם בגיוסים של כ, ₪מיליון 340-זאת לאחר שאיבדו כ, חזרו החודש לצד הפדיונותח מדינה "אגקרנות •

.₪מיליארד 4.55-מובילות את טבלת הפדיונות של הקרנות המנוהלות המסתכמים בכח מדינה "אגמתחילת השנה קרנות . ₪

שולטות ללא עוררין  ח קונצרני "אגמתחילת השנה קרנות -₪מיליון 420-נחתך החודש בחצי לכח חברות "אגקצב הגיוסים בקרנות •

.₪מיליארד 2.6-בטבלת הקרנות המגייסות ביותר עם גיוס של כ

מה שמציב אותן בראש טבלת הפדיונות מבין הקרנות המנוהלות  , ₪מיליון 670-רשמו החודש פדיונות כבדים של כהשקליות הקרנות •

.מתחילת שנה₪ מיליארד 3.77-בסיכום אוגוסט ולפדיון של כ

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  197.3-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל218.3-כ31.08.16-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 21-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל
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קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

25/08/16
סיכום שבועיד' 31/08/16ג' 30/08/16ב' 29/08/16א' 28/08/16

סיכום מתחילת 

החודש

סיכום מתחילת 

השנה

260413186413011036גמישות

0000000-29חו"ל כללי

42412-538953477871מניות בארץ

91-1-1-6-1-9-99-1147-מניות בחו"ל

202-1124-20ממונפות ואסטרטגיות

595-24-20-21-23-88-683-6269-קרן כספית

526-26-35-51-33-146-672-3771-אג"ח בארץ- שקליות

243-16-25-27-26-94-337-4547-אג"ח בארץ- מדינה

700-2218-28אג"ח בארץ- מט"ח

403-1515164214232639אג"ח בארץ - חברות והמרה

78810144740111900-3395אג"ח בארץ כללי

10-22-571-9-244-אג"ח בחו"ל

100000-1-12-לתושבי חוץ בלבד

0-14-2122-156אגד קרנות

0

סה"כ קרנות מנייתיות )גמישות, 

מניות בארץ ובחו"ל(
594156501486679760

0

419-59-373-12-105314-15074סך הכול

1014-35-172410-17997-8805מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - אוגוסט 2016


