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ח"האגאפיק 
ח"האגושוקהמאקרוסביבת

סלמול3%-כשלבשלפיחותנרשםהראשוןברבעון

הישראליליצואלסייעעשויההפיחותמגמתהמשך.המטבעות

.הגלובאליתבתחרותמקשייםסובלאשר

כיהרווחתההנחהאתמעטמערערבנקשלהשנתיהדוח

הצמיחה.העולםלשארביחסמאודטובבמצבישראלכלכלת

1.9%-וב"בארה1.5%לביחס1.4%עלעמדה2017בלנפש

רףאתחצהלתוצרביחסהציבוריתההוצאהמשקל.באירופה

נמוכהלנפשהאזרחיתההוצאה.(2016-ב38.8%)40%-ה

ירידההינהבדוחהאורנקודת.OECD-הלמדינותביחס

.60.8%-לכלתוצרהחובברמת

תוך3.5עדשלקצרתיקמ"מחעלוממליציםממשיכיםאנו

.העולמיתהתשואותלעלייתדגשמתן

קונצרניח"אג

בשוקשעריםירידותנרשמוהמועדחולחופשתבמהלך

גלהתחדשותמפניהחששותבשלנבעהדבר.החובאגרות

מהמוסדייםחלקשלוהיעדרותםהגלובאלייםבשווקיםהירידות

.החגבחופשתהיואשר

בשללהיפתחממשיכיםהקונצרניח"האגבאפיקהמרווחים

חלק.הקרנותבענףופדיונותסיכוןמנכסיהמשקיעיםיציאת

בדגש,הנמוכיםהדירוגיםלקבוצותהמשתייכותהחובמאגרות

הגלוםלסיכוןביחסגבוהותתשואותמגלמות,A-הקבוצתעל

.לרכישהאטרקטיביותוהפכוח"באג

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

החובובאגרותהמניותבשווקיהגבוהההעצבנותאףעלHY

ח"והאגח"המטשווקי,סחרלמלחמתמגלישההחששותנוכח

ב"לארהממשלתח"אגתשואת.גבוההרגישותמגליםלא

.2.9%-2.75%שלצרבטווחלהיסחרממשיכה

שלברמהיציבנותרמרץלחודשב"בארההאבטלהשיעור

.חדשיםמועסקיםאלף103שלתוספתשנרשמהלאחר4.1%

עלהאשרעבודהלשעתהשכרבנתוןנרשמהלטובההפתעה

.2.7%שלשנתילקצב0.3%-ב

שלמעלהזחילההמשךצופההואכיציין,פאוול,הפדנגיד

.הקרוביםבחודשיםהליבהאינפלציית

אפיק המניות
ישראל

ו35א"ת.שליליתבמגמהננעלא"בתהמקוצרהמסחרשבוע-

וקנוןקרסואתנצייןהבולטותמהמניות.אחדכל3%-בכירדו125

המלטמניותבירידותבלטו.בהתאמה1.7%-ו2.9%-בעלואשר

-בירדהבנקיםמדד.אחתכלבממוצע10.5%-בכשירדוקוםובי

.3.6%-בכירדוהגזהנפטומדד2.2%-בירדן"הנדלמדד,3.1%

ה-FDAשתי,והרספטיןלריטוקסןגנריותגרסאותהשקתמעכב

.טבעידיעלמשווקותלהיותאמורותשהיוביולוגיותתרופות

7-בכהסתכמוב"בארההתרופותשלהמצרפיותמכירותיהן

.דולרמיליארד

חזקיםדוחותפרסמהלבריכותהרובוטיםיצרנית,מיטרוניקס

שיעור.הנקיברווח20%-ובמכירות14%שלצמיחה.2017לשנת

וזאתשעברהבשנה16.7%-מ17.3%-לעלההתפעוליהרווח

סיפקההחברה.בדלתוןחדשמפעלשלהחלקיתהפעלתולמרות

רווחיותוטווח2021עדבשנה12%שלשנתיותצמיחהתחזיות

.18%-ל16%ביןשלתפעולית

ב"ארה

מהצתתחששרקעעלושליליתנודתישבועסיכמוב"ארהמדדי

ירדוהתעשייההטכנולוגיהמניות.לסיןב"ארהביןסחרמלחמת

ונרשמוחסרתשואתלהפגיןממשיךהטכנולוגיהסקטור.2%-בכ

-בכירדוהסמיקונדקטורסמניות.יחסיתגבוהיםפדיונותהשבוע

.הסחרלמלחמתרגישותןעקב4.8%

קלותירדוהבסיסיתוהצריכההטלקום,החשמלתשתיותמניות

.דפנסיביותמניותלעברהשבועשנרשמהרוטציהעקבוזאתבלבד

כאשרהשבועמתחילההראשוןלרבעוןב"בארההדוחותעונת

הרווחומכפיל17%-בכנאמדתלמניהברווחהצפויההצמיחה

.הבחירותטרוםרמתו,15.8x-לירדלשנההחזוי

אירופה

בכעלה600האירוסטוקסמדד.חיובישבועסיכמואירופהמדדי-

הגיבווהתעשייההכרייה,הרכבכמולסחרהרגישותמניות.1%

בסיןבמפעליםמייצריםהגרמנייםהרכביצרני.שעריםבירידות

.ייבואממכסילהיפגעצפוייםב"לארהומייצאים

הנפטמחיריהתאוששותעל4%-בכעלווהגזהנפטמניות

.הענףעלCitiשלחיוביתוסקירה

בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

8.4.18// סקירה שבועית 

מרווחפנימית' תמ"מחשנה.ת' תשבוע' תערךח חברות"מדדי אגשנה.ת' תשבוע' תערךח ממשלתי"מדדי אג

60331.7-0.27%4.00.91%1.43%מדד תל בונד 277.70.00%מ"מדד מק

333.3-0.22%4.00.90%1.44%מדד תל בונד צמודות434.5-0.11%שנים2-5ממשלתי קבוע 

348.5-0.95%3.72.24%2.81%מדד תל בונד תשואות639.4-0.17%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

347.3-0.12%3.82.48%1.83%מדד תל בונד לא צמודות273.1-0.10%שנים5-2ממשלתי מדד 

372.8-0.14%4.02.66%1.92%מדד תל בונד שקלי353.0-0.13%שנים10-5ממשלתי מדד 

357.8-0.31%3.54.18%3.55%מדד תל בונד תשואות שקלי352.4-0.18%ח כללי"אג

שנה.ת' תשבוע' תערךל"מדדי מניות בחושנה.ת' תשבוע' תערךמדדי מניות בישראל

351391.7-2.90%S&P 5002662.8-1.38%א "מדד ת

1251269.3-2.97%Nasdaq 1006594.8-2.25%א "מדד ת

901036.0-3.14%Eurostoxx 600376.11.07%א "מדד ת

1271.5-2.14%DAX 4012305.21.20%א צמיחה"מדד ת

526.5-2.36%MSCI World 502.30.59%ן"א נדל"מדד ת

51877.1-3.77%MSCI Emerging Markets1162.0-0.86%-א בנקים"מדד ת
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ל "מנכ, יימי דיימון'המכתב השנתי למשקיעים של ג

הוא אחד  J.P. Morgan–ב "הבנק הגדול ביותר בארה

המכתבים הנקראים ביותר בעולם ההשקעות אחרי  

.וורן באפט, מכתביו של המשקיע הנודע

והשקפתו על 2005-ל הבנק מ"הוא מנכ, 62בן , דיימון

מצב הכלכלה הגלובלית ושוקי ההון הוכיחה עצמה  

נציין במיוחד את . כנכונה במספר אירועים בעבר

בחשבונו  ' $ מ26רכישת מניות הבנק בהיקף של 

באירוע שכונה  –2016האישי בתחילת פברואר 

וסימן את השפל של מניות  "התחתית של דיימון"

.הבנקים בשנים האחרונות

נושאים  מתייחס למספר עמודים 47דיימון במכתבו בן 

.עיקריים אותם נציג בתמציתיות בזרקור זה

JP Morganבנק 

הבנק מסכם שנת שיא נוספת במגוון פרמטרים  

ליחס דיימון מפנה את המשקיעים . עסקיים ופיננסים

הון עצמי מוחשי למניה כאינדיקטור עיקרי לבחון את  

דיימון מעריך  . המניותעבור בעלי הערך שהבנק מייצר 

17%תשואה על ההון המוחשי של שהבנק יוכל לייצר 

.לשנה בשנים הבאות

דיימון משווה את קצב צמיחה ההון העצמי המוחשי  

.  S&P 500-למניה של הבנק מול זה של מדד ה

ל "הנצמח ביחס הבנק , ל"משכנס לתפקיד המנכ

S&P 500-לשנה ואילו ה12.7%בשיעור ממוצע של 

,  403%תשואת מניית הבנק עלתה ב. לשנה8.8%-ב

.S&P 500-תשואה כפולה מזו של מדד ה

מדיניות ציבורית

הציבורית  במכתבו כי המדיניות טוען דיימון 

צמיחת  . ב"האמריקאית מעכבת את כלכלת ארה

שנים האחרונות אך זו  8-ב20%-התוצר עלתה בכ

בהןנמוכה מתקופות התאוששות לאחר משברים 

.  40%הכלכלה צמחה בשיעור ממוצע של 

:  את הצמיחהמאטים מציין מספר גורמים אשר דיימון 

מערכת מיסוי לא תחרותית אשר מבריחה הון ומוחות  •

. ב"אנושיים אל מחוץ לארה

.רגולציה אשר מכבידה על עסקים גדולים וקטנים•

התאוששות  ביחס לתקופות איטי יותר אשראי קצב מתן •

.הנגישות לאשראי הפכה לקשה יותר. קודמותממשבר 

25-54שיעור ההשתתפות בשוק העבודה בקרב גילאי •

מיליון אמריקאים מכורים למשככי  2. ירד באופן דרמטי

כאבים ומחקרים מראים כי זה סיבה משמעותית  

שיעור נמוך של פוטנציאל  . לירידה בכוח העבודה

בשל  17-24מתגייסים כשירים לצבא בין הגילאים 

היעדר יכולת בסיסית של קריאה וכתיבה או בשל בעיה  

.  בריאותית כמו השמנת יתר

.קבלת היתרים לבניה לוקחת שנים. מצב התשתיות רע•

הוצאות הבריאות הינן כפולות לעומת מדינות מפותחות  •

.אחרות

דיימון טוען שבעיות אלו ניתנות לתיקון אך תוהה איך  

.המדינה לא עמדה על המשמר

מתן תחזיות על ידי חברות ציבוריות

מותח ביקורת על הנוהג של  ,  בדומה לוורן באפט, דיימון

(Guidance)חברות לספק למשקיעים תחזיות עתידיות 

מכיוון שאלו מביאים את ההנהלה לשים דגש על הטווח  

לעכב מצב זה עשוי . הקצר על חשבון הטווח הארוך

הוצאות שיווק והוצאות הוניות  , הוצאות על טכנולוגיה

.הנזקקות כדי לתמוך בצמיחה עתידית

התערבות גלובלית ומדיניות סחר

ב ולשאר  "פתרון ראוי לבעיות סחר הן חיוניות לארה

כיום אנו נמצאים בתקופת אי וודאות בכל הקשור  . העולם

-דחה את ההסכם הטרנסטראמפהנשיא . לסחר עולמי

מ מחדש על הסכם הסחר הצפון  "ומנהל מו(TPP)פאסיפי

הוא החל לדרוש שינויים מהותיים  . (NAFTA)אמריקאי 

ב גרעון מסחרי  "בתנאי הסחר ממדינות להן יש לארה

טענותיו לגיטימיות שהרי מכסי יבוא אינן  . בדגש על סין

נכסים בלתי מוחשיים נגנבים והיכולת להשקיע  , הוגנים

דיימון טוען  . ולהיות בעל חברה במדינה מסוימת אינו שווה

שסין מכירה בטענות אי שוויון אלו ומעוניינת לפתור אותן  

:מציע את הדרך הבאהדיימון . אך לא בצורה של איומים

ב להגדיר במדויק ולפרטי פרטים מה היא  "על ארה•

.   רוצה מסין

לפתרון בעיית הסחר לקבוע לוחות זמנים ב צריך "ארה•

.בכךולקבוע כיצד לפעול אם לא מצליחים לעמוד 

בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

יימי דיימון'מכתב למשקיעים של ג//זרקור 
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לגיטימיותלטענותקשובהלהיותצריכהב"ארה•

.סיןשלמצידה

בעליעםפ"בשתלהיותצריכההסחרבעייתפתרון•

.ואירופהיפןעלבדגשב"ארהשלהגדוליםהברית

-הטרנסההסכםאתמחדשלבחוןצריכהב"ארה•

.זהבהסכםהוגניםלאחלקיםולתקןפאסיפי

ב"ארהביןחשובאסטרטגיכלכליהסכםזהלטענתו

תוכלסין.סיןנגדאינוזההסכם.אסיהומדינות

.ההסכםבתנאילעמודתסכיםאםבושותפהלהיות

הסחרבעייתלפתרוןוגוברהולךוודאותואיסיכוןיש

שליליותמהשלכותהסיכוןעקבהיתרבין,סיןמול

.אליהןלהגיערצולאכללשהצדדים

כיוםהעיקרייםהסיכונים

להביןושואףמנתחהבנק,הפיננסיםלשווקיםבהקשר

.להתרחשותןהסבירותואתהאפשרויותמגווןכלאת

עליתרנשעןולאהזמןכלסיכוניואתמנהלהבנק

.כלכלייםמודליםעלהמידה

לעיתים.אישלהפתיעצריכהלאההוןבשוקיתנודתיות

שמתבטאובביקושבהיצעאיזוןחוסררואיםתכופות

בסנטימנטושינוימטהאומעלהכלפיאחוזיםבמספר

מרכזיתסריט.השוקיםאתבדרמטיותלהזיזבכדי

מדיניותשינויהואאליומוכניםלהיותמוכרחיםשאנו

בסביבה,המרכזייםהבנקיםידעלהכמותיתההקלה

להובילצפויזהשינוי.מבעברשונהרגולטורית

הריביתשעלייתבעוד.מבעברשונותלתוצאות

והאינפלציההכלכלההתחזקותבעקבותמתרחשת

.כואביהיהלאמוניטרילצמצוםהמעבר,שליטהתחת

אתיעלוהמרכזייםוהבנקיםיתכן,אחרבתסריט

והםכיוםצופיםהםמאשריותרחדבאופןהריבית

דיימון.השווקיםאתינחוולאלשווקיםיגיבולמעשה

יותרמהירבקצבהריביותאתיעלהשהפדמעריך

ועלייתהאינפלציהמציפיותיותרגבוההעלייהעקב

,2%-כשלאינפלציהבהינתן,להערכתו.השכר

וצפויהיכולהשנים10-להממשלתיתח"האגתשואת

כיוםשהתשואההעובדהלדבריו.4%-הבאזורלעמוד

רכישתתוכניתבגללבעיקרהיא3%-למתחתהיא

.אחרותמדינותושלהפדשלח"האג

כשנהובעודההופכילמצבעוברשהפדלהפניםחשובאך

יעצרואמריקאיממשלתיח"אגשלרביםרוכשיםמהיום

יעלהשהפדהואהמרכזיהתרחישכלומר.רכישותיהםאת

ח"אגיותרימכוראויותרמהירבקצבהריביותאת

יצורזה.כיוםהגלומותמהציפיותיותרגבוהותבכמויות

אם,מיתוןאףויתכןוודאותוחוסריותרגבוההתנודתיות

.נמוכהבסבירותכי

עלשמירהשלהחשיבותאתמצייןדיימון,מכתבולסיכום

האמריקאיותהחברותמובילות,ב"ארהכלכלתמובילות

כדייותרטובהעבודהלעשותב"ארהעל.הצבאומובילות

לשתףב"ארהעל,כןכמו.מובילהכלכלהבאמתלהיות

.אחרותמדינותולכבדפעולה

בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

המשך// זרקור 
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מדד)חדותשעריםירידותשלחודשמסכמותהמניותמדדי

-(2.21%-בהתממש125א"תומדד4.29%-בירד35א"ת

69-כשלפדיונותהציגו1המנייתיותהקרנות,זאתבעקבות

בקרנות₪מיליון324-כשללפדיונותהמתחלקים.₪מיליון

בקרנות₪מיליון82-כשלגיוסיםמולאל,בישראלמניות

.ל"בחומניותבקרנות₪מיליון229-כשלוגיוסיםהגמישות

חשיפהעםמעורבותקרנותעלבדגש,כלליח"אגקרנות

פדיונותעםהחודשאתסיכמו',וכו10/90קרנות,1מנייתית

כלליח"אגמקרנותנפדוהשבועכאשר.₪מיליארד1-מיותר

.₪מיליארד0.45-מיותר

שלמהתנודתיותמושפעותלהיותממשיכותל"חוח"אגקרנות

שהביאודולר/שקלבצמדוהתנודתיותב"ארהממשלתח"אג

.החודש₪מיליון140-כוהשבוע₪מיליון65-כשללפדיונות

כשלחיוביתתשואההחודשרשםשקליממשלתיח"אגמדד-

זרםאתהאטוהשקליותהקרנות,זאתבעקבות.0.53%

.₪מיליון80-בכהחודששהסתכמוהפדיונות

ח ממשלתי כללי רשם החודש תשואה חיובית של  "מדד אג

חזרו לראש טבלת  ח מדינה"אגקרנות , בהמשך לכך, 0.55%

446-הקרנות המגייסות והציגו זרימת כספים חיובית של כ

.החודש₪ מיליון 

 מיליון 68-רשמו השבוע פדיון של כח חברות "אגקרנות₪,

מיליון  227-כאשר מתחילת החודש זרם הפדיונות הצטבר לכ

₪.

₪ הנתונים מוצגים במיליוני 

-מנהלות כ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל242.8-כ28.03.18-תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל
.₪מיליארד 15.6-שמנהלות כהכספיות והקרנותמיליארד שקל227.1

₪  מיליון 645-תעשיית קרנות הנאמנות מסכמת חודש נוסף של פדיונות עם כ
.הגבוה ביותר בשנתיים האחרונות-₪מיליון 394-הקרנות הכספיות מציגות החודש גיוס של כ

.  ל"בדגש על קרנות מניות בחו, ₪מיליון 200-הקרנות המחקות בניגוד למגמה רושמות בסיכום חודשי גיוסים של כ
.₪מיליארד 1.2-הקרנות המנוהלות רושמות חודש של פדיונות הנאמד בכ

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"בעפרטנרסהסקירה הינה רכושה של חברת אושן . פיננסים המפורטים בסקירה

.או חלקים ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש מטעם החברה/הסקירה ו

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

15/03/18
סיכום שבועיה' 22/03/18ד' 21/03/18ג' 20/03/18ב' 19/03/18א' 18/03/18

סיכום 

מתחילת 

החודש

7312-109-108982גמישות

10171001718חו"ל כללי

255-8-4460-10124-69-324-מניות בארץ

265024-20-5010-36229מניות בחו"ל

3-7-43-42-9-12-ממונפות ואסטרטגיות

2841915163822110394קרן כספית

79-2-410-4-1-1-80-אג"ח בארץ- שקליות

2961925323440150446אג"ח בארץ- מדינה

2-211-120-1-אג"ח בארץ- מט"ח

159-23-398-12-2-68-227-אג"ח בארץ - חברות והמרה

571-86-173-18-145-31-453-1024-אג"ח בארץ כללי

754-21-8-22-19-65-140-אג"ח בחו"ל

010-10000לתושבי חוץ בלבד

810-1101-7-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ ובחו"ל(
834-3049-16142-96-13

232-71-21392-27554-414-645-סך הכול

516-90-22876-31332-524-1039-מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - מרץ 2018 


