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שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

3.21%-351423.6-0.15%א "מדד ת

1251283.2-0.60%0.06%א "מדד ת

901020.3-1.78%13.48%א "מדד ת

1434.5-2.38%14.14%א צמיחה"מדד ת

524.0-0.68%14.32%ן"א נדל"מדד ת

51720.90.66%8.99%-א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002432.50.06%8.68%

Nasdaq 1005700.9-1.05%16.82%

Eurostoxx 600386.1-0.46%7.52%

DAX 4012691.8-0.49%11.08%

Hang Seng25565.3-1.55%16.48%

MSCI World All 

Countries
466.2-0.15%10.51%

MSCI Emerging 

Markets
1003.1-1.48%16.33%

ח"מדדי אג

277.50.00%0.07%מ"מדד מק

430.50.07%1.13%שנים2-5ממשלתי קבוע 

611.00.14%3.00%שנים5+ממשלתי קבוע 

271.1-0.01%1.13%שנים5-2ממשלתי מדד 

344.80.16%1.80%שנים10-5ממשלתי מדד 

60325.0-0.21%2.94%מדד תל בונד 

326.3-0.24%2.87%מדד תל בונד צמודות

346.3-0.48%3.40%מדד תל בונד תשואות

363.9-0.14%3.46%מדד תל בונד שקלי

344.5-0.05%1.98%ח כללי"אג

קונצרניח "אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.21.18%1.27%מדד תל בונד 

4.11.21%1.30%מדד תל בונד צמודות

3.71.90%2.02%מדד תל בונד תשואות

4.32.66%1.77%מדד תל בונד שקלי

ח"אפיק האג
ח"סביבת המאקרו ושוק האג

עליות  . 0.6%-המדד ללא דיור עלה ב, 0.4%מדד המחירים לצרכן לחודש מאי עלה בשיעור של •

ירידות מחירים  , (1.6%)וירקות ופירות ( 10.9%)מחירים נרשמו במיוחד סעיפי הלבשה והנעלה 

.0.7%-מתחילת השנה המדד עלה ב(. 0.3%)והדיור ( 0.6%)נרשמו במיוחד בסעיפי התקשורת 

ב  "האפיק הממשלתי נסחר בשבוע החולף סביב רמות הבסיס בהתייחס להודעת הריבית בארה•

'  נק11תשואה המגלמת מרווח של 2.15%-ל' נק5-שנים ירדו ב10-להאמריקאיות התשואות 

תוך 3מ תיק קצר של "ממליצים על מחאנו . 2.04%מול המקביל הישראלי שנסחר בתשואה של 

.הבינונימ"המחבדגש על והשקלימתן משקל שווה לאפיקים הצמוד 

מהנתונים  , הראשוןבנק ישראל פרסם השבוע את התפתחות החוב של המגזר הפרטי ברביע •

₪  מיליארד 7-סך של כ1.3%-עולה כי יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברבעון הראשון ב

-המבטאים גידול של כ1.2%-יתרת החוב לדיור עלתה בתקופה זו ב. ₪מיליארדי 511לרמה של 

.₪מיליארדי 343לסך כולל של ₪ מיליארד 4

ח קונצרני"אג

באפיק " האמריקאיות"ן "אחוז על רקע מימושים בחברות הנדלבכחצימדדי תל בונד תשואות ירדו •

ירדו על  הקונצרניותאגרות החוב . באפיק הצמודמ"ומחוכן ברקע לצמצום סיכוני מנפיק השקלי

חים"לאגאנו ממליצים להמשיך ולצמצם חשיפה . אף שנרשמה יציבות באגרות הממשלתיות

ארוך אשר אינו מ"במחח שקלי "ספציפיים שאינם מתמחרים בצורה נאותה את סיכון הלווה וכן אג

.  מספק הגנה מפני אינפלציה עתידית

ל"ח בחו"סביבת המאקרו ושוק האג

הפד צופה העלאת  . 1.25%-1%בסיס  לטווח שבין ' נק25-הפד העלה את הריבית ב, כצפוי•

נתון המגלם תחזית  2018העלאות ריבית נוספות בשנת 3וכן 2017ריבית נוספת במהלך שנת 

.2018לשנת 2.1%ריבית חציונית של חברי הפד בגובה של 

טריליון דולר 4.5השיק הפד תכנית לצמצום מאזנו שעומד נכון להיום על , בנוסף להעלאת הריבית•

מיליארד דולר 50לסך כולל של יוכפל בכל רבעון עד מיליארד דולר לחודש אשר 10בקצב של 

.בחודש

כי הכלכלה מתפתחת בקצב משביע רצון וכי התמתנות  הגורסת " ניצי"הודעת הריבית לוותה בטון •

בסביבת  מחודשת הפד מצפה לעליה הלחצים האינפלציוניים הינם זמניים במהותם ולכן 

.  האינפלציה בעתיד

אפיק המניות
ישראל

-ירדו בכSME60-ו90א "מדדי ת, בסיכום שבועי. השבוע במגמה שליליתא נסחרה "הבורסה בת•

טבע  . בהתאמה להתחזקות הסקטור בעולם, 0.5%-מדד הבנקים עלה בכ, מנגד. בממוצע2%

לאור מספר השקות של תרופות גנריות ועיכוב מסתמן בהשקת גרסה 8.5%-עלתה השבוע בכ

.מיילןג על ידי "מ20לקופקסוןגנרית 

בעלי  . מיליארד שקל1.03מיבנה צפויה להנפיק לפי שווי של ים"המלטיצרנית , אירונאוטיקס•

בשלב  . למניה₪ 18.5מיליון במחיר של 390ממניותיהם תמורת 43%המניות החליטו למכור 

.מיליון שקל נוספים90-הציבורי בשבוע הבא צפויים להימכר מניות ב

8%)מיליון דיבידנד מיוחד לבעלי המניות 200מיליון שקל מתוכם תחלק 320-קרסו גייסה כ•

.למניה₪ 36המחיר בשלב המוסדי נקבע על (. תשואה שנתית

ב"ארה

כאשר מניות  0.9%-ק ירד בכ"סיים את השבוע ללא שינוי בעוד שמדד הנאסדS&P 500-מדד ה•

(.1.1%-כ)הטכנולוגיה הציגו את הירידה הגבוהה ביותר השבוע 

•Amazon (AMZN) הגישה הצעה לרכישת רשת הסופרמרקטיםWhole Foods (WFM)בכ-

מיליארד ובכך נכנסת לתחרות ישירה עם קמעונאיות הסופרמרקטים אשר הגיבו בירידות  13.7

.שערים חדות לנוכח החששות מפני תחרות מחירים ואובדן נתחי שוק

אירופה

השגת הסכם להמשך  . בממוצע0.5%-קלות של כמדדי אירופה סיימו את השבוע בירידות שערים •

.סיוע ליוון ותוצאות חיוביות בבחירות לפרלמנט בצרפת עזרו למדדים לסיים שבוע יציב יחסית
•Inditex (ITX) 12%כי המכירות ברבעון השני צמחו עד כה בקצב של טובים וציינה פרסמה דוחות

.וזאת למרות השוואה קשה בשל צמיחה גבוה ברבעון המקביל אשתקד, במונחי מטבע מקומי
•Michelin (ML) ,בנוסף. את תחזיותיה לשנהואישררהערכה יום אנליסטים , יצרנית הצמיגים ,

החברה עדכנה כלפי מטה את השפעה עליית מחירי חומרי הגלם והעלתה קלות את תחזיותיה  

.2.7%המניה הגיבה בעלייה של . למכירת צמיגים לענף הכרייה
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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

' סדרה יהחלפת –כלכלית ירושלים // זרקור שבועי 
'בסדרה טו

054.2525462נועם אייזנברגר | 050.6555377סבטליץמיקי |054.7234235דן ברקאי | 054.3036052אורן דגן : קשר ליועצים

www.oceanp.com| 072.2793193משרד  | info@oceanp.com

על החברה

' נדבך נוסף במסע ההתאוששות המרשים שלה עם החלפה של סדרות החוב מסדרה יהשבוע להוסיף ירושלים צפויה כלכלית •
.'בסדרה חדשה טו

(  100%)נזכיר כי כלכלית ירושלים הינה חברת אחזקות הפועלת במישרין ובאמצעות חברות הבנות העיקריות שבהן דרבן •
ר של שטחים מניבים אשר  "מיליון מ2.8בבעלות הקבוצה . ל"ובחון המניב בישראל "בתחומי הנדל( 78.35%)ומבני תעשיה 

.ר מצויים בישראל"מיליון מ1.8מתוכם 
תיאור פיננסי

רבעון  .  A3של לדירוג השקעה "  מדרוג"רבעון ראשון מוצלח שבסופו היא זכתה להעלאת דירוג נוספת מצד החברה מסכמת •

של חוב ביחס למבנה  פירעונות זה מסכם פעילות אינטנסיבית בשנתיים האחרונות של הנהלת החברה להתמודד עם עודף 

.הפועלת ברוסיה" מירלנד"ובעיות בחברות הבנות ובראשן תזרימייםלוח סילוקין בעייתי תוך התמודדות עם קשיים 
לחזק את ח באגרות חוב על מנת "שמיליארד 1.7-ח במניות וכ"מיליארד ש1-במהלך השנתיים האחרונות החברה גייסה כ•

ח תרמו להורדת נטל החוב "שמיליארד 2.7-ל בהיקף של כ"פעולות אלו לצד מכירת נכסים מסיביות בעיקר בחו, המאזן

.הפיננסי בחברה
.70.1%לרמות של 2017ירד בסוף הרבעון הראשון של 84.3%על 2015שעמד בדוחות המאוחדים בסוף שנת  CAP-להחוב •
.  ח"מיליארד ש2.9עומד על ההון העצמי לסוף רבעון ראשון •
בתחילת ₪ מיליארד 12.9-ח בלבד וזאת לאחר שעמד על כ"מיליארד ש7.8הפיננסי נטו הסתכם לתקופה זו לסך של החוב •

.2015שנת 
53עמד על FFO-ה. מיליון ברבעון המקביל אשתקד21ח רווח נקי ברבעון הראשון שיפור לעומת "מיליון ש48-החברה ייצרה כ•

כאשר מקור  84%שיעור התפוסה הכולל בנכסי החברה עמד על . ח ביחס לרבעון המקביל"מיליון ש1ח ירידה של "מיליוני ש

.מהכנסות החברה בישראל71%
מקורות עיקריים לשירות חוב זה , 2018ולשנת 2017ח ליתרת שנת "מיליארד ש1-לחברה בסולו שימושים חזויים בגובה של כ•

–ח למניה "ש5מחיר מימוש )למניות 9מימוש כתבי אופציות מסדרה , ח"שמיליון 600נתמכים ביתרות מזומן גבוהות של 
.מפעילות שוטפתהתזריםוכן ( ח"ש8.54מחיר מניה בשוק 

עסקה מתוכננת

של  LTVארוך יותר ביחס מ"במחבחוב חדש LTV65%המגובה מניות דרבן  ביחס ' מתכננת להחליף את חוב סדרה יהחברה •

בנטרול אקס  1.19312או )1.22245דהיינו 1.5%+מוקדם של היוון ממשלתי פידיוןצפויה להיפרע לפי מנגנון ' סדרה י. 75%

היא תיפלט  ' מוקדם לסדרה יפידיוןכן נציין כי בהנחת . נ  זאת בתוספת להפרשי הצמדה ככל שיהיו.ע1-ל(  ליוני18-קופון ב

:להלן טבלת השוואה בין החלופות(. 2.17%משקל )מתל בונד תשואות 

תשואהמח"מסדרה

LTV מניות 

יתרת ע.נדרבן

שווי שוק במונחי 

פידיון מלא לסדרה 

י' /חזוי לסדרה 

החדשה

מס' מניות דרבן 

משועבדות

יחס בפועל 

לבטוחה

64.4%         46,073,672       691,995,412       2.91.12%65.0%566,605,594סדרה י

       853,660,098       3.25%75.0%853,500,000 )בריבית מקס' (7.9סדרה טו'

כל המניות בנטרול 

רדומות - 

48,780,57775.0%



054.2525462נועם אייזנברגר | 050.6555377סבטליץמיקי |054.7234235דן ברקאי | 054.3036052אורן דגן : קשר ליועצים

www.oceanp.com| 072.2793193משרד  | info@oceanp.com

בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// עדכון שבועי 

₪ מיליון 300-מיתנו את הגיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות לכח"והאגירידות במדדי המניות 

.בלבד₪ מיליון 15-נרשמה ירידה בקצב הפדיונות בקרנות הכספיות שהסתכמו בכ, כמו כן

.ח ממשלתי"רובם התרכזו בקרנות המחקות את מדדי המניות בישראל ובאג, ₪מיליון 39-הקרנות המחקות רשמו החודש פדיונות של כ

.מתחילת מאי₪ מיליון 142-השבוע ו כ₪ מיליון 45-זאת לאחר שאיבדו כ, ממשיכות להוביל את הפדיונותהשקליותהקרנות 

הקרנות  ,  בהמשך לכך-(0.6%-התממש ב125א "ומדד ת0.15%-בירד 35א "תמדד )מדדי המניות סיכמו את השבוע במגמה שלילית •

₪  מיליון 7-כ, מניות בישראלקרנות ב₪ מיליון 26-המתחלקים לפדיונות של כ, ₪מיליון 25-עברו לפדיונות שהסתכמו בכ1המנייתיות
הצטברו  1המנייתיותהיצירות בקרנות  החודש מתחילת . ל"מניות בחובקרנות ₪ מיליון 8-אל מול גיוסים קלים של כ,הגמישותלקרנות 

.₪ מיליון 95-לכ

מיליון  296-המשיכו להוביל את טבלת הגיוסים עם כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.מתחילת יוני₪ מיליארד 0.95-נוספים המסתכמים לכ₪

מיליון  30-המשיכו במומנטום חיובי וגייסו כח מדינה "אגקרנות ,  סיכם את השבוע עם עלייה קלה ובהמשך לכךח ממשלתי כללי "אגמדד •

.מתחילת החודש₪ מיליון 83-ו כ₪ 

.מתחילת החודש₪ מיליון 198-המסתכמים לכ, ₪מיליון 88-רשמו השבוע ירידה בקצב הגיוסים לכח חברות"אגקרנות •

₪  מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  210.6-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל226.9-כ15.06.17-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 16.3-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

08/06/17
סיכום שבועיה' 15/06/17ד' 14/06/17ג' 13/06/17ב' 12/06/17א' 11/06/17

סיכום מתחילת 

החודש

3610-2717-1-6-729גמישות

101-11010-חו"ל כללי

5810-9497-7-32-2632מניות בארץ

270-7726834מניות בחו"ל

1-1-99-4500-ממונפות ואסטרטגיות

146-16-9-12175-15-162-קרן כספית

97-3-5-18-17-1-45-142-אג"ח בארץ- שקליות

5213-3-21293083אג"ח בארץ- מדינה

00000000אג"ח בארץ- מט"ח

11025159192188198אג"ח בארץ - חברות והמרה

65310025893053296949אג"ח בארץ כללי

43-2-14-2-5-3-26-69-אג"ח בחו"ל

00000000לתושבי חוץ בלבד

30-21-1-1-4-7-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

12120-128121-6-32-2595

646135-1301944655300946סך הכול

792151-12120629503151108מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - יוני 2017 


