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ח"האגושוקהמאקרוסביבת

נתוני אוקטובר וספטמבר תוקנו מעט  . 0.3%המדד המשולב של בנק ישראל לחודש נובמבר עלה •

.  בין הגורמים שתרמו לעליית המדד ניתן לציין את השיפור בסעיף היצוא ובביקוש לעובדים. מעלה

.3-ו2ירידה קלה מרבעונים , 3%-הצמיחה ברבעון השלישי צפויה לעמוד על כ

התכווצות שנרשמה בנתוני אוקטובר הן בפעילות התעשייתית המקומית והן בפדיון בסך ענפי  •

נתוני נובמבר מעידים  . הכלכלה במשק מיוחסת ברובה לחגים ומיעוט ימי העבודה במהלך החודש

.על האצה מחדש של הפעילות במשק

עיקר הפגיעה  . י"המשך מגמת ייסוף השקל ממשיכה להוות כאב ראש עבור קובעי המדיניות וב•

.  מתחילת נובמבר5.4%-היא אל מול השוק האירופאי בשל התחזקות השקל מול האירו בכ

הממשלתי המקומי ממשיך להיסחר במתאם לשווקים הגלובאליים עם כי בשיעורים  ח"האגשוק •

בין הגורמים אשר ממתנים את האינפלציה ניתן לציין את מהלכי הממשלה להורדת  . מתונים יותר

בין הגורמים אשר דוחפים את . יוקר המחיה וכן את התחזקות השקל שמוזילה את היבוא

האינפלציה מעלה ניתן לציין את עליית מחירי הנפט והסחורות וכן את רמת האבטלה הנמוכה  

כוחות אלו מאוזנים ולא צפוי שינוי מהותי בטווח הקצר , להערכתנו. וגידול בצריכה הפרטית

3.5-4-מ התיק ל"בסביבת האינפלציה בישראל ולכן בעת הזו אנו מרגישים בנוח להאריך את מח

.  תוך העדפה קלה לאפיק הצמוד

קונצרניח "אג•

המכרזבמסגרתאחתכלדולר'מ195שלגיוסהבטיחוואבנרקידוחיםדלקהדלקשותפויות•

הביקושיםלאורכיהודיעוהחברות.4.5%עלעמדהבמכרזהריבית.השבועשנערךהמוסדי

.שקלימסלולללאבלבדדולרצמודח"אגיונפק

גבוהבמתאםנסחראשרארוךמ"במחשקליח"לאגהחשיפהאתולהקטיןלהמשיךממליציםאנו•

מספקותאשרצמודותקונצרניותח"לאגעדיפותרואיםאנוארוכיםמים"במח.ממשלתיותח"לאג

.באינפלציהעלייהמפניהגנה

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

הצריכה.הקודםבאומדןשנרשםכפי3.3%ולא3.5%עלעמדה'גברבעוןב"בארההצמיחה•

חדשיםבתיםבמכירותגידולעםאיתןלהיותממשיךן"הנדלשוק.איתנהלהיותממשיכההפרטית

.2007שלשיאלרמותשניהויד

שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

4.27%-251463.50.52%א "מדד ת

2.86%-1001277.40.47%א "מדד ת

75895.10.42%16.74%א "מדד ת

1260.90.19%18.05%א יתר מאגר"מדד ת

15451.2-1.76%15.19%ן "א נדל"מדד ת

1579.23.06%17.84%א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002261.00.25%10.76%

Nasdaq 1004934.40.51%7.55%

Eurostoxx 600359.8-0.01%-1.59%

DAX 4011456.10.40%6.58%

Hang Seng21636.2-2.03%-1.55%

MSCI World All 

Countries
422.50.04%5.79%

MSCI Emerging 

Markets
841.6-1.73%7.84%

ח"מדדי אג

277.30.00%0.08%מ"מדד מק

425.0-0.15%0.75%שנים2-5ממשלתי קבוע 

589.6-0.37%0.83%שנים5+ממשלתי קבוע 

0.25%-267.8-0.22%שנים5-2ממשלתי מדד 

0.42%-337.5-0.55%שנים10-5ממשלתי מדד 

60314.9-0.10%2.39%מדד תל בונד 

316.6-0.08%2.52%מדד תל בונד צמודות

335.20.09%6.46%מדד תל בונד תשואות

349.6-0.01%1.40%מדד תל בונד שקלי

336.9-0.18%1.67%ח כללי"אג

ח קונצרני"אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.11.49%2.07%מדד תל בונד 

3.91.48%2.20%מדד תל בונד צמודות

3.62.25%6.29%מדד תל בונד תשואות

4.23.11%1.86%מדד תל בונד שקלי

ישראל

בהתאם 3%-חיובית בהובלת מניות הבנקים שעלו בא נסחרה השבוע במגמה"הבורסה בת•

.למגמתם בעולם

.  בזק הודיעה ביום שישי על קבלת הודעה של משרד התקשורת בנוגע לביטול ההפרדה המבנית•

אך הוא מהווה חדשות חיוביות לבזק שכן החברה , האישור כפוך לשימוע במשרד התקשורת

.ולהביא לחיסכון מיסוייYesתוכל להכיר בנכס המס שנוצר מרכישת 

16.8-השותפות הממוזגת צפויה להסתכם בשווי שוק של כ. אושר מיזוגן של דלק קידוחים ואבנר•

במסגרת המיזוג אמורה דלק קידוחים לקלוט לתוכה את אבנר כך שכל מי . מיליארד שקל

.יחידות אבנר יקבל יחידה אחת של דלק קידוחים5.32-שמחזיק ב

ב"ארה

המסחר יחזור השבוע ביום שלישי  . ב חתמו שבוע חיובי לנוכח נתוני מאקרו תומכים"מדדי ארה•

.לאחר חופשת חג המולד

•Amdcox (DOX) תחזית  . 2017-2019ערכה יום אנליסטים בו הציגה את תחזיותיה לשנים

אך נמוכה בהשוואה לתחזית  , צמיחת ההכנסות האורגניות של החברה הינה בהתאם לקונצנזוס

ב חזקים והצפי של  "מנועי הצמיחה בגיאוגרפיות מחוץ לארה. 2015-2019לשנים שהציגה 

.2019ברווח למניה עד 8%-4%החברה הינו לצמיחה שנתית ממוצעת של 

לאחר דוחות חזקים ותחזית חיובית  13%-זינקה בכMicron (MU)הסמיקונדקטורסחברת •

.2017צפוי להתחזק אל תוך NAND-וDRAMהביקוש למוצרי הזיכרון . לרבעון הבא

אירופה

בנק וקרדיט סוויס יישבו  דוייטשה.חיובי בהובלת מניות הבנקיםמניות אירופה סיכמו שבוע •

בנק ישלם  דויטשה. פריים-הסאבב לגבי מכירת משכנתאות רעילות במשבר "האשמות עם ארה

.מיליארד5.3מיליארד דולר וקרדיט סוויס 7.2

 Monteמיליארד אירו לאחר שבנק 20איטליה השיקה קרן חילוץ לבנקים במדינתם בהיקף של •

dei Paschi di sienaהממשל ציין כי הקרן תספק נזילות חירום . נכשל בגיוס הון מצד משקיעיו

במסגרת החילוץ של הבנק יומרו אגרות החוב הנחותות להון מניות  . והזרמות הון לבנקים במדינה

.בחילוץהאגחובכך למעשה ישתתפו מחזיקי 



₪ מיליון 296-תעשיית קרנות הנאמנות רושמת שבוע של פדיונות המסתכם בכ

.מתחילת החודש₪ מיליון 458-נפדו מהקרנות הכספיות שהצטברו לכ₪ מיליון 174-כ, מתוכם

רובם התרכזו בקרנות המחקות את מדדי  , ₪מיליון 109-בקצב הפדיונות שהסתכמו בכ2הקרנות המחקות רשמו השבוע זינוק של פי 

.₪מתחילת החודש הקרנות המחקות איבדו כרבע מיליארד . בישראלח"האג

.מתחילת החודש₪ מיליון 955-ו כ₪ מיליון 368-זאת לאחר שאיבדו כ, ח מדינה ממשיכות להוביל את הפדיונות"קרנות אג

נהנו השבוע מהמשך  1המנייתיותקרנות -(א"כ0.5%-עלו ב100א "ו ת25א "תמדדים )מדדי המניות סיכמו את השבוע במגמה חיובית •

לקרנות  ₪ מיליון 62-כ, מניות בישראלקרנות ב₪ מיליון 67-המתחלקים לגיוסים של כ, ₪מיליון 155-זרימת כספים לאפיק שהסתכמו בכ

.₪מיליון 600-מציגות גיוסים נאים של כ1המנייתיותהחודש קרנות מתחילת . ל"מניות בחובקרנות ₪ מיליון 26-ו כהגמישות

מה , ₪מיליון 327-המשיכו לגייס גם השבוע עם כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.מתחילת החודש₪ מיליון 883-שהקפיץ אותן לראש טבלת הגיוסים עם כ

,  לעומת השבוע הקודםהשקליותשהאטה מעט את קצב הפדיונות בקרנות 0.5%סיכם את השבוע עם עלייה של ח ממשלתי שקלי "אגמדד •
.מתחילת החודש₪ מיליון 648-וכ₪ מיליון 177-כ

.מתחילת החודש₪ מיליון 223-ו כ₪ מיליון 33-רשמו השבוע ירידה חדה בקצב הגיוסים שהסתכמו בכח חברות"אגקרנות •

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד שקל195-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל214-כ22.12.16-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 18.9-כשמנהלות הכספיות והקרנות
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פדיונות בענף קרנות הנאמנות/ עדכון שבועי יצירות 

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

15/12/16
סיכום שבועיה' 22/12/16ד' 21/12/16ג' 20/12/16ב' 19/12/16א' 18/12/16

סיכום מתחילת 

החודש

17611221231662238גמישות

00010-2-2-2חו"ל כללי

204102623-81567271מניות בארץ

72111123-22698מניות בחו"ל

4-50-120-40ממונפות ואסטרטגיות

285-53-37-20-31-32-174-458-קרן כספית

471-42-41-34-33-27-177-648-אג"ח בארץ- שקליות

587-72-72-82-70-73-368-955-אג"ח בארץ- מדינה

10-3-1-31-5-4אג"ח בארץ- מט"ח

189111710433223אג"ח בארץ - חברות והמרה

55733846838103327883אג"ח בארץ כללי

117-11-18-19-12-12-72-189-אג"ח בחו"ל

0010-100-1לתושבי חוץ בלבד

3-31-5-21-8-12-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות )גמישות, 

מניות בארץ ובחו"ל(
452225947-229155607

260-120-9-45-113-8-296-555-סך הכול

25-6728-26-8225-122-97מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - דצמבר 2016 


