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ח"אפיק האג

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

0.5%שלבשיעורעלהמאילחודשלצרכןהמחיריםמדד.

הירקותבסעיפינרשמוביותרהמשמעותיותהמחיריםעליות

ירידת,מנגד.(7.1%)והנעלהוהלבשה(9.7%)והפירות

2018שנתמתחילת.המזוןבסעיףנרשמה0.6%שלמחירים

האחרוניםהחודשים12-וב0.8%-בעלהלצרכןהמחיריםמדד

.האחוזבמחציתהמדדעלה

תוך3.5עדשלקצרתיקמ"מחעלוממליציםממשיכיםאנו

.העולמיתהתשואותלעלייתדגשמתן

קונצרניח"אג

0.3%-כשלעליהעםחיובישבועסיימוהצמודותהאגרות

המחיריםבמדדהצפויההעונתיתהעלייהרקעעלבממוצע

.שבועיבסיכום0.1%-בכעלוהשקלייםבונדהתלמדדי.לצרכן

אחזקותלהגדילבכדיהמרווחיםהתרחבותלנצלממליציםאנו

.סלקטיביבאופןהקונצרניותחובבאגרות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

הנגיד.2%-1.75%לטווחב"בארההריביתאתהעלההפד

בקצבלעלותתוסיףהריביתכיהעיתונאיםבמסיבתצייןפאוול

ישכיגורסהשנהלהמשךהפדחבריתחזיותחציון.הדרגתי

עלמגיעותאלוהצהרות.נוספותפעמייםהריביתאתלהעלות

בליבת0.2%שלעליהובהםב"בארהחזקיםמאקרונתונירקע

מגמתהמשךוכןבחישוב2.2%שלועליהבמאיהאינפלציה

.(ליצרןהמחיריםמדד)PPI-הבמדדהעלייה

ה-ECBרכישותהיקףאתיצמצםכיוהודיעהשבועהתכנס

אירומיליארד15-ללחודשאירומיליארד30שלמרמהח"האג

רכישותשלמלאהלהפסקהעדוזאת2018מספטמברהחל

הרכישותלהפסקתהתנאי.הנוכחיתהשנהבסוףח"האג

רמותעלשמירההואבאירופההמרכזיהבנקמבחינת

שנתיקצבעלעומדותמאילחודששנכוןהנוכחיותהאינפלציה

האירוגושריביתכידראגיהודיעהמעמדבאותו.1.9%של

."2019קיץסוףעדלפחות"כנהעלתיוותר

שלבטווחנעושניםב"בארה10-להחובאגרותתשואות

מלחמתשלהסלמהרגעעלהאחרוןהשבועבסוף3%-2.9%

.ב"לארהסיןביןהסחר

אפיק המניות
ישראל

35א"ת.המוביליםבמדדיםחיוביתבמגמהננעלהמסחרשבוע

הבולטותמהמניות.בהתאמה0.34%-ו0.65%-בעלו125א"ות

בלטו.7%-וכ11%-בכעלואשרלישראלוהחברהטבעאתנציין

7%,7.2%מערכןהשילואשרוישרסנפטפז,ביקוםמניותבירידות

מדד,0.5%-בירד90א"תמדדשבועיבסיכום.בהתאמה6.7%-ו

והגזהנפטומדד0.77%-בירדן"הנדלמדד,0.9%-בירדהבנקים

.1.1%-בעלה

דיסקאונט,שקלמיליארד1.1-בסיידוףלנתינמכרתובינוישיכון

להפרשותמחששנובעתההנחה.השוקשווילעומת15%-כשל

ובינוישיכוןמכירת.SBIהבתחברתחקירתבעקבותנוספות

החברהפעילותאתמגבילאשרהריכוזיותחוקבשלגםנעשתה

.הנוכחיתהשליטהבעלתתחת

נחשבהכישלון.כרוניראשבכאבלטיפולבניסוינכשלהטבע

המקוריתהתרופהשלהמסחריבפוטנציאליחסיתקלהלפגיעה

.במיגרנהלטיפולFremanezumab,שלההחדשה

ב"ארה

הדאומדדכאשרמעורבתבמגמהנחתםב"בארההמסחרשבוע

S&P-ה,0.89%-בירדונס'ג -בעלהק"הנאסדואילוביציבות500

0.68%.

לאישרהמשפטבית-AT&TאתלרכושTime Warnerולמעשה

,כךבתוך.המדיהבענףנוספיםגדוליםלמיזוגיםדרךסלל

Comcast21עבורהרכשהצעתאתהגדילהst FOX.

שלעלייהעםהסקטוריםאתהובילווהגזהחשמלתשתיותמניות

סקטורשללעליהותרמובחוזקתןבלטוהמדיהמניות.2.55%

עקוםכאשר1.9%-בירדהפיננסיםסקטור.המחזוריתהצריכה

אילאור3.1%-בירדוהאנרגיהמניות.והשתטחירדהתשואות

-בהצפויהק"אופבפגישתהתפוקותבהיקפילגידולבאשרוודאות

.לחודש22

אירופה

בעלה600האירוסטוקסכאשרשלילישבועסיכמואירופהמדדי-

היחלשותלאורבעיקרוזאת,1.9%-בזינקהגרמניוהדאקס1%

.ביבשתתשואותוירידתהאירומטבע

כבממוצעירדוכאשרהירידותאתהובילוואנרגיהכרייהמניות-

מניות.סחורותבמחירילירידההגורמיםביןהדולרעליית,2%

.3.6%שלבעליותבלטוהטכנולוגיה

17.6.18// סקירה שבועית 

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

60334.80.32%0.24%4.00.98%1.33%מדד תל בונד 277.70.01%0.03%מ"מדד מק

336.20.28%0.32%4.01.00%1.36%מדד תל בונד צמודות0.80%-432.4-0.14%שנים2-5ממשלתי קבוע 

2.09%3.92.46%2.84%-351.70.40%מדד תל בונד תשואות1.54%-628.3-0.30%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

1.45%3.92.87%2.00%-346.30.09%מדד תל בונד לא צמודות275.50.31%0.85%שנים5-2ממשלתי מדד 

1.71%4.03.07%2.11%-371.40.07%מדד תל בונד שקלי355.40.25%0.26%שנים10-5ממשלתי מדד 

2.80%3.64.67%3.82%-356.80.27%מדד תל בונד תשואות שקלי0.39%-352.10.10%ח כללי"אג

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

351542.20.65%2.14%S&P 5002782.50.02%3.97%א "מדד ת

1251392.80.34%2.09%Nasdaq 1007279.61.44%13.43%א "מדד ת

901094.6-0.50%0.45%Eurostoxx 600393.01.04%-0.01%א "מדד ת

5.29%DAX 4013107.11.91%0.72%-1243.31.68%א צמיחה"מדד ת

4.03%MSCI World 517.2-0.37%0.81%-542.8-0.77%ן"א נדל"מדד ת

52038.0-0.90%4.01%MSCI Emerging Markets1113.8-1.91%-3.86%-א בנקים"מדד ת
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ומרטון מילר זיהו שתשואה על ההון הינה מרכיב עיקרי ביצירת  מודיגליאניפרנקושנה מאז שזוכי פרס נובל 50-עברו יותר מ

אך השאלה העיקרית בניהול חברות נותרה כיצד להקצות את ההון הקיים על מנת להגדיל ככל הניתן . ערך או בהשמדת ערך

.  את התשואה על ההון המושקע

של חברה מוגדר כתהליך של הקצאת משאבים פיננסים למקורות שנים במטרה למקסם  ( Capital Allocation)הקצאת ההון

הקצאת ההון הינה מרכיב עיקרי בערך החברה ונדבך חשוב להערכת פוטנציאל שווי  , לשיטתנו. את הרווח ולהגדיל יעילות

הנודע וורן באפט את השקפתו בנושא וטען שמנהלי חברות רבים לא  הציג המשקיע, 1987במכתב למשקיעים משנת . החברה

,  יכולות הנדסיות, ייצור, מיומנים מספיק בתחום הקצאת ההון וזה לא מפתיע שהם הגיעו למשרה בכירה בשל מיומנותם בשיווק

.ניהוליות ופוליטיות

“the heads of many companies are not skilled in capital allocation, and … it is not surprising 

because most bosses rise to the top because they have excelled in an area such as marketing, 

production, engineering, administration or, sometimes, institutional politics.”

לים שהחברות תחת "אשר נמצאים ברשימת המנכ100לים מתוך "מנכ5-כ. לא נראה שמשהו השתנה, רבע מאה לאחר מכן

5-בביוגרפיה שלהם ואף אחת מ" תשואה על ההון המושקע"לא ציינו את המושג , ניהולם הציגו את התוצאות הטובות ביותר

.  50לאירוסטוקסונס או 'גהדאוהחברות הללו לא משתייכות למדד 

אולם כמשקיעים  . ובכך להגדיל את שווי החברה לאורך זמן, חברות תשאפנה לייצר תשואה על ההון אשר גבוהה מעלות ההון

שיפור בתשואה על ההון המושקע מוביל לגידול בשיעורי  . אנו רוצים לראות שיפור בתשואה על ההון המושקע ולא רק יחס חיובי

להגדיל את הרווח התפעולי  -וזאת ניתן לעשות בשתי דרכים עיקריות . הרווחיות ובהתאמה מגדיל את הרווח לבעלי המניות

.  או להשקיע את ההון באופן חכם יותר( על ידי הגדלת המכירות או הקטנת עלויות)

כלומר באופן  , תפקיד ההנהלה הינו להקצות את ההון העודף בצורה נכונה, כאשר חברות מציגות רווחים גבוהים מהמצופה

רכישת  , השקעות ברכוש קבוע, ההנהלה יכולה להקצות עוד הון למחקר ופיתוח, בין היתר. שיניב את התוצאה הטובה ביותר

אשר תניב האלוקצייההאתגר הינו להחליט על . להקטין חוב  ועוד, להכריז על דיבידנד מיוחד, או פעילויות נוספות/מתחרים ו

.  בטווח הארוך את התועלת הגבוהה ביותר

ניהול הקצאת הון// זרקור 
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לים בשווקים המפותחים ניכר כי לרבים מהם חסר ידע ומומחיות באנליזת חברות או  "בהסתכלות על הרזומה של המנכ

.  ונס יש רקע במימון חברות'גהדאובחברות לים"מהמנכ50%-רק ל, כמו שניתן לראות בגרף מטה. באסטרטגית חברות

.50לים המאכלסים את חברות מדד האירוסטוקס "עבור רשימת המנכ32%-באירופה המצב אף פחות טוב עם יחס של  כ

ומנהלי השקעות אקטיביים מודעים לפערים הללו ובתהליך בדיקת נאותות ההשקעה  ( פרייבט אקוויטי)קרנות השקעה פרטיות 

מניתוח נכון של החלטות אלוקציית ההון בקרב  , בין היתר, תוצאות עודפות מגיעות. הם בוחנים את הקריטריון הזה ביסודיות

.  חברות הפורטפוליו

נדרשים לתת דגש רציני לידע ולמיומנות של  חברי דירקטוריון אשר רוצים לראות יצירת ערך בחברות שלהם, לסיכום

,  לרכישות, בין אם להשקעות, ל שהם מגייסים בנושא הקצאת ההון והשימושים הנכונים במזומן שהחברה מייצרת"המנכ

.להחזר חוב או לחלוקת לבעלי המניות דרך דיבידנדים או רכישת חוזרת של מניות

המשך// זרקור 

חברות אשר, שנה15מראה כי לאורך 2012משנת מקינזימחקר של 

כלומר בקצב  , מההון של החברה להשקעות בעסקיה56%-הקצו יותר מ

מאשר החברות אשר  33%-גבוהות בכשנתיות תשואות הציגו, גבוה

.  המשיכו להשקיע אותו סכום בדומה לשנה הקודמת

-1997בגרף משמאל ניתן לראות כיצד חברות אשר השקיעו בין השנים 

120%בעסקיהן באופן אגרסיבי יותר הציגו תשואה עודפת של 2012

.ביחס לחברות אשר השקיעו מדי שנה סכום קבוע

לים "מדוע כה מעט מנכ, שאלתו של וורן באפט עדיין תקפה, לפיכך

?מוכשרים בנושא הקצאת הון
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2%עלה35א"תמדד)שעריםעליותרושמותהמניותמדדי

הקרנות,זאתלמרות(2.04%-בטיפס125א"תומדד

שהסתכמההפדיונותבמגמתממשיכותבישראל1המנייתיות

בקרנות₪מיליון197-כשלגיוסיםמולאל,₪מיליון42-בכ

.ל"בחומניותבקרנות₪מיליון537-כוהגמישות

חשיפהעםמעורבותקרנותעלבדגש,כלליח"אגקרנות

פדיונותהחודשמתחילתרשמו',וכו10/90קרנות,1מנייתית

.₪מיליארד0.64-כשל

שלמהתנודתיותמושפעותלהיותממשיכותל"חוח"אגקרנות

שהביאודולר/שקלבצמדוהתנודתיותב"ארהממשלתח"אג

.יוניחודשמתחילת₪מיליון12-כשללפדיונות

כשלשליליתתשואההחודשרשםשקליממשלתיח"אגמדד-

זרםאתהגבירוהשקליותהקרנות,זאתבעקבות.0.4%

.₪מיליון248-בהשבועשהסתכמוהפדיונות

ח ממשלתי כללי רשם החודש תשואה שלילית של  "מדד אג

סבלו מירידה חדה  מדינהח "אגקרנות , בעקבות זאת, 0.29%

147-בקצב הגיוסים ביחס לחודש הקודם והציגו גיוס צנוע של כ

.בלבד₪ מיליון 

 51-כרשמו מתחילת החודש פדיון של ח חברות "אגקרנות

בקרנות  ₪ מיליון 54-כגיוסים של , כאשר מחד,₪מיליון 

מיליון  105-כפדיונות של , ח חברות ומנגד"מחקות על מדדי אג

.ח חברות מנוהלות"בקרנות אג₪ 

₪ הנתונים מוצגים במיליוני 

-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל243.1-כ14.06.18-לתעשיית הקרנות מנהלת נכון 
.₪מיליארד 16.2-כשמנהלות הכספיות והקרנותמיליארד שקל226.8

₪  מיליון 245-הנאמנות מסכמת את מחצית החודש עם פדיון של כתעשיית קרנות 
₪ מיליון 794-מיליון אל מול פדיון של כ683-קרנות מניות גייסו החודש כ-ח"המשקיעים קונים קרנות מניות ומוכרים קרנות אג

.ח"בקרנות אג
₪ מיליון 230-לאחר שגייסו השבוע כ, ₪מיליון 488-כהקרנות המחקות בניגוד למגמה רושמות מתחילת החודש גיוסים נאים של 

.  נוספים
₪ מיליון 300-זאת בהמשך לפדיון של כ, החודש₪ מיליון 616-ממשיכות במגמת הפדיונות ומציגות פדיון של כהמנוהלות הקרנות 

.השבוע

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

קרנות מנוהלותקרנות מחקותסה"כ גיוסים פדיונותסיווג קרנות

197197גמישות

6-6-חו"ל כללי

4219-61-מניות בארץ

537425112מניות בחו"ל

9-9-ממונפות ואסטרטגיות

248-33-214-אג"ח בארץ- שקליות

14719128אג"ח בארץ- מדינה

22אג"ח בארץ-מט"ח

אג"ח בארץ - חברות 

והמרה
-5154-105

64225-667-אג"ח בארץ - כללי

12-208-אג"ח בחו"ל

00לתושבי חוץ בלבד

3-3-אגד קרנות

128488-616-סה"כ הכל

התפלגות גיוסים/פדיונות לפי קרנות מחקות/מנוהלות מתחילת החודש


