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שבוע' תערךשם נייר
' ת

שנה.ת

מדדי מניות בישראל

351533.60.13%1.58%א "מדד ת

1251390.6-0.13%1.92%א "מדד ת

901122.0-0.84%2.97%א "מדד ת

1359.2-0.01%3.54%א צמיחה"מדד ת

571.3-0.95%1.01%ן"א נדל"מדד ת

51989.90.67%1.56%-א בנקים"מדד ת

S&P 5002798.00.86%5.11%

Nasdaq 1006811.41.12%6.85%

Eurostoxx 600398.70.60%3.01%

DAX 4013281.41.43%4.00%

Hang Seng32121.92.68%7.81%

MSCI World All 
Countries

539.31.13%5.11%

MSCI Emerging 
Markets

1232.62.02%6.40%

277.60.00%0.00%מ"מדד מק

2-5ממשלתי קבוע 
שנים

436.10.05%0.05%

641.40.28%0.51%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

5-2ממשלתי מדד 
שנים

273.60.51%0.18%

10-5ממשלתי מדד 
שנים

356.20.69%0.50%

60336.60.36%0.79%מדד תל בונד 

337.50.53%0.72%מדד תל בונד צמודות

361.90.41%0.77%מדד תל בונד תשואות

379.6-0.23%0.46%מדד תל בונד שקלי

355.40.33%0.53%ח כללי"אג

מ"מחח"מדד אג
' ת

פנימית
מרווח

604.10.80%1.01%מדד תל בונד 

4.10.84%1.02%מדד תל בונד צמודות

3.91.57%1.78%מדד תל בונד תשואות

4.11.97%1.30%מדד תל בונד שקלי

ח"אפיק האג

ח"סביבת המאקרו ושוק האג
בדצמבר ובכך סיכם שנה ראשונה של אינפלציה חיובית  0.1%-מדד המחירים לצרכן עלה ב•

סעיף הדיור  2017בסיכום שנת . נרשמו ירידות מחיריםבהן לאחר שלוש שנים 0.4%של בשיעור 

ותרומה 2.6%הדומיננטי ביותר עם עליה שנתית של באופן השפיע ( שירותי דיור בבעלות דיירים)
שירותי  "היה סעיף באופן החד ביותר הסעיף שגרע מעליית המדד . למדד0.5%-חיובית של כ

. בשנה החולפת0.16%-וגרע מהמדד כ6.5%שירד " תקשורתטלפון אינטרנט ומוצרי 

ג"התממהנתונים עולה כי . 2017פרסמה את נתוני האומדן השלישי לרבעון השלישי של ס"הלמ•
1%ברבעון השני ועליה של 2.7%בחישוב שנתי לאחר עליה של 3.5%-עלה ברבעון השליש ב

ברבעון שני 3%מול קצב עליה של 3.8%ג עסקי הראה שיפור עם עליה של "תמ. ברבעון הראשון

אם כי מתונה יותר לשיפור במצב העסקים ניתן , עדות נוספת. ברבעון הראשון0.3%ועליה של 
לאחר 5.2%למצוא בסעיף השקעה בנכסים קבועים שעלה ברבעון השלישי בשיעור שנתי של 

.שנרשמה ברבעון השני10.5%עליה של 

.תוך מתן דגש לעליית התשואות העולמית3.5מ תיק קצר של עד "אנו ממשיכים וממליצים על מח•
ח קונצרני"אג

בשבוע החולף ברקע לעליות שערים  0.4%-מדדי התל בונד הצמודים רשמו עליות שערים של כ•

.  חים"האגלרכיבי הסיכון הביקושיםשל אגרות החוב הממשלתיות הצמודות כמו גם הגדלת 
".אמריקאיות"בקרב האגרות ה, בעיקר, רווחיםירדו על רקע מימושי השקלייםהמדדים 

ספציפיים שאינם מתמחרים בצורה נאותה חים"לאגאנו חוזרים וממליצים להמשיך לצמצם חשיפה •

.את סיכון הלווה
ל "ח בחו"סביבת המאקרו ושוק האג

הממשל בלילה שבין אירוע חריג של השבתת הראשונה של ממשל טראמפ נחתמה עם השנה •

נכון לעת זו גופים . שישי לשבת לאחר שהסנאט לא הצליח לאשר תקציב זמני להמשך פעילותו
גולדמן . אולם שירותי חירום מוסיפים לפעול, פדרליים אינם פועלים ועובדיהם יצאו לחופשה כפויה

שיתבטאו 0.2%מעריכים כי כל שבוע השבתה של הממשל שווה ערך לירידת תוצר של זאקס

.בנתוני הרבעון הראשון של השנה
. דולר לאירו1.2325שנים ליחס של 3לעכל את התחזקות האירו לשיא של מנסים ECB-ראשי ה•

המרכזי בפגישתו השבוע  המצב לא צפוי הבנק על מנת להתמודד עם , "רויטרס"בפי פרסום על 

את מדיניות רכישת אגרות החוב וזאת על מנת לשמר את המדיניות המוניטארית לנטוש 
ציין כי האירו מתומחר גבוה מדי לאחר קונסטנטיניוכמו כן סגן נשיא הבנק המרכזי . המרחיבה

.באינפלציה שנרשם בדצמברהרפיון 

המניותאפיק 
ישראל

בלט לחיוב . 0.84%-ירד ב90א "ות0.13%-עלה ב35א "ת. שבוע המסחר ננעל במגמה מעורבת•

.  0.95%-ן ב"ומנגד ירד מדד הנדל0.67%-מדד הבנקים כשעלה ב
על רקע החלפת בעל השליטה הצפויה ומעורבותה של הקרן האקטיביסטית  11%-בזק עלתה בכ•

Eliot Advisors של הפירמידיאליאשר דורשת לבצע שינויים בדירקטוריון החברה ובמבנה

.השליטה בחברה
י  "שהוחזקו על"כינמכרו מניות , Agrium-לPotashלצורך השלמת המיזוג בין חברות הדשנים •

Potashלמניה$ 4מיליון דולר למוסדיים ישראלים תמורת 700-בהיקף של כ  .

תמורת , כחלק מרכישת אנזימוטק, שאינם סינרגטייםהקרילפרוטרום הודיעה כי מכרה את עסקי •
פרוטרום צינה כי היא בוחנת את . מסכום הרכישה12%-בכך פרוטרום מחזירה כ. מיליון דולר26

.כל פעילויות אנזימוטק ויתכן שינוי ארגוני נוסף

ב"ארה
0.86%-בכעלה S&P 500-מדד ה. המשיכו את המגמה החיובית מתחילת השנהב "מדדי ארה•

.  1.04%-בכק "והנאסד

1.8%-מניות הבריאות עלו בכ. 2.3%-מניות הצריכה הבסיסית הובילו את העליות כשטיפסו בכ•
לאור דוחות טובים 3.8%-כאשר מניות המוליכים למחצה עלו בכ1.5%-ומניות הטכנולוגיה עלו בכ

כאשר בלטה  0.88%-סקטור התעשייה ירד בכ. Taiwan Semiconductors-וASMLשל 

מיליארד דולר וספקות לגבי הצפת 6.2לאור קנס ביטוחי של 13%-שירדה בכGEלשלילה מניית 
שבועות רצופים  4לאחר שהנפט ירד לאחר 1.3%-מניות האנרגיה ירדו בכ. ערך מפיצול החברה

.של עליות

אירופה
Eurostoxx-סיכמו שבוע חיובי כאשר המדדי אירופה • -עלה בכוהדאקס0.6%-עלה בכ600

1.4% .

•Morgan Stanlyלרווח למניה של מניות 1-3%ב תתרום בין "מעריך כי רפורמת המס בארה
הטכנולוגיה והצריכה המחזורית כיוון שלהם רכיב  , הנהנים העיקריים אלו מניות הבריאות. אירופה

.ב"אירלנד ושוויץ חשופות יותר לייצוא לארה, מדינות איטליה, כמו כן. ב"הכנסות גבוה מארה
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סבלנות בהשקעות// זרקור 

Patient“-למימוןידועמרצה,קרמרסן'מרטיג'פרופשלמאמרו Capital Outperformance”-שניהוצגו,2014משנת

Highהואהראשון.היחוסמדדיפניעלעודפתתשואהמציגיםאשראקטיבייםהשקעותלמנהלימשותפיםמאפיינים

Active Shareההשקעותמנהלכמהעדכלומר.השוקבמדדיההחזקהמאחוזיהשונים,בתיקההחזקהלאחוזישמתייחס

Longהואהשני.הייחוסבמדדמשקלןלפיולאשלוהשכנוערמתלפיהשקעותיואתבוחר Durationמשךשמשמעו

.ההשקעותבתיקהערךניירהחזקת

High-הלגישתזהיםבמאפייניםפועלאשרהשקעותמנהללבחורמציעקרמרס Active Shareהוגישת-Long Duration.

עודפותתשואותמספקזמןלאורךהתגמולאךהיחוסמדדימולחסרתפקודשללתקופותלהובילעשויהזוגישה

.השוקמדדימעלמשמעותיות

אתוהציגל"הנהמאפייניםהעדר/קיוםפיעלשונותאסטרטגיות4-לאמריקאיותנאמנותקרנות1,200חילקהחוקר

Longאסטרטגיהכילראותניתן.(מטהבגרף)תוצאותיהן Duration/High Active,בניהולנוקטיםאנובהגישהאותה

אשרגישותבעוד.למשקיעיםנטוחיוביתגמולהניבהזמןלאורךאשרהיחידההיא,OCEANההשקעותבביתההשקעות

משמעויותחסרתשואותהניבוהיחוסמדדלמשקולותיתרהצמדותאוקצרהשקעהאופקבעליהשקעותתיקימנהלות

.הפסדכדיעדזמןלאורך
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סבלנות בהשקעות// זרקור 

ההשקעותלמנהליאלא,ארוךזמןלאורךואחזקתוהייחוסממדדישונההשקעותתיקבבנייתדילאכיהדגישקרמרסר"ד

:נוספותתכונותנדרשים

המטרה.זמןלאורךמוכחתהשקעותמפילוסופיתשנובעהשקעותניתוחתהליךלבססנדרשיםהשקעותמנהלי–מיומנות

לבצעההשקעותמנהלעל.המניותבעליעבורמנוהלותאשרוצומחאיתןעסקימודלעםבחברותולהשקיעלזהותהיא

העתידייםהפיננסיםהנתוניםואודותלקוחותיה,פועלתהיאבוהענף,העסקיתהפעילותאודותמפורטתנאותותבדיקת

מבטאתהתיקתשואתאםגםגישהבאותהולנקוטלהמשיךגבוההמשמעתדורשתהארוךלטווחההצלחה.החברהשל

.מרשימותיתרתשואותמניבהתיקכאשרסיפוקחוסרוכןהשוקמדדימולאלחסרתפקוד

בניגודעומדתלעיתיםהחשיבהאםגם,עודפתתשואהלהשגתחשובנדבךהינהעצמאיתחשיבהיכולת–דעתשיקול

לדיוןההשקעהתיזותאתלפתוחההשקעותצוותועלמעובדותנובעותההשקעותמנהלשלהמסקנות.הרווחתלדעה

דעתלשיקולמובילהנאותותבדיקתתהליך.הסיכוניםאתיותרטובלהביןמנתעלוזאתמנוגדותדעותגםלשמועבכדי

.הנגדילכיווןרץ"המשקיעיםעדר"לעיתיםאםגם,לפעולהמאפשרמושכל

תיקיאתלבנותעליו.הייחוסממדדבמשקולותיושונהתיקלבנותההשקעותמנהלעלכיגורסקרמרסר"ד–הזדמנויות

הנגזרהתשואהופוטנציאליותרגבוההשהיאככל.התשואהופוטנציאלבהשקעהשלוהשכנוערמתבסיסעלההשקעות

בחשבוןלקחתנדרשההשקעותמנהל.יותרגבוהותבפרופורציותלהשקיעעליו,הסיכוןברמתבהתחשביותרגבוהממנו

תפקודשלתקופהלספוגמסוגללהיותועליו,קצרהלאתקופהלהימשךעשויהשוקשווילביןההוגןהשוויביןהפערכי

.יותרהארוךבטווחלתגמלצפויהזוכאשר,חסר

השקעותכמנהלי,עבורנו.המשקיעיםמןגםהמידהבאותהנדרשתהיאאך,השקעותלמנהליסגולההינהסבלנות

.אחרותפניעלכעדיפהזוגישהאתמוצאיםאנוארוךלטווחהשקעותהמנהליםאקטיביים
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נוספים השבוע  ₪ מיליארד 1-תעשיית קרנות הנאמנות מגייסת כ

.החודש₪ מיליון 345-השבוע ו כ₪ מיליון 80-הקרנות הכספיות רושמות פדיונות של כ

.מתחילת החודש₪ מיליון 777-בסיכום שבועי ו כ₪ מיליון 303-הקרנות המחקות ממשיכות בקצב גיוסים גבוה עם כ

.מתחילת החודש₪ מיליארד 2.6-השבוע ו כ₪ מיליארד 0.8-הקרנות המנוהלות מציגות גיוסים של כ

הקרנות   , בהמשך לכך-(0.13%-ירד ב125א "ומדד ת0.13%-עלה ב35א "תמדד )מדדי המניות מסכמות את השבוע במגמה מעורבת•

המתחלקים  . ₪מיליון 400-זאת לאחר שגייסו כ, נהנו מהמשך זרימת כספים עוצמתית השבוע, ל"קרנות מניות חובדגש על ,1המנייתיות

מתחילת  . מניות בישראלבקרנות ₪ מיליון 79-ו כהגמישותבקרנות ₪  מיליון 22-כ, ל"מניות חוקרנות ב₪ מיליון 296-לגיוסים של כ

.המנייתיותקצב הגיוסים החזק ביותר שנראה אי פעם בקרנות -₪מיליארד 1.1-גייסו סכום חסר תקדים של כ1המנייתיותהחודש הקרנות 

מיליון  530-המשיכו להוביל את טבלת הגיוסים עם כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.מתחילת החודש₪ מיליארד 1.5-נוספים השבוע ו כ₪ 

מיליון  96-שהסתכמה בכהשקליותקרנות במה שלא השפיע כלל על מגמת הפדיונות , 0.27%-טיפס השבוע בח ממשלתי שקלי "אגמדד •

.מתחילת החודש₪ מיליון 270-בסיכום שבועי ו כ₪ 

במדד המחירים 0.1%בדגש על אגרות החוב צמודות המדד שזינקו עקב עלייה של 0.6%רשם השבוע עלייה של ח ממשלתי כללי "אגמדד •

.₪מיליון 169-המשיכו בצבירה החיובית עם כח מדינה"אגקרנות , בהמשך לכך, 0.2%לצרכן אל מול ציפיות לירידה של 

.מתחילת החודש₪ מיליון 481-בסיכום שבועי ו כ₪ מיליון 153-עם כ, בקצב הגיוסים30%הציגו ירידה שבועית של ח חברות "אגקרנות •

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

232.7-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל247.8-כ18.01.18-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 
.₪מיליארד 15-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקלמיליארד 

נפורמטיבית בלבד ומייצגת את דעותיהם של עובדי אושן  נה אי ני/ להחזיק / או שידול לקנות , הצעה, מ ואין באמור כאן משום המלצה"בעפרטנרססקירה זו הי נכסים  "למכור  ע או 

ננסיים כלשהם נה יכולה לערוב לכך. פי ניתוח מלא של כלל הנושאים  . הסקירה מבוססת על מידע אשר החברה סבורה כי הוא מהימן אך אי הסקירה אינה מתיימרת להיות 

שיווק להשקעות ואינה תחליף    / אין  הסקירה מהווה ייעוץ . המפורטים בה והדעות המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה והן עשויות להשתנות מעת לעת ללא הודעה נוספת
שי ללקוחות בהתחשב נתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא נכסים  / או אחזקות בניירות ערך /או לצדדים קשורים עניין ו/או ללקוחותינו ו/יובהר כי עשוי להיות לנו ו. לייעוץ אי

ננסים המפורטים בסקירה לשדר או לפרסם ברבים הן במישרין והן בעקיפין את  , להפיץ, לשכפל, לצלם, אין להעתיק, מ"בעפרטנרסאושןהינה רכושה של חברת הקירה. פי

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

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

11/011/18
סיכום שבועיה' 18/01/18ד' 17/01/18ג' 16/01/18ב' 15/01/18א' 14/01/18

סיכום 

מתחילת 

החודש

695896-62291גמישות

97000-10097חו"ל כללי

1781881633479257מניות בארץ

46516611353847296762מניות בחו"ל

140053-2620ממונפות ואסטרטגיות

264-32-2784-48-57-81-345-קרן כספית

174-12-39-14-17-15-96-270-אג"ח בארץ- שקליות

2423527453625169411אג"ח בארץ- מדינה

1-2102-4-4-3אג"ח בארץ- מט"ח

3281834393923153481אג"ח בארץ - חברות והמרה

101310615012986605311544אג"ח בארץ כללי

47-1-7-1-4-14-2720אג"ח בחו"ל

10001-1-1-1-לתושבי חוץ בלבד

4-1-1-113-5-15-19-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ ובחו"ל(
712387715977463981110

20121492164351775510323044סך הכול

227618124335122511211133389מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - ינואר 2018 


