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ח"אג

מניות

שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

4.90%-251453.8-0.99%א "מדד ת

2.56%-1001281.4-0.35%א "מדד ת

75879.92.39%14.77%א "מדד ת

1225.50.83%14.74%א יתר מאגר"מדד ת

15498.33.28%27.20%ן "א נדל"מדד ת

1383.6-0.92%3.24%א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002172.5-0.68%6.12%

Nasdaq 1004775.4-0.47%4.15%

Eurostoxx 600342.01.05%-6.04%

DAX 4010529.60.41%-1.44%

Hang Seng22815.0-0.12%4.54%

MSCI World All Countries418.4-0.40%4.77%

MSCI Emerging Markets901.4-0.98%13.51%

ח"מדדי אג

277.30.00%0.06%מ"מדד מק

426.0-0.04%1.31%שנים2-5ממשלתי קבוע 

605.6-0.14%4.49%שנים5+ממשלתי קבוע 

271.20.20%0.74%שנים5-2ממשלתי מדד 

346.20.40%2.03%שנים10-5ממשלתי מדד 

60317.60.19%2.96%מדד תל בונד 

319.30.20%3.06%מדד תל בונד צמודות

334.50.18%6.05%מדד תל בונד תשואות

351.7-0.03%2.43%מדד תל בונד שקלי

341.40.08%3.13%ח כללי"אג

ח קונצרני"אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.01.39%2.82%מדד תל בונד 

3.91.40%2.93%מדד תל בונד צמודות

3.22.54%5.93%מדד תל בונד תשואות

4.12.62%2.29%מדד תל בונד שקלי www.oceanp.com| 054.7827777משרד  | info@oceanp.com

ישראל
.  מטהף"המעוהמקומיות משכו את הפארמההסתיים במגמה מעורבת כאשר מניות שבוע המסחר •
לאחר ביקורת נוקבת מצד סנטורים והמועמדת לנשיאות הילארי 9.8%-ירדה השבוע במיילן•

ומציל חיים במקרים מיידימחירו של מזרק לטיפול . האפיפןקלינטון בדבר העלאת מחירי תרופת 

בין היתר בשל תחרות מועטה וכניסה של תחרות , 2007-מ500%-של אלרגיה חריפה עלה בכ

.300$-את מחיר התרופה למבוטחים למיילןבתגובה לביקורת הורידה . 2018-גנרית צפויה ב
על  5פטנטים מתוך 2ב דחה את הבקשה של טבע לרישום פטנטים "משרד הפטנטים בארה•

ג כיוון שהגדלת מנה בלבד לא מספקת חידוש מספיק מהותי כדי שטבע תקבל "מ40הקופקסון

בינתיים חברות מתחרות לא צפויות להוציא גרסה . טבע מתכוונת לערער. הגנה משפטית מתחרות

.גנרית לפני סיום ההליכים המשפטיים ואלו עשויים לדחות תחרות גנרית ביותר משנה
הרווח הכולל  . 16%ביטוח פרסמה צמיחה רבעון שיא בצמיחת הפרמיות כשאלו צמחו באיידיאיי•

וזאת עקב עדכונים  15%מיליון בלבד ומייצג תשואה על ההון של 17-הסתכם הרבעון בכ

.  בביטוח הרכבloss ratioאקטואריים ושינוי הריבית להיוון וכן גידול בשיעור ה
ב"ארה•
עונת הדוחות מתקרבת לסיומה כאשר מרבית  . נחתם בירידות קלות השבועS&P 500-מדד ה•

.  חברות המדד פרסמו את דוחותיהן לרבעון השני שהיו טובים יותר מהציפיות המוקדמות
העלאה  , לטון$ 50הודיעה על העלאת מחירים של International Paper (IP)יצרנית האריזות •

מתחרות בענף כנראה יישרו קו אם כי  . בשל מלאים נמוכים ועליית תשומות, שנים3.5ראשונה זה 

ספרתית לרווח  -צפויה תרומה דו, אם תתקבל. הלקוחותלא בטוח שהעלאת המחיר תתקבל בקרב 

.2017-למניה ב
אירופה

-ה. 4.9%-שבוע מסחר במניות אירופה הסתיים בעליות בהובלת מניות הבנקים שתיקנו מעלה ב•
ECBמיליארד אירו בלבד כאשר 20ברבעון לרווח מצרפי של 20%-ציין כי רווחי הבנקים ירדו ב

.  עמלות ורווחים ממסחר הכבידו על הרווחיות, הפסדי אשראי, הגורמים העיקריים כמו הלוואות
בנק סקר את עונת הדוחות עד כה וציין מצד אחד תוצאות טובות מהציפיות אך צמיחה  דויטשה•

.את התחזיות באופן החד ביותר הם הרכב והתעשייהוהסקטורים שהיכ. נמוכה ברווחיות החברות

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

שיעור  )בלבד 4.0%נתוני התעסוקה ממשיכים להראות מגמת שיפור ושיעור האבטלה התייצב עם •

המשך המגמה תומך בהתרחבות הפעילות  . תוך כדי עליה בשיעור ההשתתפות( שפל היסטורי

.  עליה בשכר הריאלי והמשך מגמת הגידול בצריכה הפרטית, העסקית והכלכלית במשק הישראלי

ללא מכירת  )צמח יצוא השירותים ' ברבעון ב. יצוא השירותים ממשיך להתרחב בשיעורים ניכרים•

יצוא השירותים  . ברבעון א13.6%בהמשך לגידול של ( במונחים שנתיים)21.9%-ב( חברות הזנק

.  מסך התוצר וצפוי להמשיך ולתמוך את הגידול בתוצר11.8%-מהווה כ

הסיכון באפיק . הממשלתי נסחר במתאם גבוה לשוק האמריקאי ולמגמה העולמיתח"האגשוק •

נובע מהמשך מגמת העלייה בשכר הריאלי והתייצבות מחירי הסחורות אשר צפויים להוביל  ח"האג

השווקים בישראל הגיבו באדישות לשיפור בצמיחה  . לעלייה ברמות האינפלציה בחציון השני

אנו ממליצים  .  ולהפתעה באינפלציה ולכן אנו רואים עליה בסיכון למשקיעים וחשש מפני הפסדי הון

.עם הטיה לאפיק הצמוד3של עד מ"מחבשלב זה על 

קונצרניח "אג

. ממשיך לרדת ונמצאים כיום בנקודת שפל של השנים האחרונותהקונצרניח "המרווחים באג•

ח"לאגקצרותשקליותקונצרניותח"אגביןשילובעללהתבססצריךחברותח"אגתיקבניית•

.באינפלציהעליהמפניהגנהמספקותאשרארוכות/בינוניותצמודותקונצרניות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

בחודשיםכיש"הסופבמהלךהולקסון'בגבנאומהציינה,ילןנט'ג,ב"בארההמרכזיהבנקנגידת•

האפשרותאתלשולחןיילןהחזירה,למעשה.ריביתבעלייתהתומכיםהגורמיםהתחזקוהאחרונים

לאח"האגשוקתגובת.בדצמברריביתהעלאתיותרגבוהובסיכויבספטמברריביתהעלאתשל

1.6%-הרמתאתמעלהחצוב"ארהממשלתשלשנים10-לח"האגותשואות,לבואאחרה

ריביתהעלאתכיצייןCNBC-לבראיון,פישרסטנלי,הנגידהסגןגם.חודשייםמזהלראשונה

.סבירהאפשרותהינהבספטמבר

המשקיעיםלריצתבנוגעהגלובאליתהכלכליתבעיתונותכתבותמספרהתפרסמוהאחרוןבשבוע•

מניות,ממשלתיח"באגבהשקעותחדלגידולהובילהאשראפסיתריביותבסביבתתשואהאחר

מגמהשינויכיהואהמתעוררהחשש.מתעורריםשווקיםגםולאחרונהגבוהדיבידנדשיעורבעלות

.משמעותייםהוןלהפסדיתובילאשרמסיביתכספיםליציאתיוביל



המסר העיקרי היה כי הדלת  . הולקסון 'נאמה ביום שישי בפגישת ועידה השוק הפתוח בג, יילןנט 'ג, הפדנגידת •

הנגידה  . לעין אולם ההחלטה תלויה בנתונים העתידים להתפרסםפתוחה להעלאת ריבית ראשונה בטווח הנראה 

.  ”the case for an increase in the federal funds rate has strengthened in the recent month“ציינה כי

כלומר ההסתברות להעלאה  , הנתונים תומכים עליה בריביתבעת הזוהפרשנות למשפט זה בשווקים הייתה כי 

.בחודשים הקרובים( בראיית הפד)העלאה –גבוהה מההסתברות לאי 

היא הבהירה שהפד מתכוון להעלות ריבית באופן מדורג ובקצב איטי יותר ביחס לתקופות העלאות ריבית  •

.שהתרחשו בעבר

הפד מתכוון להמשיך במדיניות מוניטרית מרחיבה בשנים הקרובות וקורא לתמיכה פיסקאלית גבוהה יותר בכדי  •

.לתמוך בהאצת הצמיחה

2%-התחזקות שוק העבודה ועלייה באינפלציה לכיוון ה, GDP-הפד צופה המשך צמיחה מתונה ב, במבט קדימה•

.במהלך השנים הקרובות

הגיב באופן ברור יותר וציין  , CNBC-סטנלי פישר בראיון ל,  מסויימתאשר עדיין שמרה על עמימות ליילןבניגוד •

עקביים  יילןכי דברי פישר ציין אמר . התחזקה מאוד בדגש על נתוני החודשים האחרוניםשהכלכלה האמריקאית 

ההחלטה צריכה  . לגבי אפשרות להעלאת ריבית בספטמבר והוסיף כי שתי העלאות ריבית השנה הן גם אפשרות

,  כפי הנרמז. על נתוני שוק התעסוקהבדגש ( ולא נתוני עבר)להתקבל על סמך ראיה של נתוני מאקרו עתידיים 

.ח התעסוקה לחודש אוגוסט שיפורסם ביום שישי יהווה גורם שיקול להעלאת הריבית כבר בספטמבר"דו

על פי הערכות בשווקים קיים סיכוי גבוה  . ח הממשלתי"ונרשמה עליית תשואות באגהדולר התחזק , לנאוםבתגובה 

הסתברות  , השווקים מתמחרים כיום(. דצמבראו ספטמבר )כי העלאת ריבית אחת תתרחב עד סוף השנה 50%-מ

להעלאת ריבית  65%והסתברות של ( לפני הנאום18%לעומת סיכוי של )להעלאת ריבית בספטמבר 42%של 

(.לפני הנאום52%לעומת סיכוי של )בדצמבר 

בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

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

זרקור שבועי

קסון הול'נאום נגידת הפד בג
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₪ מיליון 200-הקרנות המנוהלות ממשיכות במגמה החיובית וסוגרות שבוע עם גיוס של כ

.₪מיליון 123-המשך פדיונות בקרנות הכספיות שהסתכמו השבוע בכ, מנגד

המניות בארץ  והתרכזו בעיקר במדדי ₪ מיליון 10-הקרנות המחקות מציגות ירידה בקצב הגיוסים שהסתכמו השבוע בכ

.הממשלתי שסיכמו את השבוע בפדיונותח"האגח כללי ומדדי "אל מול קרנות מחקות את מדד אג( ח"מש54)ל "ובחו

.מתחילת החודש₪ מיליון 526-השבוע ו כ₪ מיליון 163-זאת לאחר שאיבדו כ, "לדמם,ממשיכות השקליותהקרנות 

הקרנות  , (בהתאמה0.35%-ו1%-התממשו ב100א "ו ת25א "תמדדים )מדדי המניות סיכמו את השבוע במגמה שלילית •

זרמו לקרנות  ₪ מיליון 50-כ, מניות בישראלקרנות ב₪ מיליון 127-המתחלקים לגיוס של כ, ₪מיליון 181-גייסו כ1המנייתיות

.ל"מניות בחונותבו לקרנות ₪ מיליון 3-ו כ, הגמישות

מיליון  219-רשמו השבוע גיוסים של כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.₪מיליון 788-מובילות את טבלת הקרנות המגייסות עם גיוס נאה של כח כללי "אגמתחילת החודש קרנות . ₪

רשמו השבוע פדיונות של  ח מדינה "אגקרנות, למרות זאת, ח ממשלתי כללי סיכם את השבוע בעליות שערים קלות"מדד אג•

.מתחילת החודש₪ מיליון 243-המסתכמים לכ₪ מיליון 86-כ

מיליון  403-כאשר מתחילת החודש הגיוסים באפיק מסתכמים בכ, ₪מיליון 76-רשמו השבוע יצירות של כח חברות"אגקרנות •

₪.

₪  מוצגים במיליוני הנתונים 

-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל218.5-כ25.08.16-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 
.₪מיליארד 21-כשמנהלות הכספיות והקרנותמיליארד שקל197.4
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פדיונות בענף קרנות הנאמנות/ עדכון שבועי יצירות 

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

18/08/16
סיכום שבועיה' 25/08/16ד' 24/08/16ג' 23/08/16ב' 22/08/16א' 21/08/16

סיכום מתחילת 

החודש

210422871050260גמישות

10000000-חו"ל כללי

297134151814127424מניות בארץ

940330-33-91-מניות בחו"ל

9-100-83-72ממונפות ואסטרטגיות

472-13-24-44-22-20-123-595-קרן כספית

364-38-26-40-29-30-163-526-אג"ח בארץ- שקליות

157-11-23-21-12-19-86-243-אג"ח בארץ- מדינה

13200167אג"ח בארץ- מט"ח

3271822261876403אג"ח בארץ - חברות והמרה

5693850534929219788אג"ח בארץ כללי

83-6-2-3-10-18-10אג"ח בחו"ל

1000000-1-לתושבי חוץ בלבד

311-22-120-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות )גמישות, 

מניות בארץ ובחו"ל(
4131766611620181594

3310482920-988419סך הכול

80313727342112111014מסורתיות )בנטרול כספיות(
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