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ח"אג

מניות

שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

4.90%-251434.60.11%א "מדד ת

2.56%-1001255.80.09%א "מדד ת

75839.6-1.11%14.77%א "מדד ת

1254.30.25%14.74%א יתר מאגר"מדד ת

15465.3-0.68%27.20%ן "א נדל"מדד ת

1397.5-0.45%3.24%א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002147.30.53%6.29%

Nasdaq 1004819.92.92%3.97%

Eurostoxx 600340.3-2.23%-6.50%

DAX 4010431.2-2.81%-1.99%

Hang Seng23190.6-3.17%4.11%

MSCI World All Countries411.2-1.82%2.96%

MSCI Emerging Markets885.1-4.55%11.46%

ח"מדדי אג

277.30.00%0.06%מ"מדד מק

425.70.02%1.31%שנים2-5ממשלתי קבוע 

603.30.11%4.49%שנים5+ממשלתי קבוע 

270.7-0.04%0.74%שנים5-2ממשלתי מדד 

344.60.09%2.03%שנים10-5ממשלתי מדד 

60316.0-0.26%2.96%מדד תל בונד 

317.6-0.29%3.06%מדד תל בונד צמודות

332.2-0.47%6.05%מדד תל בונד תשואות

348.8-0.24%2.43%מדד תל בונד שקלי

339.9-0.05%3.13%ח כללי"אג

ח קונצרני"אג

מרווחפנימית' תמ"מח

603.11.19%2.37%מדד תל בונד 

3.01.19%2.49%מדד תל בונד צמודות

3.02.47%5.41%מדד תל בונד תשואות

1.81.32%1.78%מדד תל בונד שקלי www.oceanp.com| 054.7827777משרד  | info@oceanp.com

ישראל
תיקנו הפארמהמניות . אם כי השונות בין המניות גבוהההסתיים במגמה מעורבת שבוע המסחר •

.3%הציגו תשואות של מעל ומיילןפריגו, השבוע כשאופקו
ישנן שתי קבוצות שמגלות  . גולן טלקום ממשיכה לקיים מגעים למכירת החברה, פ העיתונות"ע•

.  ל פלאפון לשעבר"וקבוצה בראשות גיל שרון מנכאקספון, עניין

מהון  4.6%שרכשה , Starboardקרן , לאור כניסה של משקיע אקטיבי3%-השבוע בכעלתה פריגו•

הקרן מתכוונת להפעיל לחץ על ההנהלה לבצע שינויים כמו מכירת פעילויות שמטרתן . המניות

תתקשה פריגוללא שיפור בפעילות הליבה של החברה מניית , להערכתנו. להציף ערך לחברה

.לקבל תמחור גבוה יותר

האפיפןיוזמנו לשימוע בשבוע הבא בקונגרס בעקבות העלאת מחירי תרופת במיילןבכירים •

.מהרווח התפעולי של החברה30%-האחראית על כ

ב"ארה•
.  0.53%נסחר בתנודתיות גבוהה וסיים את השבוע בתשואה חיובית של S&P 500-מדד ה•
•Appleגם מניות שרשרת הערך המייצרות  . החדש7אייפוןעל רקע השקת 11.3%-זינקה השבוע ב

.SWKS +13.8%, CRUS +13.1%, AVGO +6.4%: את חלקי המכשיר קפצו
לנוכח רבעון מתחת לציפיות המוקדמות בעיקר 4.5%-ירדה השבוע בOracle (ORCL)חברת •

.ועמדו בצפי82%-מכירות בתחום הענן זינקו ב. ממכירות חומרה ושירותים
אירופה

ההקלה  תוכניתנמנע מלהאריך את ECB-ה. בירידות שעריםשבוע מסחר במניות אירופה הסתיים •

.הכמותית כפי שחלק מפעילי השוק ציפו
בשל ציפיות כי הריביות באירופה ירדו עוד יותר לטריטוריה  5.5%-מניות הבנקים ירדו השבוע ב•

לאחר שאישרה כי משרד המשפטים  12.2%בנק שירדה דויטשהבלטה לשלילה מניית . השלילית

ח מגובות משכנתאות בין  "מיליארד דולר ליישב חקירה בדבר מכירת אג14האמריקאי דורש 

.2005-2007השנים 
ב "לאור חששות מגידול מתמשך במספר האסדות בארה5.4%-מניות מסקטור הגז והנפט ירדו ב•

.וחזרתן של לוב וניגריה לייצא נפט

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

בעיקר בהשפעת סעיף הדיור ומחירי הנופש  0.3%-מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט ירד ב•

.0.8%-0.6%-החודשים הקרובים צפוי לעלות ב12-ציפיות השוק הן כי המדד ב. ל"בארץ ובחו

כמו שירידת הריבית  . בשבועות האחרונים סוקר בהרחבה נושא התייקרות עלויות המשכנתא•

על  )ן בשנים האחרונות כך גם עליית הריבית "היוותה את הגורם העיקרי בעליית מחירי הנדל

.צפויה להוות גורם אשר ימשיך לקרר את שוק הדיור יחד עם גידול בהיקפי הבניה( משכנתאות

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

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

ב עשויה להוביל לעליית תשואות "עליית ריבית בארה. לעלייה ברמות האינפלציה בחציון השני

.  מהפסדי הוןלהימנע על מנת 3מ של עד "ממליצים בשלב זה על מחאנו . גלובאלית

קונצרניח "אג

. ח הקונצרני ממשיך לרדת ונמצאים כיום בנקודת שפל של השנים האחרונות"המרווחים באג•

ח"לאגקצרותשקליותקונצרניותח"אגביןשילובעללהתבססצריךחברותח"אגתיקבניית•

.באינפלציהעליהמפניהגנהמספקותאשרארוכות/בינוניותצמודותקונצרניות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

ריביתלהעלאתההסתברות.הפדי"עהריביתהעלאתתזמוןלגביחלוקיםעדייןבשווקיםהפעילים•

השווקיםאתהמכינההודעהיוציאהפדכימעריכיםרביםאבלנמוכההנוכחיהחודשבסוףכבר

.הקרוביםבחודשיםכברריביתלהעלאת

הליבהאינפלציית.+0.1%שלצפילעומת+0.2%עלעמדהב"בארהאוגוסטבחודשהאינפלציה•

נסחרתשנים10-להממשלתיח"האגתשואת.2.3%עלעומדתהאחרוניםהחודשים12-ב

בשוקפעיליםמעטלאכאשר,1.7%-1.65%שלבטווחהאחרוניםבשבועותגבוההבתנודתיות

.ב"בארהריביתלעלייתהתנאיםבשלוכיסבורים

באירופהכלכלישיפורמזהההואכיוטועןחודשיםמספרלפניהחלבואקובאותוממשיךECBה•

מפניהחשש.ח"האגרכישותתוקףהערכתעלדיוןאונוספותכמותיתהרחבההזובעתנדרשולא

אם.באירופהח"והאגהמניותבשווקיגבוההלתנודתיותהובילהמרכזיהבנקשלמעורבותפחות

רמת,היפניתהכלכלהוחולשתהייןהתחזקותנוכחמפעולהלהימנעהבאשבועיחליטBOJהגם

.לעלותעשויהבשווקיםהתנודתיות



הקורלציות והתנודתיות חזרה לשווקים כפי , לאחר מספר חודשים של תנודתיות נמוכה ושינויים יומיים מתונים•

.הנראה בשבוע האחרון

(.  ספטמבר או דצמבר)הזרזים המידיים הם דיון מחודש ומתוח בקרב חברי הפד בדבר עיתוי העלאת הריבית •

מעוניין להעביר רפורמות  , רנצימתיאו, משאל העם באיטליה שצפוי להיערך באוקטובר בו ראש הממשלה

ממשלתית של אמצע הכהונה נוכח -העם מקבל הזדמנות להצבעה אנטי. שמטרתן לשפר את המערכת הפוליטית

יפסיד במשאל הוא הודיע כי יתפטר באופן מידי ויכריז על ורנציבמקרה . המצב הכלכלי הרעוע ואי יציבות הבנקים

ב הן עוד מקור לאי וודאות  "הבחירות בארה. מהלך כזה צפוי להשפיע לשלילה על נכסי סיכון בכל העולם.  בחירות

.נדה הכלכלית שלו'וכיוון האגהבאבאשר לנשיא 

,  JCJ Index-שניתן לראות בגרף השמאלי שמציג את מדד הכפי . תנודתיות גבוהה יותר= גבוהה יותר קורלציה •

כך , 21%-הקורלציה עלתה רק בהברקזיטניתן להבחין כי ביום . בשלושה ימים בלבד35%-הקורלציה זינקה ב

ימי המסחר האחרונים לוו  5מתוך 4. 1%-לא ביצע תנודה של יותר מS&P 500-ימים בהם ה40-שלאחר יותר מ

.הבחירות בנובמברלפחות עד להניח שהתנודתיות תמשיך ללוות אותנו כך שניתן , 1%-בתנודה של יותר מ

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

S&P 500-הקורלציות חוזרות ב
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₪  מיליון 50-לאחר הפתיחה החיובית של חודש ספטמבר הקרנות המנוהלות סוגרות שבוע של פדיונות המסתכם ב

.₪מיליון 45-המשך פדיונות בקרנות הכספיות שהסתכמו השבוע בכ, כמו כן

.  ח"האגוהתרכזו בעיקר בקרנות המחקות את מדדי ₪ מיליון 120-הקרנות המחקות עברו השבוע לצד הפדיונות שהסתכמו השבוע בכ

.מתחילת החודש₪ מיליון 250-ו כ₪ מיליון 125-זאת לאחר שאיבדו כ, רשמו השבוע את הפדיון הגבוה ביותרהשקליותהקרנות 

הקרנות  , למרות זאת, (בהתאמה1.8%-ו1.6%-התממשו ב100א "ו ת25א "תמדדים )מדדי המניות סיכמו את השבוע במגמה שלילית •

מניות  קרנות ב₪ מיליון 25-המתחלקים לגיוס של כ, ₪מיליון 90-הצליחו לסיים את השבוע בצבירה חיובית שהסתכמה בכ1המנייתיות

.ל"מניות בחונותבו לקרנות ₪ מיליון 36-ו כהגמישותזרמו לקרנות ₪ מיליון 28-כ, בישראל

מתחילת  . ₪מיליון 22-רשמו השבוע גיוסים של כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.₪מיליון 307-מובילות את טבלת הקרנות המגייסות עם גיוס נאה של כח כללי "אגהחודש קרנות 

שילשו את קצב הפדיונות  ח מדינה "אגקרנות, וכתוצאה מכך0.3%סיכם את השבוע בירידות שערים של ח ממשלתי כללי "אגמדד •

.₪מיליון 70-מהשבוע הקודם שהסתכם בכ

.₪מיליון 67-כאשר מתחילת החודש הגיוסים באפיק מסתכמים בכ, ₪מיליון 27-רשמו השבוע פדיונות של כח חברות"אגקרנות •

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  196.5-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל217.2-כ15.09.16-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 20.7-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל
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פדיונות בענף קרנות הנאמנות/ עדכון שבועי יצירות 

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

08/09/16
סיכום שבועיה' 15/09/16ד' 14/09/16ג' 13/09/16ב' 12/09/16א' 11/09/16

סיכום מתחילת 

החודש

724-81813-428100גמישות

00000010חו"ל כללי

1630-6667242025188מניות בארץ

5142-3-4-73641מניות בחו"ל

51-15-12-2-2-27-22ממונפות ואסטרטגיות

1828-2-38-13-16-45-227-קרן כספית

127-31-39-35-19-37-124-252-אג"ח בארץ- שקליות

20-7-30-18-16-21-71-91-אג"ח בארץ- מדינה

1200-1-200אג"ח בארץ- מט"ח

94-8-2015-145-2767אג"ח בארץ - חברות והמרה

28524-5455-31122307אג"ח בארץ כללי

331-11-11-7-8-28-61-אג"ח בחו"ל

00-50-10-5-6לתושבי חוץ בלבד

33-1-13-247אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות )גמישות, 

מניות בארץ ובחו"ל(
2405-3282341089329

264-2-20937-38-61-21252סך הכול

446-10-20775-25-45-167279מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - ספטמבר 2016


