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ח"אפיק האג

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

ביולישהסתיימוהחודשים12בסיכוםצמחהתקציביהגרעון

2018שנתבתקציב.₪מיליארד3.4-כ,ג"מהתמ2.1%-לכ

2.9%המהווים₪מיליארד38.5בסךשנתיגרעוןמתוכנן

השנהמתחילתצמחוהממשלהמשרדיהוצאותסך.ג"מהתמ

.אשתקדהמקבילהלתקופהביחס7.1%שלבשיעורליוליועד

יתרות.יוליבחודשח"המטבשוקהתערבלאישראלבנק

גידולדולריםמיליארד115.8שלסךעלעמדוהבנקשלח"המט

יתרותבשערוךהמוסברקודםחודשלעומתמיליון950של

.ג"מהתמ32.1%מהוותהיתרות.ל"מחוהממשלהובהעברות

.בהתאמה,0.4%-ו0.1%-בוהדולרהסלמולפוחתהשקלביולי

לעלייתהקרובהבתקופהמשמעותייםסיכוניםרואיםאנו

עלוממליציםהקרוביםבחודשיםהאינפלציוניתבסביבהמדרגה

.הצמודלאפיקהטייהתוךקצרמ"מחהחזקת

קונצרניח"אג

שלשעריםבעליותהחולףהשבועאתסיימוהחובאגרותמדדי

עליותנרשמואידיבימקבוצתהחובבאגרות.בממוצע0.65%-כ

.הבנותובחברותבקבוצההמינוףירידתרקעעלחדות

אחזקותלהגדילבכדיהמרווחיםהתרחבותלנצלממליציםאנו

.סלקטיביבאופןקונצרניותחובבאגרות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

אלומיניוםיבואעלמכסיםהכפלתעלהכריזטראמפהנשיא

,50%-ו20%שלשיעורעלשיעמדוכךמטורקיהופלדה

לצניחההטורקיתללירהגרמההסחרמתיחות.בהתאמה

70%שלכוללתמירידהחלק,לדולרביחס26%שלשבועית

ירדושנים10-לב"ארהממשלתח"אגתשואות.2018מתחילת

בספטמברהצפויההריביתשהעלאתאףעל2.87%שללרמה

.100%-כשלבהסתברותמגולמת

ובסיכום4%-בביוניירדבגרמניהממפעליםההזמנותהיקף

התעשייתיתהפעילות.0.8%שלבשיעורירדחודשים12של

ביןהסחרלמתיחותעדות0.9%-בביוניהתכווצהבגרמניה

.לאירופהב"ארה

שבריטניה60%שלסיכויקייםכיצייןהסחרמזכירבאנגליה

מרץעדBREXIT-התנאיעללהסכםלהגיעיצליחולאוהאיחוד

.הדולרמולחודשים12שללשפלט"הלישאתשלחובכך2019

אפיק המניות
ישראל

125א"ת.המוביליםבמדדיםחיוביתבמגמהננעלהמסחרשבוע

קמטק,סודהאתנצייןהבולטותהמניותמביןכאשר1%-בכעלה

הציגושעריםירידות.10%-וכ10.5%,14%-בכעלואשרן"ובז

.6.6%-ו,7.5%,9.8%-בשירדוופריגוטפחותמזרחי,מזורמניות

מחירישחיקתקצבכיעדכנהכאשרמאכזביםדוחותפרסמהפריגו

התוצאות,כןכמו.11%עלועמדמהצפויגבוההיההגנריקה

.מחמדבחיותלטיפולהמוצריםבמכירתמחולשהלרעההושפעו

עלשוקדתוהיאתחזיותיהאתמטהכלפיעדכנהפריגו,כךבשל

.הגנריקהעסקיפיצולשתכלולאסטרטגיתתוכנית

ב4%שלגידולהציגהכאשרמצוייניםדוחותפרסמהאמות-NOI

לרבעוןבהשוואהלמניהFFO-ב8%שלועלייהזהיםמנכסים

.המשוקללהמניותבמספר5%שלגידוללמרותוזאתמקביל

'בשלבלקידוםופועלתמעלהכלפיתחזיותיהאתעדכנההחברה

.שטחואתלשלששצפויהארץתוצרתבפרויקט

במגזרחיוביתעסקיתסביבהלאורטוביםדוחותפרסמהן"בז

-בהסתכמהEBITDA-ה.גבוהזיקוקבמרווחנתמכיםאשרהזיקוק

סביבת.1.8-לירדEBITDA-לנטוהחובויחסדולרמיליון151

בורבעון,השלישיהרבעוןתוךאלגםטובהלהיותממשיכההעסקים

.תקופתישיפוץלעבורצפוייםהזיקוקמתקני

ב"ארה

המדד.מעורבתבמגמהשבועסיכמוב"ארהמדדי-S&P ירד500

.0.35%-בעלהק"והנאסד0.25%-ב

0.8%-בכעלואשרהמחזוריתהצריכהמניותבעליותבלטו

-בכירדוהאנרגיהמניות.הקמעונאותבמניותחוזקהבעקבות

.הנפטמחירירידתלאור0.34%

נמוכותציפיותלאורלטובהמפתיעיםדוחותפרסמהקיסראבן

בהשוואהניכרתפעולישיפורהראוהתוצאות.המשקיעיםמצד

להראותצפויההשנייההמחצית.שפלכרבעוןשסומןקודםלרבעון

.בסטגנציהעדייןנמצאהצמיחהפרופילאךברווחיותשיפורהמשך

אירופה

בטורקיההיציבותאיכאשרשלילישבועסיכמואירופהמדדי

2%-כשלבירידותהגיבוהאירופאיםהבנקים.היבשתעלמשפיעה

החשופיםהבנקים.ולמטבעהטורקיהלכלכלתלחשיפתםמחשש

BNP-וBBVA,Unicreditהםביותר Paribas.

12.8.2018// סקירה שבועית 

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

60337.60.57%1.13%3.90.71%1.26%מדד תל בונד 277.80.00%0.04%מ"מדד מק

338.90.55%1.17%3.90.75%1.30%מדד תל בונד צמודות1.09%-431.10.04%שנים2-5ממשלתי קבוע 

1.48%3.82.41%2.96%-353.70.92%מדד תל בונד תשואות2.06%-625.0-0.07%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

1.79%3.83.04%2.12%-344.70.73%מדד תל בונד לא צמודות276.2-0.13%1.12%שנים5-2ממשלתי מדד 

2.19%4.03.28%2.27%-369.20.78%מדד תל בונד שקלי355.80.28%0.38%שנים10-5ממשלתי מדד 

3.76%3.55.11%4.21%-352.71.05%מדד תל בונד תשואות שקלי0.47%-351.9-0.13%ח כללי"אג

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

351589.80.43%4.96%S&P 5002853.6-0.25%5.97%א "מדד ת

1251421.10.71%3.88%Nasdaq 1007467.00.17%15.82%א "מדד ת

1.50%Eurostoxx 600390.1-0.85%-0.85%-901073.71.45%א "מדד ת

8.70%DAX 4012676.1-1.52%-3.82%-1201.50.22%א צמיחה"מדד ת

6.21%MSCI World 515.6-0.75%0.50%-532.90.94%ן"א נדל"מדד ת

52126.6-0.54%7.61%MSCI Emerging Markets1062.4-1.02%-8.29%-א בנקים"מדד ת
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ב הפך עם השנים  "בארההגורמים לעלויות הגבוהות וכיצד ענף הבריאות, ב"זרקור זה מאיר על נושא עלויות הבריאות בארה

.ב"כוח עולה בכלכלת ארהל

ב  "הבריאות בארההוצאות. ב מוציאה את הסכום הגבוה ביותר לנפש עבור הוצאות בריאות מאשר כל מדינה מפותחת אחרת"ארה

מהתוצר  20%-הוצאות הממשל על בריאות יגיעו לכ. מהתוצר10%הן עומדות על OECD-מהתוצר ואילו במדינות ה17%מהוות 

ב להיות גבוהות כל  "מה מניע את עלויות הבריאות בארה, כןאם. משמעותית גבוה יותר מכל מדינה מפותחת אחרת–בעשור הקרוב 

?  כך

האמת המטרידה היא שחלק  . אך השירותים שהם קונים מאוד יקרים, אמריקאים לא קונים יותר שירותי בריאות מאשר מדינות אחרות

של השירותים שהם קונים ומוכרים ואין להם  האמיתיתמעובדי מערכת הבריאות מלקוחות עד רופאים ומבטחים יודעים את העלות 

.ומאפשרת להם לגרוף הון לכיסםאינטרס לשנות את המשוואה שנוטה לטובתם

הציפיות הם להמשך  . ניתן לראות כיצד הוצאות הבריאות כאחוז מהתוצר נמצאים במגמת עלייה ברורה לאורך השניםבגרף

.הזדקנות האוכלוסייה ושימוש נרחב יותר בשירותי בריאות, עלייה על רקע עליית מחירי תרופות

מונופולמהוויםאשרחוליםשבתימראיםמחקרים.חוליםבתישלמקונסולידציהמגיעהבריאותעלויותלעלייתהגורמיםאחד

מתחריםבהםבאזוריםמאשררפואיותפרוצדורותעבוריותרגבוהיםסכומיםגובים,ב"בארהמסוימיםגיאוגרפייםבאזורים

מועטהבתחרותהמאופייניםבאזוריםמתגוררתמהאוכלוסייה80%-שכמראיםנתונים.חוליםבתישלשונותרשתותארבעה

.תחרותשםמתקיימתולאחוליםבתימצד

התרופותחברות.ומפיציםספקים,תרופותחברותשלורכישותמיזוגיםשלתוצאההינוהבריאותעלויותלהגברתאחרגורם

,Amgenכגוןהגדולות Novartisו-Pfizerמנתעלקטנותפארמהחברותרכשוהשניםולאורךעשירמזומניםתזריםמייצרות

.התרופותמחיריאתהעלוהחברותרווחממנהולראותהרכישהאתלממןמנתעל.שלהםהמוצריםפורטפוליואתלהרחיב

Pharmacyהנקראות)למבוטחיםהתרופותאתמספקותאשרהחברות,זהעלנוסף Benefit Management – BPM)הןגם

הןכולןאתלאאךהנחותמקבלותאלוחברות.התרחבהתרופותחברותמולשלהםהקנייהוכוחקונסולידציהתהליךעברו

עבוריותרלשלםשנאלציםהצרכניםמולאלהחברותשלכוחםאתמעצימהאלותהליכיםשלהתוצאה.הסופיללקוחמעבירות

.השירותאוהתרופה

ב"עלויות הבריאות בארה// זרקור 
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העולה של החברות הפועלות בענף לאור כוחן

.  נתון מעניין נוסףעולה , ב"הבריאות בארה

תעשיית הבריאות עברה להיות המעסיק הגדול  

כאשר בדצמבר  , ביותר במשק האמריקאי

.  האחרון היא עברה את ענף הקמעונאות

ב"עלויות הבריאות בארה// זרקור 

רשתות פארם וחברות , קונסולידציה של בתי חולים

.  מחירי תרופות מרשםהביאו לעלייה חדה ב,תרופות

עלייה זו הינה גבוהה יותר מאשר עליית מחירי טיפול  

מחירי  2000משנת . בבתי חולים ובקליניקות רפואיות

.  69%-תרופות מרשם עלו ב

מבין  . לחברות התרופות יש כוח תמחור משמעותי

ישנו  .הסיבות לכך הוא אופי הביקוש למוצרים אלו

ביקוש קשיח לתרופות וחברות תרופות המקור  

נדרשות להוציא סכומי עתק על מחקר ופיתוח על  

בסופו של  .מנת לפתח תרופות למחלות נוספות

תהליך חברות התרופות רוצות להרוויח מעבר  

.  פ"להחזרת הוצאות המו

הכנסות חברות , לאור התהליכים שתוארו

מסקטור הבריאות עלו לאורך השנים ומהוות  

-מסך הכנסות חברות מדד ה16%-כיום כ

S&P 500.

לא רואים כיום גורם שישנה את הגידול  

ב ולכן כל עוד אין  "בהוצאות הבריאות בארה

התערבות רגולטורית בולטת או שינוי בתנאי  

הצפי הינו להמשך עלייה בהוצאות  , התחרות

.הבריאות



יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// שבועיעדכון 
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עלה35א"תמדד)שעריםעליותמציגותהמניותמדדי

,זאתבעקבות(0.93%-בטיפס125א"תומדד0.66%

בקצבחדהירידהרושמותבישראל1המנייתיותהקרנות

שלגיוסיםמולאל,בלבד₪מיליון54-בכשמסתכםהפדיונות

בקרנות₪מיליון215-כוהגמישותבקרנות₪מיליון32-כ

.ל"בחומניות

חשיפהעםמעורבותקרנותעלבדגש,כלליח"אגקרנות

פדיונותהחודשמתחילתרשמו',וכו10/90קרנות,1מנייתית

.₪מיליון535-כשל

הדולרהתחזקותשלגביתמרוחליהנותל"חוח"אגקרנות

מתחילת₪מיליון177-כשלנאהגיוסורושמותלשקלביחס

.אוגוסט

כשלחיוביתתשואההחודשרשםשקליממשלתיח"אגמדד-

במגמתממשיכותהשקליותהקרנות,זאתלמרות.0.36%

.₪מיליון165-בהחודששמסתכמתהפדיונות

של חיובית החודש תשואה הציג ח ממשלתי כללי "מדד אג

ממשיכות לסבול  מדינהח "אגקרנות , למרות זאת, 0.37%

, 2018מחולשה בקצב הגיוסים לעומת המחצית הראשונה של 

.בלבד מתחילת החודש₪ מיליון 27-עם יצירות של כ

 35-כרשמו מתחילת החודש פדיון של ח חברות "אגקרנות

בקרנות  ₪ מיליון 111-כגיוסים של , כאשר מחד,₪מיליון 

מיליון  146-כפדיונות של , ח חברות ומנגד"מחקות על מדדי אג

.ח חברות מנוהלות"בקרנות אג₪ 

₪  מוצגים במיליוני הנתונים 

-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל241.6-כ09.08.18-לתעשיית הקרנות מנהלת נכון 
.₪מיליארד 17.5-כשמנהלות הכספיות והקרנותמיליארד שקל224.1

בלבד₪ מיליון 97-מציגה ירידה חדה בקצב הפדיונות מתחילת החודש שהסתכם בכתעשיית קרנות הנאמנות 
.מתחילת אוגוסט₪ מיליון 195-כ, ממשיכות לגייסהקרנות הכספיות 

ח  "ל ואג"בדגש על קרנות מניות בחו₪ מיליון 235-כהמחקות בניגוד למגמה רושמות מתחילת החודש גיוסים נאים של הקרנות 

.  קונצרני
.₪מיליון 527-רושמות גם הן ירידה חדה בקצב הפדיונות שנאמד בכהקרנות המנוהלות 

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

מנוהלות מתחילת החודש/פדיונות לפי קרנות מחקות/התפלגות גיוסים

קרנות מנוהלותקרנות מחקותכ גיוסים פדיונות"סהסיווג קרנות

3232גמישות

00ל כללי"חו

5428-82-מניות בארץ

21511997ל"מניות בחו

4-4-ממונפות ואסטרטגיות

165-37-128-שקליות-ח בארץ"אג

27423מדינה-ח בארץ"אג

4848ח"מט-ח בארץ"אג

חברות  -ח בארץ "אג

והמרה
-35111-146

53512-547-כללי-ח בארץ "אג

177-1178ל"ח בחו"אג

00לתושבי חוץ בלבד

44אגד קרנות

הכלכ "סה
-292235-527


