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ח"האגושוקהמאקרוסביבת

ירידות . השבוע נרשמה עליה חדה בציפיות האינפלציה לאורך העקום בהתאם למגמה העולמית•

ח "בעוד שאג0.3%-בינוני ירדו בשיעור של כמ"במחח "חדות נרשמו באפיק השקלי כאשר אג

בינוני שמרו על  מ"במחח הממשלתיות הצמודות "אג. 1.5%-1%-ארוך ירדו בשיעור של כמ"במח

.0.6%-ארוך הציגו ירידות של כמ"במחח הצמודות "יציבות ואילו אג

מזה מספר  . המקומי נסחר בעליית תשואות בהתאם למגמה העולמיתח הממשלתי "האגשוק •

להערכתנו  . אשר החלו להתממשמ ארוך נוכח הסיכונים הגלומים "חודשים אנו מזהירים מפני מח

מגמת עליית התשואות עדיין לא הסתיימה ודרושה התאמה נוספת לאור הגידול הצפוי בגרעון של  

מגמת העלייה בשכר  המשך . ב אשר משפיע על סביבת התשואות הגלובאלית"ממשלת ארה

כמו  . ברבעונים הקרוביםלהוביל לעלייה ברמות האינפלציה צפויים הסחורות ועליית מחירי הריאלי 

ב עדיין מהווה תרחיש סביר ביותר אשר התממשותו צפויה  "כן יש לציין כי עליית ריבית בארה

.שנים3של עד מ תיק "מחבשלב זה על אנו ממשיכים ממליצים . להפעיל לחץ נוסף על התשואות

קונצרניח "אג

.אוגוסטמבחודש2פי,₪מיליארד4.4-כשלבהיקףריבית+קרןשלפדיוןצפוינובמברבחודש•

.הפדיונותעקבהקונצרניבאפיקלביקושיםלהביאועשויהדצמברבחודשלהתעצםצפויהזומגמה

ח"לאגקצרותשקליותקונצרניותח"אגביןשילובעללהתבססצריךחברותח"אגתיקבניית•

.באינפלציהעליהמפניהגנהמספקותאשרארוכות/בינוניותצמודותקונצרניות

אשרהגבוהיםבדירוגיםארוךמ"במחשקליח"לאגהחשיפהאתולהקטיןלהמשיךממליציםאנו•

.ממשלתיותח"לאגגבוהבמתאםנסחר

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

התחלפהבשווקיםסיכוןנכסיבמכירתשהתבטאההבחירותמתוצאותהראשוניתההפתעה•

שלהמדיניותאומנם.הרפובליקנימהשלטוןלהרוויחצפוייםאשרלנכסיםוריצהבאופטימיות

העובדהכימעריכיםבשווקיםאךדיהברורהאינהעדייןרביםבנושאיםהחדשהממשל

.נדה'האגומימושרפורמותבביצועעליהםיקלובסנאטבקונגרסגםשולטיםהרפובליקניםש

להרחיבצפויהטראמפדונלדהנבחרהנשיאשלעסקיםפרומדיניותכימעריכיםבשווקיםהפעילים•

עםבשווקיםניכרתזוהערכהשלהתוצאה.באינפלציהועליההתוצרלהגדלתולהביאהגרעוןאת

.ב"נ38-בב"ארהממשלתח"אגתשואותשלחדהעליה

שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

6.79%-251424.92.15%א "מדד ת

5.49%-1001242.82.14%א "מדד ת

75846.20.98%10.37%א "מדד ת

1232.20.52%15.37%א יתר מאגר"מדד ת

15443.7-3.32%13.26%ן "א נדל"מדד ת

1497.63.22%11.75%א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002167.53.80%5.90%

Nasdaq 1004747.01.96%3.45%

Eurostoxx 600338.92.65%-7.74%

DAX 4010630.13.99%-0.70%

Hang Seng22839.1-0.49%2.81%

MSCI World All 

Countries
409.51.58%2.53%

MSCI Emerging 

Markets
849.1-3.53%6.92%

ח"מדדי אג

277.30.00%0.08%מ"מדד מק

424.80.04%1.26%שנים2-5ממשלתי קבוע 

593.60.08%3.86%שנים5+ממשלתי קבוע 

269.30.21%0.14%שנים5-2ממשלתי מדד 

341.20.42%1.12%שנים10-5ממשלתי מדד 

60314.80.20%2.28%מדד תל בונד 

316.60.17%2.35%מדד תל בונד צמודות

332.6-0.11%5.44%מדד תל בונד תשואות

348.10.01%1.93%מדד תל בונד שקלי

337.80.13%2.55%ח כללי"אג

ח קונצרני"אג

מרווחפנימית' תמ"מח

603.91.52%2.04%מדד תל בונד 

3.81.56%2.18%מדד תל בונד צמודות

3.12.70%5.43%מדד תל בונד תשואות

4.02.82%1.36%מדד תל בונד שקלי

ישראל

א נסחרה בתנודתיות רבה ונטייה לעליות שערים לנוכח תוצאות הבחירות לנשיאות "הבורסה בת•

.בדומה לעולם, גם בישראל נרשמה רוטציה מהותית בין סקטורים. ב"בארה

.מסתמן כי המהלך לשינוי ימי המסחר בבורסה בתל אביב ירד מהפרק והוצא מהחקיקה•

חברת סחר של מתכות ופלסטיקה פרסמה דוחות חזקים לרבעון השלישי עם צמיחה של  , סקופ•

החברה המשיכה במגמת  . ברווח הנקי לעומת רבעון מקביל3וזינוק של פי ברווח התפעולי 71%

.המזומנים הפנויבתזריםהקטנת המלאים וגידול 

בהכנסות וגידול 17%חברת שירותי הטכנולוגיה הגדולה בישראל דיווחה על צמיחה של , מטריקס•

עובדים  200החברה גייסה במהלך הרבעון . ברווח הנקי54%ברווח התפעולי ושל 42%של 

.ב"חברות בארה2בנוסף החברה רכשה . נוספיםפרוייקטיםחדשים שמאפשרים לה לקבל 

-אמצע טווח תחזיות החברה ל. במכירות והן ברווח למניההתחזיות הן את עקפו פריגודוחות •

פריגוהשלילי בצד . מכירת פעילויותהחברה בוחנת , כמו כן. נמצא בקו אחד עם הקונצנזוס2016

מיליארד דולר בעקבות עדכון מטה של אומדני הצמיחה החזויים ברכישות עב וכן  1.6הפחיתה 

. שנרכשה לפני כשנתיים בשל מצג שווא( חברת בת)פועלת לתבוע את מוכרי אומגה 

ב"ארה

.  ב"לנשיאות ארהטראמפלרגל בחירתו של דונלד 3.8%-זינק השבוע בS&P 500-מדד ה•

מספר , כמו כן. התגובה החיובית מגיעה ממספר סקטורים שזינקו לנוכח הצהרותיו במהלך הקמפיין

.פירוט נוסף בזרקור השבועי. סקטורים ירדו בחוזקה

כאשר , 2017-פרסמה דוחות מאכזבים על רקע תחזיות נמוכות לCVS Healthהפארםרשת •

. מיליון מרשמים עקב איבוד נתח שוק וירידת מחירי תרופות גנריות40החברה צופה קיטון של 

אירופה

אנגליה ואיטליה משפיעות על  , ב"מניות אירופה סיכמו שבוע שלילי כשהכותרות הפוליטיות מארה•

.נכסי הסיכון

.  תחזיותואישררהפרסמה דוחות טובים Deutsche Post (DPW), חברת השילוח הגרמנית•

החברה צופה צמיחה שנתית . רווחיות חזקה נרשמה בשילוח של מוצרים שנרכשו דרך האינטרנט

.2020ברווח התפעולי עד שנת 8%ממוצעת של 



הביאה תחילה לפאניקה  ההפתעה . רבה בשווקיםבשווקים התקבלה בהפתעה ב "לנשיאות ארהטראמפבחירתו של דונלד •

.  בין הסקטורים השונים בהמשך השבועדרמטית באופטימיות תוך רוטציה שהלכה והתחלפה 

הפחתת , הגברת הצמיחה דרך השקעות בתשתיות, הגדלת תקציב הביטחון, מסיםתומכת בהורדת טראמפמדיניות •

ח אמריקאיות  "כתגובה תשואות אג. באינפלציהמהלכים אלו צפויים להגדיל את החוב ולתמוך בעלייה . הרגולציה הבנקאית

הציגו תשואת  ( ומדדי תנודתיות נמוכהXLU/IYR/XLP)נקודות בסיס והסקטורים הרגישים לעליית הריבית 38-עלו ב10-ל

מניות , (ראו גרף ימני)12%-מדד הבנקים זינק ב. הסקטורים המחזוריים הציגו עליות חזקות, מנגד. 5-7%-חסר שבועית של כ

נדה להורדת מחירי  'אשר סבל מהאגסקטור הבריאות , כמו כן. 4%-וצריכת המותרות וחומרי הגלם בכ8%-התעשייה ב

.5.8%-בהתרופות של הילרי קלינטון תיקן מעלה 

התבטא נגדו רבות במהלך  טראמפאשר סקטור הטכנולוגיהסקטור נוסף אשר היה תחת לחץ רב בימים האחרונים הוא •

ב למדינות אחרות וכן השפעה על  "הוצאות משרות מארה, ב"הקמפיין בהקשר של התחמקות מתשלום מס בארה

.פעילות חברות אלו עשויה להיפגעטראמפהמשקיעים מעריכים כי תחת ממשל . ב"הפוליטיקה בארה

צריכת  , +6%בריאות , +8%תעשייה , +11%פיננסים : S&P 500-השינוי השבועי שנרשם השבוע בסקטורים של השיעור •

תשתיות , -2%צריכה בסיסית , -1.5%ריט, -0.1%טלקום , +1.4%טכנולוגיה , +2.3%אנרגיה , +3.6%חומרי גלם , +4%מותרות 

.השבועיים התואמים את ביצועי המדדיםוהפדיונות גם בהיקפי הגיוסים בגרף השמאלי ניתן להבחין . -4%

ממניות בורסת  55%רק , כך למשל ביום לאחר הבחירות. חשוב להדגיש כי השונות הגבוהה בין הסקטורים היא דרמטית•

NYSEכלומר כמחצית מהמניות עלו בחוזקה וכמחצית ירד בחוזקה. הציגו תשואה חיובית  .

כפי שהשתקפו בקמפיין  טראמפלעיקרי משנתו הכלכלית של חזינו בהתאמת מחירי נכסים ניתן לומר השבוע , לסיכום•

בהחלט סביר להעריך כי חלק מתגובת הסקטורים הינה מוגזמת , עם זאת.  בתיקי ההשקעותאלוקציההבחירות ושינוי 

.זמן רב או לא יתרחש בכלליקחאמיתיוהרטוריקה שאפיינה את הקמפיין הייתה לצורכי בחירות ואילו שינוי 

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

טראמפאפקט 
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₪מיליון 550-ב עם פדיונות של כ"תעשיית קרנות הנאמנות מסכמת את שבוע הבחירות בארה

.בקרנות הכספיות₪ מיליון 114-פדיונות של כ, מתוכן

.  בישראלח"האגשהתרכזו בעיקר בקרנות המחקות את מדדי ₪ מיליון 140-הקרנות המחקות רשמו השבוע פדיונות של כ

.מתחילת החודש₪ מיליון 320-ו כ₪ מיליון 205-זאת לאחר שאיבדו כ, ח מדינה רשמו השבוע את הפדיון הגבוה ביותר"קרנות אג

אי הוודאות בשוקים בעקבות -(בהתאמה2.35%-ו2.7%-זינקו ב100א "ו ת25א "תמדדים )מדדי המניות סיכמו את השבוע במגמה חיובית •

מה שהחזיר השבוע את הגיוסים  . לנשיא התקבלה בסופו של דבר בעליות שעריםטראמפב התפוגגה ובחירתו של דונלד "הבחירות בארה

₪ מיליון 32-ו כמניות בישראלקרנות ב₪ מיליון 28-לגיוסים של כ, המתחלקים מחד, ₪מיליון 30-שהסתכמו בכ1המנייתיותקרנות ל
.ל"מניות בחובקרנות ₪ מיליון 30-אל מול פדיונות של כ, הגמישותלקרנות 

המצטברים  , ₪מיליון 56-רשמו השבוע פדיונות של כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.מתחילת החודש₪ מיליון 114-לפדיונות של כ

ח ממשלתי ארוך ועלייה  "זאת בעקבות עלייה בתשואות אג,0.65%סיכם את השבוע בירידות שערים של ח ממשלתי שקלי "אגמדד •

.₪מיליון 126-המשיכו ברצף הפדיונות גם השבוע ופדו כהשקליותהקרנות. בציפיות האינפלציה

.₪מיליון 90-כאשר מתחילת החודש הפדיונות באפיק מסתכמים בכ, ₪מיליון 47-ספגו השבוע פדיון של כח חברות"אגקרנות •

₪  מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  194.9-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל214.8-כ10.11.16-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 19.9-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל
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פדיונות בענף קרנות הנאמנות/ עדכון שבועי יצירות 

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

03/11/16
סיכום שבועיה' 10/11/16ד' 09/11/16ג' 08/11/16ב' 07/11/16א' 06/11/16

סיכום מתחילת 

החודש

7032-11383238גמישות

00000-4-4-4חו"ל כללי

82-557-28-192328-54-מניות בארץ

550-131-190-31-86-מניות בחו"ל

3-18-50-12-1-ממונפות ואסטרטגיות

52-21-28-26-25-14-114-166-קרן כספית

77-20-25-29-30-22-126-203-אג"ח בארץ- שקליות

114-35-40-44-56-31-205-319-אג"ח בארץ- מדינה

2-2-11-50-7-5אג"ח בארץ- מט"ח

43-28-113-4715-47-90-אג"ח בארץ - חברות והמרה

57-2410-21-6644-56-114-אג"ח בארץ כללי

19-4-8-6-61-23-42-אג"ח בחו"ל

00001000לתושבי חוץ בלבד

2-10-1-482-1-אגד קרנות

00

סה"כ קרנות מנייתיות )גמישות, 

מניות בארץ ובחו"ל(
-130-575-37-353129-102

496-140-9-155-27427-550-1046-סך הכול

444-11919-129-24942-436-880-מסורתיות )בנטרול כספיות(
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