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שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

3.73%-351416.0-0.76%א "מדד ת

1.27%-1251266.1-0.50%א "מדד ת

90984.90.35%9.54%א "מדד ת

1300.91.29%3.51%א צמיחה"מדד ת

518.72.06%13.14%ן"א נדל"מדד ת

51640.2-0.97%3.88%-א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002346.0-1.44%4.70%

Nasdaq 1005355.1-0.83%10.29%

Eurostoxx 600377.2-0.48%4.18%

DAX 4012039.7-0.26%5.08%

Hang Seng24327.70.20%10.72%

MSCI World All Countries447.7-0.78%6.14%

MSCI Emerging Markets969.10.37%12.39%

ח"מדדי אג

277.40.01%0.03%מ"מדד מק

427.80.12%0.49%שנים2-5ממשלתי קבוע 

600.30.53%1.20%שנים5+ממשלתי קבוע 

0.03%-268.00.12%שנים5-2ממשלתי מדד 

339.10.15%0.12%שנים10-5ממשלתי מדד 

60319.60.00%1.23%מדד תל בונד 

321.10.04%1.22%מדד תל בונד צמודות

341.20.13%1.89%מדד תל בונד תשואות

359.4-0.02%2.19%מדד תל בונד שקלי

340.20.18%0.72%ח כללי"אג

ח קונצרני"אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.01.32%1.24%מדד תל בונד 

3.91.35%1.27%מדד תל בונד צמודות

3.62.05%1.96%מדד תל בונד תשואות

4.12.58%1.63%מדד תל בונד שקלי

ישראל

ירדו 125א "ות35א "מדד ת. א נסחרה במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים"הבורסה בת•

.  בממוצע0.6%-בכ

-בסיכום שנתי ההכנסות גדלו ב. חברת ביג מרכזי קניות פרסמה דוחות טובים לרבעון ולשנה כולה•

288.4משקף קצב שנתי של הרביעי המייצג לרבעון FFO-ה. 28%-הריאלי זינק בFFO-וה12%

תשפר את  , ככל שתהיה, ב"נציין כי הורדת מס חברות בארה. 8%-של כFFOומגלם תשואת 

.של החברההרווחיות 

-ההכנסות ירדו הרבעון ב. יצרנית הפרופילים והתריסים מאלומיניום פרסמה דוחות סבירים, קליל•

מהמכירות נותרה בשיא וזאת לנוכח ירידה  34.4%אך הרווחיות הגולמית בשיעור של 6%

החברה ציינה בדוחותיה כי במהלך הרבעון מחיר . מחירי האלומיניוםבעלויות יצור בדגש על 

שיעור הרווח הגולמי צפוי  , להשקפתנו. 10%בעוד פרסום הדוח ולאחר 14%-האלומיניום עלה ב

.ברווח הנקיעובדה אשר תוביל לירידה , הקרובים התייקרות חומר הגלםלרדת ברבעונים 

ב"ארה

-המדד ירד ביותר מ, חודשים5לראשונה זה , ב סיכמו שבוע שלילי כאשר ביום שלישי"מדדי ארה•

.אולם הירידות השבועיות התמתנו במהלך השבוע, במחזור מסחר גבוה1%

. פרסמה דוחות חזקים, Arcos Dorados (ARCO), באמריקה הדרומיתמקדונלדסזכיינות •

ח גרעו "השפעות מט, 16.4%-כאשר ההכנסות מחנויות זהות צמחו ב5.5%-ההכנסות צמחו ב

-בסיכום שנתי ה. מהשורה העליונה ואנו מזהים כי ברבעון הראשון פגיעה זו צפויה להתמתן8.7%

EBITDAשנים הקרובות 3-המזומנים בבתזריםוהחברה צופה המשך שיפור 20%-צמחה ב

כאשר מטבעות אמריקה הלטינית יתאוששו והמכירות יצמחו לאור דגש אסטרטגי לגידול בהיקף 

.  המכירות

אירופה

הסקטורים שבלטו  . בהתאם למגמה הגלובאלית אך בשיעור זניחמניות אירופה חתמו שבוע שלילי •

+(.0.57%)בניה וחומרים בסיסיים , +(0.51%)מדיה , +(1.8%)לטובה היו התשתיות 

Gemalto, חברת האבטחה הדיגיטלית• (GTO) ,  פרסמה דוחות מאכזבים כאשר החברה חתכה

מיליון אירו מול צפי  452החברה צופה רווח של . ב"את תחזיותיה עקב קיטון בפעילות בארה

.אירו' מ491-אנליסטים ל

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

נתון זה משקף קצב צמיחה מעט נמוך . 0.31%-המדד המשולב לחודש פברואר הציג עליה של כ•

.42016יותר ביחס לרבעון 

שיעור דומה . אלף יחידות דיור52.4ניתן לציין כי התחלות הבניה עמדו על 2016בסיכום שנת •

מחירי  קצב עליית נתון זה תומך בהתמתנות . לשנים קודמותביחס ועליה בקצב 2015-ביחס ל

אלף 112.2–גם כאשר בוחנים את סך כל יחידות הדיור אשר נמצאות בהליך בנייה . הדיור

.מגמת האצה חיובית בנתונים וגידול בהיקפי הביצועמסתמנת , דירות

נרשמה החודש ירידת ציפיות אינפלציה לאורך כל העקום , על אף ההפתעה החיובית באינפלציה•

.הסיכונים לאינפלציה נובעים מהמשך התחזקות השקל וירידה חדה במחירי הדיור. הממשלתי

ב וזחילה מעלה של ציפיות האינפלציה בעולם אנו ממליצים  על  "נוכח מגמת עליית הריבית בארה•

.ארוך/ הבינוני מ"המחתוך העדפה קלה לאפיק הצמוד בדגש על 3תיק קצר של עד מ"מח

קונצרניח "אג

לנכסיגבוהיםביקושיםאמנםמשקפתזומגמה.לרדתממשיכיםהקונצרניותח"באגהמרווחים•

בשניםכיהעובדהאתגםאךהנמוכההתשואותרמתבשלהממשלתיח"לאגכתחליףסיכון

פניעלהקרןתשלומיופריסתמ"המחהארכת,מימוןעלויותלהורדתהחברותפעלוהאחרונות

.החברותשלהספציפיבסיכוןבירידהמתבטאאשרשניםמספר

גבוהבמתאםנסחראשרארוךמ"במחשקליח"לאגהחשיפהאתולהקטיןלהמשיךממליציםאנו•

מספקותאשרצמודותקונצרניותח"לאגעדיפותרואיםאנוארוכיםמים"במח.ממשלתיותח"לאג

.באינפלציהעלייהמפניהגנה

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

כיהעובדהאףעלמשמעותייםפוליטייםבקשייםנתקליםשוניםבנושאיםטרמפמדיניות•

אתלמשוךהלבןהביתהחליטדחיותמספרלאחר.הקונגרסבתיבשנימחזיקיםהרפובליקנים

מאחרוזאתObamacare-ה–הקודםהנשיאעםהמזוהההבריאותרפורמתביטולעלההצבעה

יתרכזוכעתכיהממשלנציגיהודיעו,הכישלוןבעקבות.רחבהמספיקתמיכהלגייסהצליחולא

.טראמפשלמהמצעחלקהייתהאשרהמיסוירפורמתבקידום

.האחרונותהשניםשלשיאברמותנמצאיםוהייצורהשירותיםלמגזרבאירופהPMIהמדדי•

מציגההאחרוניםבחודשיםאשרהאירופאיתבכלכלהנוסףלשיפורציפיותמשקפיםהנתונים

.הפוליטייםהחששותאףעלניכורשיפור
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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
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בחרנו לתמצת עבורכם מספר דוחות של חברות מקומיות אשר פרסמו השבוע את דוחותיהן לרבעון  •

.הרביעי ולשנה כולה

874.7-בהשוואה לכ5.6%-גידול של כ, ח"מיליון ש923.9-מחזור המכירות הסתכם בכ-בנייה אינרום•

הרווח  . הגידול במכירות נבע מהמשך הצמיחה בכל תחומי פעילות הקבוצה. 2015ח בשנת "מיליון ש

לעומת רווח תפעולי  , (מהמכירות18.3%שיעור של )ח "מיליון ש169.4-הסתכם בכ2016התפעולי בשנת 

20.1%-המהווה גידול של כ, 2015בשנת ( מהמכירות16.5%שיעור של )ח "מיליון ש144.3-בסך של כ

בשל חלק מנזקי מבצע צוק  2015ח שהתקבל בשנת "מיליון ש3.3-לאחר נטרול פיצוי נוסף בסך של כ)

ח מיוחס לבעלי "מיליון ש100.5-מזה כ, ח"מיליון ש121.7-הסתכם בכ2016הרווח הכולל בשנת (. איתן

.  בהשוואה לשנה שעברה26%זינוק של , מניות החברה

,  פרופיל הצמיחה, הינה אחת מן החברות האיכותיות ביותר בשוק המקומי בשל מיצובהאינרוםלהערכתנו •

מניות החברה  . רמות התשואה על ההון המושקע שהולכות ומשתפרות בשנים האחרונות באופן עקבי

.8%על הרווח החזוי ושיעור הדיבידנד השנתי עומד על 15-נסחרות במכפיל רווח של פחות מ

תזרים מזומנים חזק וירידה במלאי  , רווח נקי, חברת הסחר מציגה המשך צמיחה בכל המדדים–סקופ•

-שיעור הרווח הגולמי הסתכם ב. רכש וניהול המלאי, הודות למאמצי התייעלות מתמשכים בתחום התפעול

הציגו שיפור  , בפעילות הבינלאומית של הקבוצה, החברות הבנות. בשנה שעברה21.5%לעומת 26.2%

בפרמטרים התפעוליים והייתה להם תרומה משמעותית לרווחיות ולתזרים המזומנים מפעילות שוטפת של 

,  ₪מיליון 81-לעומת אשתקד לכ2016בשנת 2הרווח הנקי בקבוצה זינק פי . הקבוצה כולה

החברה נסחרת  . להערכתנו יש עוד מקום להתרחבות המרווח הגולמי ומכאן להמשך צמיחה ברווחיות•

.10.4%-תשואת הדיבידנד השנתית נאמדת על כ. בלבד על הרווח החזוי11.8במכפיל רווח של 

והרבעון הרביעי ומציגה המשך צמיחה בכל  2016קבוצת עזריאלי פרסמה את תוצאות שנת -עזריאלי•

9%-צמח השנה בכFFO-ה. מול שנה שעברה2016-ב5%-ההכנסות גדול בכ. הפרמטרים התפעוליים

95%-במגדל עזריאלי שרונה עומד על כההשכרותשעור . ₪מיליון 948-לעומת אשתקד והסתכם בכ

שעור  (. חוזים חתומים60%-מתוך זה כ, טיוטות חוזים בשלבי חתימה+ חוזים חתומים )משטח המשרדים 

טיוטות חוזים בשלבי  + חוזים חתומים )משטח המשרדים 78%-בעזריאלי ראשונים עומד על כההשכרות

החברה השקיעה  . ₪מיליון 480החברה הכריזה על דיבידנד של (. חוזים חתומים57%-מתוך זה כ, חתימה

.  2017-כבר בFFO-ובNOI-ייזום שצפויים להוביל לגידול בפרוייקטיבמספר ₪ מיליארד 2.5במהלך השנה 

החברה נסחרת במכפיל  . ן המניב והייזום האיכותיות במשק"עזריאלי הינה אחת מחברות הנדל, להערכתנו•

.  2%-ותשואת הדיבידנד עומדת על כ1.5הון של 

סיכום תמציתי של דוחות החברות השבוע–זרקור שבועי 



עשו את דרכם לקרנות המנוהלות השבוע₪ מיליון 456-המשך גיוסים בקרנות הנאמנות

,  ₪מיליארד 1.7-בסיכום חודשי הקרנות המנוהלות גייסו כ, הקודםבקצב הגיוסים לעומת השבוע 25%-כשל ירידה זאת למרות 

ח"האגרובם התרכזו בקרנות המחקות את מדדי , ₪מיליון 60-הקרנות המחקות רשמו השבוע פדיונות של כ, למרות המגמה החיובית

.  ל"אל מול גיוסים בקרנות המחקות את מדדי המניות בחו, בישראל

.מתחילת ינואר₪ מיליון 836-השבוע ו כ₪ מיליון 225-זאת לאחר שאיבדו כ, ח מדינה ממשיכות להוביל את הפדיונות"קרנות אג

הקרנות  ,  למרות זאת-(0.5%-התממש ב125א "ומדד ת0.76%-בירד 35א "תמדד )מדדי המניות סיכמו את השבוע במגמה שלילית •

קרנות  ב₪ מיליון 83-המתחלקים לגיוסים של כ, ₪מיליון 130-המשיכו ליהנות גם השבוע מזרימת כספים לאפיק שהסתכמה בכ1המנייתיות

היצירות בקרנות  החודש מתחילת . נרשמו פדיונות קליםל "מניות בחובקרנות , ומנגדהגמישותלקרנות ₪ מיליון 51-כ, מניות בישראל

.₪ מיליון 700-הצטברו ליותר מ1המנייתיות

מיליון  480-המשיכו להוביל את טבלת הגיוסים עם כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

-ו כ10/90בקרנות ₪ מיליון 526-כ, 20/80בקרנות ₪ מיליארד 0.92-המתחלקים לגיוסים של כ, ₪מיליארד 1.75-נוספים המסתכמים לכ₪
.30/70בקרנות ₪ מיליון 182

רשם ירידה קלה לעומת  השקליותקצב הפדיונות בקרנות , בעקבות זאת, 0.24%סיכם את השבוע עם עלייה ח ממשלתי שקלי "אגמדד •

.מתחילת החודש₪ מיליון 305-ו כ₪ מיליון 59-השבוע הקודם והסתכם בכ

.מהשבוע הקודם20%-אם כי בקצב הנמוך ב, ₪מיליון 129-המשיכו את המגמה החיובית מתחילת החודש וגייסו כח חברות"אגקרנות •

₪  מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  202.4-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל219.6-כ23.03.17-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 17.1-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל

054.2525462נועם אייזנברגר | 050.6555377סבטליץמיקי |054.7234235דן ברקאי | 054.3036052אורן דגן : קשר ליועצים

www.oceanp.com| 054.7827777משרד  | info@oceanp.com

בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

פדיונות בענף קרנות הנאמנות/ עדכון שבועי יצירות 

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

16/03/17
סיכום שבועיה' 23/03/17ד' 22/03/17ג' 21/03/17ב' 20/03/17א' 19/03/17

סיכום מתחילת 

החודש

1411014168351191גמישות

00000000חו"ל כללי

321122154-161283404מניות בארץ

111-14-2-127-4107מניות בחו"ל

241-64-4-1-2-ממונפות ואסטרטגיות

336-24-424428-20-14-350-קרן כספית

246-6-6-22-8-17-59-305-אג"ח בארץ- שקליות

611-56-48-55-31-34-225-836-אג"ח בארץ- מדינה

11-1-1000-2-אג"ח בארץ- מט"ח

428344149-914129556אג"ח בארץ - חברות והמרה

12705217611661754801749אג"ח בארץ כללי

2397-16-26-13-7-55-294-אג"ח בחו"ל

000-11000לתושבי חוץ בלבד

22-1-13-7-3-5-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

573213969-2122130703

8323414416715223821214סך הכול

116858186123-12423961564מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - מרץ 2017 


