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שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

5.62%-351388.1-0.92%א "מדד ת

1.71%-1251260.4-0.84%א "מדד ת

901010.9-0.40%12.43%א "מדד ת

1305.9-1.64%3.91%א צמיחה"מדד ת

527.9-0.53%15.15%ן"א נדל"מדד ת

51777.2-0.79%12.56%-א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002465.1-0.61%9.94%

Nasdaq 1005964.3-1.24%21.58%

Eurostoxx 600375.0-0.17%3.90%

DAX 4012296.61.33%7.17%

Hang Seng27522.9-1.02%25.76%

MSCI World All 

Countries
479.6-0.06%13.70%

MSCI Emerging 

Markets
1091.2-0.02%26.54%

ח"מדדי אג

277.60.00%0.10%מ"מדד מק

434.90.06%2.16%שנים2-5ממשלתי קבוע 

630.50.18%6.29%שנים5+ממשלתי קבוע 

270.10.04%0.75%שנים5-2ממשלתי מדד 

348.80.11%2.96%שנים10-5ממשלתי מדד 

60328.80.29%4.17%מדד תל בונד 

329.70.30%3.95%מדד תל בונד צמודות

349.90.42%4.49%מדד תל בונד תשואות

371.80.41%5.74%מדד תל בונד שקלי

349.30.15%3.41%ח כללי"אג

קונצרניח "אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.10.97%1.10%מדד תל בונד 

4.01.06%1.15%מדד תל בונד צמודות

3.61.81%1.88%מדד תל בונד תשואות

4.22.32%1.67%מדד תל בונד שקלי

ח"אפיק האג
ח"סביבת המאקרו ושוק האג

מהדוח עולה  . של השנהדוח המדיניות המוניטארית למחצית הראשונהבנק ישראל  פרסם את •

-ב2018-ו2017-צפוי לצמוח בהתוצר , 2017העדכנית שגיבשה חטיבת המחקר ביוני תחזית ש
וריבית בנק ישראל  , 2018האינפלציה צפויה להיכנס לתחומי היעד במהלך . בהתאמה, 3.3%-ו3.4%

השינוי מהתחזית הקודמת בדצמבר  . 2018צפויה להיוותר ברמתה הנוכחית עד לרביע השני של 

.החזויה נמוכה יותרכן אינפלציה , הריביתהעלאת משקפת דחיה במועד 
פרסמה השבוע את נתוני השכר הממוצע למשרת שכיר לחודש  המרכזית לסטטיסטיקההלשכה •

מיליון איש בשכר ממוצע  3.604מהנתונים עולה כי בחודש זה מספר משרות השכיר עמד על . יוני

במגזר זה המהווה  , במשק נרשם בחברות הפיננסיותהגבוההשכר הממוצע . ח"ש10,546של 

מנגד מגזר משקי . ח"ש17,680השכר הממוצע עמד על . במשקמכלל משרות השכירים 2.8%

הנמוכיםמכלל משרות השכירים במשק הציג את נתוני השכר הממוצעים 6.4%הבית המהווה 

.ח בלבד"ש4679ביותר בגובה 

קונצרניח "אג

צמיחה הקונצרני סיים שבוע חיובי על רקע ההערכות כי סביבת האינפלציה המתונה בשילוב השוק •

.2018איטית עד אפסית תגרום לדחייה של העלאת הריבית שתוכננה לרבעון הראשון של לנפש 

ספציפיים שאינם מתמחרים בצורה נאותה חים"לאגאנו חוזרים ממליצים להמשיך ולצמצם חשיפה •

.  את סיכון הלווה

ל"ח בחו"סביבת המאקרו ושוק האג

מיליארד  15תוך מתן סיוע ראשוני של , ב נדחתה באופן זמני לחודש דצמבר"תקרת החוב בארה•

הערכת  ב צפויים לפי "אסונות הטבע שפוקדים את ארה". הארווי"דולר לשיקום נזקי הוריקן 

כאשר מירב הנזק הצפוי לכלכלה צפוי  להוריד אחוז ויותר מהתוצר האמריקאיהנזקים הנוכחית 

נזקי , חולשה בשכר העבודה, להיגרם בטווח הקצר מהאטת ועצירת שוק העבודה באזורי האסון

עצירת התוצרת המקומית והפעילות הריאלית הן במגזרי השירותים והן במגזר הייצור  , רכוש

כ למרות החולשה הזמנית שאסונות טבע מייצרים לכלכלה  "כי בדנציין . החשופים לאסוןבאזורים 

באמצעי ייצור  , וכוללות השקעה מחודשת בתשתיותארוכות הטווח הינן חיוביות ההשפעות 

.  בניה חדשה והוצאות מחודשות של תושבים לרכישת ציוד לבית ואוכל, חדשים

הבנק המרכזי של אירופה הותיר את הריבית ללא שינוי והודיע כי ימשיך התוכנית התמריצים  •

עד בחודש ( מיליארד דולר72)מיליארד יורו 60-הודיע כי ימשיך ברכישת נכסים בECB. לכלכלה

.  ומסר כי ימשיך בתוכנית אם המצב הכלכלי באירופה יתדרדרדצמבר

המניותאפיק 
ישראל

.עונת הדוחות לרבעון השני הסתיימה. ננעלה במגמה שליליתא "הבורסה בת•

הרכישה תאפשר לשופרסל להיכנס  . שופרסל קיבלה אישור לרכישת ניו פארם מידי המשביר לצרכן•

.להרחיב את המותג הפרטי ולשפר את רווחיותה הממוצעת, הפארםלתחום 

לתורפז. הישראליתתורפזעת רכשה את 2017הודיעה על רכישה שביעית לשנת פרוטרום•

ורכישתה תרחיב את פעילותה הגלובלית בתחום  פרוטרוםשיעורי רווחיות גבוהים מאלה של 

.תמציות הבושם

ב"ארה

הדולר נחלש לרמותיו  . שלילי בשבוע מסחר מקוצר לרגל יום העבודהב סיכמו שבוע "מדדי ארה•

.עלייה שבועית שלישית ברציפות, 1.6%-הזהב עלה בכ. 2015הנמוכות מינואר 

על רקע ירידה בסבירות להעלאות ריבית עתידיות וירידה של 2.85%-מניות הפיננסים ירדו בכ•

.ב"חברות הביטוח עקב אסונות הטבע שפוקדים את ארה

•Equifax (EFX) מיליון  143ספקית פתרונות מידע הודיעה על פריצת אבטחה בה נחשף מידע על

.ביום שישי13%-המניה בתגובה צנחה בכ. צרכנים אמריקאים

•United Technologies (UTX) רכשה אתRockwell Collins (COL)30-בעסקת ענק של כ

מיליון בעלויות עד השנה הרביעית לרכישה  500צופה לסינרגיה של UTXהנהלת . מיליארד דולר

.  והתרומה לרווח הנקי תהיה חיובית כשנה לאחר הרכישה

אירופה

מדדי אירופה . 1.33%-הגרמני עלה בכהדאקס. במגמה מעורבתמדדי אירופה סיכמו שבוע •

.מטבע האירו המשיך בהתחזקותו. הרחבים סגרו בירידות שערים קלות

.  1%-ולאחריו סקטור הכימיקלים כשעלה בכ3.13%-סקטור הרכב הוביל את העליות כשטיפס בכ•

.2.3%-טבע כמו הפיננסים וחברות הביטוח ירדו בממוצע בכרגישים לאסונות נכסים 
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עדכון קצר על כלכלת ברזיל// שבועי זרקור 

צפויה כאשר הבנק המרכזי סוף סוף  היתההורדת הריבית . 8.25%לרמה של 1.0%-הוריד את הריבית ב(COPOM)הבנק המרכזי הברזילאי •

.ושיפור בתנאי הסחרח"המטעלייה ביתרות , זוכה לסביבה של אינפלציה נמוכה

.עד סוף השנה1.0%מעריכים שצפויה עוד הורדת ריבית של Jefferiesאך כלכלני , קצב הורדות הריבית צפוי להיות מתון יותר מכאן הלאה•

.  5.8%-ומכאן שהריבית הריאלית עומדת על כ2.46%האינפלציה באוגוסט עמדה על קצב שנתי של  •

4.37%הגירעון בחשבון השוטף עבר ממינוס . ישנו פער זמן בין ההקלה המוניטרית ולשיפור בסנטימנט הכלכלי, בדומה לכלכלות אחרות•

.2017במחצית הראשונה של GDP-מה0.71%למינוס של 2015ברבעון הראשון של GDP-מה

.ניכר שיפור במכירות הקמעונאיות ואלו עברו לטריטוריה החיובית בהשוואה לשנה שעברה•

למעשה הכלכלה  . תנועת הכספים ממיכה להיות חיובית. ב"במונחי דולר ארה20%-שוק המניות הברזילאי עלה מתחילת השנה בכ•

.  2017-לצפי לצמיחה חיובית ב2016-ב3.58%מצמיחה שלילית בתוצר של , הברזילאית עוברת ממצב רע לפחות רע

.3.6%ותשואת דיבידנד של 13.4%תשואה על ההון עתידית של , 1.92מכפיל הון של , 14.3שוק המניות נסחר במכפיל רווח עתידי של •
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יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// עדכון שבועי 
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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

סיכום שבועיה' 07/09/17ד' 06/09/17ג' 05/09/17ב' 04/09/17א' 03/09/17קטגוריה/תאריך

2-66514-גמישות

000000חו"ל כללי

18-15-13-361-81-מניות בארץ

1290514-מניות בחו"ל

00-631-2ממונפות ואסטרטגיות

1145-2-32-14קרן כספית

149128548אג"ח בארץ- שקליות

42283526103אג"ח בארץ- מדינה

20-100-2-אג"ח בארץ- מט"ח

307818-11-9-אג"ח בארץ - חברות והמרה

83491024047321אג"ח בארץ כללי

007427-695אג"ח בחו"ל

000000לתושבי חוץ בלבד

10-1-2-2-7-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

-21-191-317-62

97781976635472סך הכול

86741926866486מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - ספטמבר 2017 

₪ מיליון 472-תעשיית קרנות הנאמנות רושמת השבוע גיוסים של כ

. ₪מיליון 14-הקרנות הכספיות מסכמות שבוע עם פדיון קל של כ

.ח חברות בארץ"רובם התרכזו בקרנות המחקות את מדדי המניות ואג, ₪מיליון 29-הקרנות המחקות רשמו השבוע פדיונות של כ

.ח כללי"בהובלת קרנות אג, ₪מיליון 515-הקרנות המנוהלות ממשיכות בצבירה חיובית שהסתכמה השבוע בכ

1המנייתיותהקרנות -(0.84%-התממש ב125א "ומדד ת0.92%-ירד ב35א "תמדד )מדדי המניות פתחו את ספטמבר במגמה שלילית •

גיוסים של  , ומנגדמניות בישראלקרנות ב₪ מיליון 81-לפדיונות של כ, המתחלקים מחד, ₪מיליון 62-רשמו השבוע פדיונות שהסתכמו בכ

.  ל"מניות בחולקרנות ₪ מיליון 14-ו כהגמישותלקרנות ₪ מיליון 4-כ
. ₪מיליון 320-הובילו השבוע את הגיוסים עם כ',  וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.אחראיות למחצית הגיוס בקטגוריה10/90קרנות , כאשר
המשיכו במומנטום חיובי וגייסו  ח מדינה "אגקרנות , בהמשך לכך, 0.07%סיכם את השבוע עם עלייה של ח ממשלתי כללי "אגמדד •

.עלייה בקצב הגיוסים לעומת החודש הקודם-₪מיליון 106-השבוע כ
ניתן להבחין כי המשקיעים מחפשים ניהול אקטיבי באפיק  . ₪מיליון 9-רושמות שבוע נוסף של פדיונות המסתכם בכח חברות"אגקרנות •

מיליון  28)ח חברות מנוהלות "קונים קרנות אג, ומנגד( ₪מיליון 37)ח קונצרני "מצד אחד מוכרים קרנות מחקות העוקבות אחר מדדי אג, זה

₪.)
ב ממשיך להזין את הגיוסים בקרנות  "ח ממשלת ארה"המשך עליות באגרות חוב ממשלתיות שקליות בהמשך ישיר לירידת תשואות באג•

.₪מיליון 48-שהציגו החודש גיוסים של כהשקליות

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  215.2-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל231.4-כ07.09.17-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 16.2-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל


