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שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

4.79%-351400.30.21%א "מדד ת

1.57%-1251262.30.86%א "מדד ת

901002.62.85%11.51%א "מדד ת

1353.71.17%7.71%א צמיחה"מדד ת

529.82.93%15.57%ן"א נדל"מדד ת

51592.9-0.38%0.89%-א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002357.5-0.30%5.21%

Nasdaq 1005420.9-0.33%11.41%

Eurostoxx 600380.80.03%5.49%

DAX 4012230.9-0.71%6.48%

Hang Seng24273.70.65%10.30%

MSCI World All Countries447.3-0.36%6.03%

MSCI Emerging Markets961.60.34%11.52%

ח"מדדי אג

277.40.00%0.04%מ"מדד מק

427.8-0.02%0.49%שנים2-5ממשלתי קבוע 

599.8-0.06%1.12%שנים5+ממשלתי קבוע 

0.01%-268.00.00%שנים5-2ממשלתי מדד 

339.40.09%0.19%שנים10-5ממשלתי מדד 

60319.90.20%1.35%מדד תל בונד 

321.40.18%1.32%מדד תל בונד צמודות

341.40.30%1.94%מדד תל בונד תשואות

359.60.27%2.27%מדד תל בונד שקלי

340.20.08%0.71%ח כללי"אג

ח קונצרני"אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.01.29%1.26%מדד תל בונד 

3.91.32%1.28%מדד תל בונד צמודות

3.62.05%1.99%מדד תל בונד תשואות

4.22.58%1.60%מדד תל בונד שקלי

ישראל

הדוחות לאחר סיום עונת 90א "בלטו במיוחד מניות מדד ת. חיוביתא נסחרה במגמה "הבורסה בת•

.הרביעיבישראל לרבעון 

טעונה אישור  העסקה . ₪מיליון 130-בתמורה לניו פארם הבוקר כי רכשה את שופרסל פרסמה •

אנו מעריכים כי בעזרת ניהול איכותי ויתרון לגודל שופרסל תשפר את . הגבלים עסקייםממונה 

.ברכישהסינרגיותרווחיות ניו פארם ותמצה 

HSBCכאשר הודיעה על הסכם להארכת השכירות עם 13%-נכסים ובנין עלתה השבוע בכ•

כלומר  , מיליון דולר לשנה43-שנים ומסתכם ב5-ההסכם הינו ל. יורק-במגדל שבבעלותם בניו

.מיליון דולר לשנה11-של כNOIתוספת 

על פי  . מיליארד דולר2-טבע בוחנת מכירת חטיבת מוצרי האישה שעל פי הערכות שוויה נאמד בכ•

.  טבע שכרה את בנק ההשקעות מורגן סטנלי והמכירה נעשית לצורך הפחתת החוב, בלומברג

ב"ארה

בלטו  REIT-חברות ה. את שבוע המסחר עם נטייה לירידות שערים קלותב סיכמו "מדדי ארה•

.  1%-לחיוב ואילו סקטור הפיננסים והטלקום ירדו בכ

דולר למניה  11תמורת אייפקסנמכרה לקרן (ELOS)סינרון, חברת האסתטיקה הישראלית•

.למחיר המניה טרום מכירתה33%של פרמייההמחיר מייצג . מיליון דולר400-בעסקה של כ

פרסמה דוחות פושרים כאשר החברה פספסה את Walgreens (WBA), רשת הדראגסטור•

מול צפי  4.2%-אך המכירות מחנויות זהות צמחו ב, תחזיות הקונצנזוס בשורת המכירות והרווח

החברה אשררה את תחזיותיה ומצפה לסיים את רכישת . 3.1%לצמיחה מתונה יותר של 

.  חודשים3תוך Rite Aid (RAD)מתחרתה 

אירופה

תשואת חסר נרשמה השבוע במניות הרכב  . עם נטייה לירידות שעריםמניות אירופה חתמו שבוע •

מנגד סקטור הנפט והגז . 2%-הטלקום והבנקים עם ירידה ממוצעת של כ, וחלקי החילוף לרכב

.המחיר הנפט3%-בלט לחיוב לאור עלייה של כ

Wirecardחברת האבטחה הגרמנית • (WDI.GR)  פרסמה דוחות שנתיים בדומה לצפי התחזיות

.14.5מיליון אירו המשקף מכפיל 382-400שבין EBITDA-את ציפיותיה לואישררה

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

בהודעה לעיתונות שליוותה  . 0.1%ריבית בנק ישראל לחודש אפריל נותרה ללא שינוי ברמה של •

על כנה עד אשר האינפלציה תתבסס בתוך תשאראת החלטתה הריבית צוין בהרחבה כי הריבית 

נראה כי הבנק פחות מוטרד מהסיכונים לכלכלה  . 2%-תחום היעד כלומר סביב רמת ה

הגלובאלית והצמיחה בישראל כפי שהשתקף בהודעות הקודמות ועיקר הפוקוס הינו על חזרה 

העלאת ריבית ראשונה תתרחש , על פי חטיבת המחקר של הבנק". נורמאלית"לסביבת אינפלציה 

.2018ברבעון השני של שנת 

ציפיות האינפלציה הנגזרות מהשוק ממשיכות להיוותר נמוכות וזאת על אף נתוני צריכה פרטית •

מגמה זאת עומדת בסתירה  . שיעור אבטלה נמוך והמשך מגמת התייקרות מחירי הדיור, חזקה

. ל אשר דווקא רשמה עליה במהלך החודשים האחרונים"להתנהגות ציפיות האינפלציה בחו

. הירידה בציפיות המקומיות מיוחסת בעיקרה להתחזקות השקל

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

.הבינונימ"המחבדגש על העדפה לאפיק הצמודתוך 3תיק קצר של עד מ"מח

,קונצרניח "אג

חובלהסדרבכפוףהחברהאחזקותלרכישתמחייבותבלתיהצעותמספרקיבלהישראלאפריקה•

מולפרטנימ"מוינוהל,הנציגותהודעתפיעל.הבנותבחברותאחזקותלרכישתהצעותוכן

.השוניםהמציעים

אתלהגדילממשיכיםהמשקיעים.נמוכותברמותנסחרותעדייןהקונצרניח"באגהמרווחים•

פעלוהאחרונותבשניםכיהעובדהבשלוכןהנמוכההריביתרמתבשלסיכוןלנכסיהחשיפה

אשרשניםמספרפניעלהקרןתשלומיופריסתמ"המחהארכת,מימוןעלויותלהורדתהחברות

החשיפהאתולהקטיןלהמשיךממליציםאנו.החברותשלהספציפיבסיכוןבירידהמתבטא

.אינפלציהמפניהגנהמספקאינואשרארוךמ"במחשקליח"אגעלבדגשספציפייםחים"לאג

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

ביחסמסויימתאכזבהמהווההנתון.האמריקאיבמשקמרץבחודשמועסקיםאלף98שלגידול•

ממשיךעבודהלשעתוהשכר4.5%-לירדהאבטלהשיעור.משרותאלף175שללגידוללציפיות

צפוילאהתעסוקהדוח.(האחרוניםהחודשים12-ב2.7%-ובמרץ+0.2%)סבירבקצבלעלות

שנים10-לב"ארהממשלתח"אגתשואת.השנהריביתלהעלאתהפדבתחזיותלשינוילהביא

בסיוםונקבעהחזרהעלתה2.3%-הלרמתמתחתחדהבירידההמסחריוםאתהתחילהאשר

.2.38%עלהמסחר
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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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וכן  ( Spin Off)נפרדת אודות פעילויות שפוצו מתוך חברות גדולות לחברה ערכו מחקר S&P Globalכלכלני •

.האם חבורות אלו הניבו תשואה עודפות למשקיעים בטווח הקצר והארוך
•Spin off חטיבת פעילות לחברה נפרדת בדרך של חלוקת מניות בחברה זהו מצב שבו חברת האם מחליטה לפצל

ציבוריות  נוצרות שתי חברות , לאחר הפיצול. בפיצולבאופן יחסי לשווי שהוסכם , מניותיה הקיימיםלבעלי החדשה 

למדי מאחר זוהי תופעה נפוצה , ב"בארה. חברת האם נשארת בעלת מניות בחברה שפוצלהנפרדות לחלוטין כאשר 

כך . הליבההיא לערוך שינוי ארגוני ומיקוד בעסקי Spin offאחת המטרות בביצוע . מסאירוע ופעולה זו אינה גוררת 

בהשוואה להיותן חטיבה  תוצאותיהן של החברות משתפרות , על פי רוב. שכל אחת מהחברות הופכת ממוקדת יותר

.קטנה בחברה מבוזרת
מחקר אחר מצביע  (. Miles 1983מחקר של )נוטות לתשואה עודפת spin offמחקרים מראים שחברות שביצעו •

על תגובה חיובית במניית חברת האם ביום הודעת הפיצול ותשואה עודפת ארוכת טווח של החברה שפוצלה  

(McConnell 2004.)
הרחיבו את המחקר לשווקים  S&Pרוב המחקרים מתמקדים בשוק האמריקאי לנוכח המידע הזמין אך כלכלני •

.  הגלובליים

:ממצאי המחקר
כי לאחר הממצאים מראים . מייצרות תשואה עודפת בטווח הארוךהחברות שפוצלו מתוך החברות שנבחנו עולה כי •

.בממוצעS&P 500-על מדד ה8.39%תשואה עודפת של שפוצלו השיגו החברות , שנים3
הפיצול  ועד למועד עולה כי חברות האם הניבו תשואה עודפת מיום ההודעה על הפיצול שנבחנו מתוך החברות •

רק שנים שלאחר הפיצול 3-ב. S&P 500-זו ביחס למדד הבתקופה 5%-כהתשואה העודפת עמדה על . בפועל

.חברות אם שפיצלו חטיבה שעוסקת בענף אחר הניבו תשואה עודפת
.  לא נמצאו הבדלים מהותיים בתוצאות המחקר בין חברות אמריקאיות לחברות גלובאליות אחרות•
.מיליארד דולר250-אשר עמד על כ Spin offהיוותה שנת שיא בהיקף עסקאות 2015שנת •

(Spin off)אודות פיצול חברות  מחקר –זרקור שבועי 


