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ח"אפיק האג
ח"האגושוקהמאקרוסביבת

שנתשלהשנייהלמחציתהתוצרנתוניאתמפרסמתס"הלמ

שלהשנייהבמחציתעלהג"התמכיעולהמהנתונים.2017

במחצית2.5%שלעליהלאחר,שנתיבחישוב3.7%-ב2017

המשק,לרבעוניםבחלוקההצמיחהנתוניבבחינה.הראשונה

מרמתמסוימתהאטה,3.6%שלבשיעורהרביעיברבעוןצמח

.2017שלהשלישיברבעון3.9%שלצמיחה

החולףבשבועשפורסמוהכלכלהענפילכלהפדיוןמדדי

לעומתהכלכלהענפיסךבפדיון4.3%שלעליהעלהצביעו

הכרייההתעשייהבענפיהפדיוןנתוניבלטולרעה.2016שנת

משמעותיתעליה.בלבד2.2%שלשנתיתעליהעםוהחציבה

שחלקהומיםחשמלאספקתבפדיוןנרשמה9.2%שלבשיעור

במהלך4.6%שלבשיעורהחשמלבתעריפיבעלייהמוסבר

2017.

תוך3.5עדשלקצרתיקמ"מחעלוממליציםממשיכיםאנו

.העולמיתהתשואותלעלייתדגשמתן

קונצרניח"אג

רקעעל0.2%-כשלבשיעורשלילישבועסיימוח"האגשווקי

.המניותבשווקיוירידותהממשלתיבאפיקתשואותעליית

פרסוםרקעעלובינוישיכוןמקבוצתניירותבלטולשלילה

שלומעצרבאפריקההפועלתנכדהחברהכנגדשוחדחקירות

.המשטרהי"עבכיריםעובדים

ספציפייםחים"לאגחשיפהלצמצםוממליציםחוזריםאנו

.הלווהסיכוןאתנאותהבצורהמתמחריםשאינם

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

מסתייםב"ארהשלהחובבאגרותתנודתימסחרשבוע

10-להממשלתיח"האגתשואות.החלשבההרמהבאותה

פרוטוקול.2.87%-לבחזרהוירדו2.95%שללרמהעלושנים

הכלכליתוהסביבהיתכןכיחשף(Minutes)האחרוןהפד

ריביתהעלאותיצריכוהעתידיתהאינפלציהורמותהחיובית

לעליתשגרמוהמשקיעיםחששותלמרות.נוספותהדרגתיות

המדיניותח"דואתמסרהפדהשבועסוףלקראת,תשואות

ההתנהלותעלאורמעטשפךכךידיועללקונגרסהמוניטארית

חששותאתבמעטהסירובכךהעתידיתהמוניטארית

המשקיעים

אפיק המניות
ישראל

צמיחהא"ות125א"תמדד.חיוביתבמגמהננעלהמסחרשבוע

והנפטהגזמניותלחיובבלטו.בהתאמה1.13%-ו0.53%-בעלו

.למצריםותמרלוויתןממאגרהגזייצואהסכםבעקבותזינקואשר

בפרמטריםצמיחההמשךהמשקפיםדוחותפרסמהמליסרון

.הדיווחביום5%-בכועלתההשוקצפיותמעל,התפעוליים

לרבעוןביחס1%-כשלצמיחהנרשמההשוכריםבפדיונות

.שנתיתברמה9.6%או7.7%-בכצמחFFO-וההמקביל

אך,המוקדמותהציפיותמעלרבעונייםדוחותפרסמהטאואר

התחזיותמממוצע6%-בכהנמוכההראשוןלרבעוןתחזיתשחררה

האורגנייםהצמיחהשקצביהודהל"המנכ.עונתיותבהשפעתוזאת

-דולקצבלרדתוצפויים2017-ב23%-ל2016-ב30%-מירדו

.2018-בנמוךספרתי

ב"ארה

שישיביוםחדותעליותבעזרתחיובישבועסיכמוב"ארהמדדי,

לסיומהמתקרבתהדוחותעונת.חוזרתהתנודתיותכיניכראך

S&P-המחברות90%כאשר ברווח14.8%שלעלייההציגו500

.למניה

מניותכאשר(1.90%)העליותאתהובילוהטכנולוגיהמניות

כאשר1%-בכעלוהאנרגיהמניות.2.5%-בכעלוהסמיקונדקטורס

סקטורבירידותבלט.3.2%-בכעלוהאנרגיהשירותיחברות

מכנסחיוביפחותורושםWalmartדוחותלאורהבסיסיתהצריכה

.CAGNYהנקראמרכזיצריכה

המזוןקמעונאית,(WMT)Walmartלאחר11.4%-בצנחה

במרווחירידה,אונלייןבמכירותהאטהשהציגולרבעוןדוחותיה

.2018-למהקונצנזוסנמוךלמניהלרווחוצפיהגולמי

אירופה

עלה600האירוסטוקסכאשרחיובישבועסיכמואירופהמדדי

תשתיותהםהבולטיםהסקטורים.0.26%-בוהדאקס0.14%-בכ

.2.3%-כשהוסיףוהטלקום2.4%-בכשעלהוהגזהחשמל

הלכהבתחילתהשאכזבהבאירופההדוחותשעונתצייןבלומברג

הטכנולוגיה,האנרגיהמניותשלטובותתוצאותלנוכחוהשתפרה

.והפיננסים

בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

25.02.18// סקירה שבועית 

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

4.00.87%1.35%-0.65%-60331.770.15%מדד תל בונד 277.70.00%0.01%מ"מדד מק

0.67%4.00.90%1.39%-332.8-0.15%מדד תל בונד צמודות0.64%-433.10.14%שנים2-5ממשלתי קבוע 

1.21%3.81.83%2.35%-354.8-0.27%מדד תל בונד תשואות1.39%-629.30.51%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

1.27%3.92.39%1.64%-346.9-0.29%מדד תל בונד לא צמודות0.18%-272.6-0.11%שנים5-2ממשלתי מדד 

1.43%4.02.55%1.72%-372.5-0.31%מדד תל בונד שקלי0.99%-350.90.05%שנים10-5ממשלתי מדד 

1.28%3.63.70%2.98%-362.4-0.53%מדד תל בונד תשואות שקלי0.72%-351.0-0.01%ח כללי"אג

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

0.69%S&P 5002704.00.55%2.76%-351499.30.61%א "מדד ת

0.17%Nasdaq 1006761.91.86%7.82%-1251362.10.53%א "מדד ת

901098.70.08%0.83%Eurostoxx 600380.30.14%-2.06%א "מדד ת

1313.91.13%0.09%DAX 4012461.90.26%-3.36%א צמיחה"מדד ת

2.93%MSCI World 524.10.29%2.16%-549.00.10%ן"א נדל"מדד ת

3.16%MSCI Emerging Markets1216.41.39%5.00%-51897.5-0.92%-א בנקים"מדד ת
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נתחרכשעופרעידןכיהשבועפורסםהעולמיהכדורגלבענף

ממניות32%רכשעופר.מדרידאתלטיקוהפארממועדוןנוסף

לפניוהשנייה2017בנובמברהראשונה,פעימות2-בהמועדון

-כאואירומיליון100-בכהסתכמוהרכישותעלות.וחציכשבוע

באמצערקשהוערךהספרדיהמועדוןעבורדולרמיליון123

ממניות32%רכישת.דולרמיליון730-בכ"פורבס"י"ע2017

דולרמיליון385שלשווימשקפתדולרמיליון123עבורהמועדון

.שנהמלפניהמועדוןשלהשווימהערכתבהרבהנמוך,למועדון

לא"שוויםהציגואשרלעסקאותנוספותודוגמאותאלופערים

מובילהמציאותלביןביניהםוהפערלמועדונים"כלכליים

סוגיהבכללהיאכדורגלבקבוצותהשקעההאםלשאלה

?אמוציונלייםמשיקוליםמונעתשהיאאוכלכלית

.בבורסההנסחרותהכדורגלקבוצותאתבחנוהבדיקהבמסגרת

מאזנייםנתונים,קבוצהכלשלהתפעולייםהפרמטריםאתבדקנו

מועדוני13-לההשוואהקבוצתאתצמצמנו.שוניםומכפילים

האירופאיותבבורסותהנסחריםבעולםמהמוביליםהכדורגל

.ב"ובארה

במונחיחוקיותואיןכמעטכינראההמצורפתהטבלהמניתוח

ביןהמאזנייםהמינוףיחסיאורווחמכפילי,תפעולייםמכפילים

הינוהשונותהקבוצותשלהרווחמכפיליטווחלדוגמא.הקבוצות

גם.יונייטדסטר'למנצ76xרווחמכפילכדיעדהפסדמכפילבין

–הפסד)מאודרחבהינוהמכפיליםטווחEV/EBITDAבמונחי

20.9x).משתייכותאשרחברותמספרבוחניםכאשרכללבדרך

.יותרמצומצםהינוהמכפיליםטווחענפיסקטורלאותו

קשרלייצרקשהעדייןההכנסותמכפילאתבוחניםכאשרגם

מעטזאתעובדה.המועדוניםשוויאתהמסבירמובהקסטטיסטי

הוצאותרכיבישנוהכדורגלשלקבוצותהעובדהרקעעלמפתיעה

,ולמאמניםלשחקניםשכרעלהוצאותובראשןמשמעותיקבועות

שוטפיםתחזוקהטיפולי,עונהקדםאימוני,וביגודספורטציוד

בדרךההוצאותתקציב.בזהוכיוצאולאצטדיוןלדשאלמתקנים

לכלקשיחיחסיתוהינוהמשחקיםעונתתחילתטרםנקבעכלל

.(בינוארשחקניםרכש)כללבדרךמטהכלפיחריגותעםהעונה

במהלךלעלותצפויותאויותרגבוהותשההכנסותשככלכך

,יירדההוצאותמסךהקבועותההוצאותמשקלכימצופה,העונה

תעלהוהרווחיותישתפרוהתפעולייםהנתוניםיוצאוכפועל

שלהכנסותמכפיליבטווחנסחריםהמועדוניםמרבית.בחדות

חלק.משמעיותחדמסקנותלהסיקבכדימדירחבטווח1-3

לאאךספורטיביתמבחינהמעוטריםאמנםאשרמהמועדונים

נסחריםרווחיותאומשמעותיותלהכנסותזאתלתרגםמצליחים

.גבוההכנסותבמכפילדווקא

רכיבישנוהמועדוניםבשוויכילמסקנהאותנומוביל,זאתכל

שלהספורטיביותובתוצאותבמותגהקשורמשמעותיאמוציונאלי

אובינלאומיותבליגותלהצלחהזוכותאשרקבוצות:הקבוצה

בשלאולי,המשקיעיםידיעלעודףלתמחורזוכותמקומיות

כרטיסיםשלמוגברותלמכירותתתורגםזוהצלחהכיהציפיה

וכןבהמשךבהרחבהנעסוקבהסטר'מנצ,לדוגמא.נדייז'ומרצ

ברכשהשקעה.מהממוצעגבוהיםלמכפיליםזוכותאשררומא

לשוויכללבדרךמתורגמתמפתחשחקןאבדןלחילופיןאונוצץ

.המועדון

מהשורהשחקניםעבורעתקסכומילשלםמוכןשהמועדוןככל

כלכלילהגיוןמוחלטבניגודוזאת.עולההמועדוןשלשוויו,הראשונה

מאודרחוקותולעיתיםאדירההינההמוביליםהשחקניםועלותמאחר

אשרבדורטמונדלמצואניתןלכךדוגמא.כלכליתמבחינהמשתלמת

100-כבעבורלברצלונה20-הבןהכישרון,דמבלהאוסמןאתמכרה

התחילוכאשרמאחרמוצלחתכלכליתעסקהלכאורה,אירומיליון

המועדון,זאתעם.יותרנמוכההיתהשלוהעלותבדורטמונדלשחק

שחקןשלאובדןבשל0.98x–מאודנמוךהכנסותלמכפילזוכה

.משמעותימפתח

הקבוצה,יונייטדסטר'מנצמועדוןהיאביותרהבולטתהדוגמא

.האנגליהכדורגלבתולדותבתאריםביותרהמעוטרת

:השנים האחרונות5-להלן ביצועי מניית החברה ב

Capital IQ: מקור

הסחיריםהכדורגלמועדונימביןביותרהגבוההשוויבעלהואהמועדון

האחרוניםהחודשים12-לההכנסות.דולרמיליארד3.2שלשוויעם

המועדוניםמביןביותרהגבוהותוהןדולרמיליון820עלעומדות

הישגיםממספרויושפעומושפעותאלוהכנסות.בבורסהשנסחרים

בליגתאלובימיםהשתתפותהואביותרוהחשובהראשון:ספורטיביים

סביליהמולהגמרלרבעעליהעלומאבקגמרשמיניתבשלבהאלופות

הליגהבטבלתהשנילמקוםהקבוצההתברגותהואהשני.הספרדית

הליגהבגביעזכיהכמוהעברהישגיכמובןהואהשלישי.האנגלית

הכנסות.2017במאיהאירופאיתבליגההזכייהאוהקודמתבעונה

מכירת,נדייז'מרצשלבהכנסותבצמיחהמתבטאותמהישגיםהמועדון

מתן,העברותבשוקיותרגבוהשחקניםשווי,למשחקיםכרטיסים

מענקיםוכמובןכסףמקבלתהקבוצהעבורןטלוויזיהושידוריחסויות

אמנםשהמועדוןבכךמשתקףזאתכל.א"ומפיפהכדורגלמהתאחדות

המשקיעיםאךהכנסותבמונחיהסחיריםהמועדוניםמביןהשיאןהינו

הענףלממוצעביחסגבוה,x4.43שלהכנסותבמכפילאותומזכים

.2.01xעלהעומד

עומדתהאחרונותהשנים5-בהתשואהכיניכרהמניהגרףבבחינת

אינההתשואה.לשנה8%-כשלממוצעתתשואה,39%-כעל

מאחרברורקשראיןהכספיותהתוצאותוביןובינהבמיוחדמזהירה

.לרווחיותהגבוהותההכנסותאתלתרגםמתקשהומהמועדון

בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

ליגת האלופות// זרקור 
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ספורטיבייםדרךציונילפיהמניההתנהגותאתנבחןאםאולם

מקבליםמשמעותייםספורטיבייםהישגים–מעניינתתמונהנגלה

:לדוגמאבשוויביטוי

וזכיה  2016במהלך מאי מוריניווזה 'החתמת המאמן ז1.

-באותה תקופה בגביע האנגלי השפיעה בעליית ערך של כ

.  על שווי המניה במהלך אותו החודש25%

זכיה בגביע –2017לפברואר 26ועד 2017תחילת שנת 2.

הליגה תוך החתמות של שחקנים במועד ההעברות בינואר  

. 15%-זיכתה את המניה בעליית ערך של כ

עוררה אף 2017למאי 24-זכיה בגביע הליגה האירופאית ב3.

.היא תגובה חיובית במניית החברה

הקבוצותרובכימציגהההשוואהטבלתשלמדוקדקתבחינה

ומשקיעילאוהדיוסליחה)1x-2.5xשלהכנסותבמכפילינסחרות

העונההמשתתפותהקבוצות.(שהוחרגווברינגהאםה'פנרבחצ

נסחרותסטר'ומנצפורטו,יובנטוס,רומאכמו"האלופותליגת"ב

לעליהצפיהמשךהמבטאההכנסותמכפילישלהגבוהבטווח

.העתידיותבהכנסות

4.4xשלהכנסותבמכפילנסחרתאשריונייטדסטר'מנצמשקיעי

ואולימוצלחתמשחקיםעונתלהמשךמצפים,מכולםהגבוההמכפיל

ליהנותלמועדוןלכאורהשיאפשרדברהאלופותבליגתזכיהאף

בעברגםכיהעובדהאףעלוזאתבהכנסותנוספתמצמיחה

.רווחיותלמונחיהכנסותלתרגםסטר'מנצהתקשתה

עונתאתסיימהבבורסהנסחרתשאינהברצלונההכדורגלקבוצת

שניתןבראיון.אירומיליון650-כשלהכנסותבמחזור2016-2017

מועדוןנשיא,ברתומיאוזף'גוציין"בלומברג"לרשתלאחרונה

הקרובההמשחקיםבעונתהכנסותלייצרצפויהקבוצתוכי,ברצלונה

כאינדיקציהסטר'מנצשלבתמחורנשתמשאם.אירומיליון900-כשל

אירומיליארד4-4.5כשלמועדוןשוויבקירובנקבלברצלונהשללשווי

.4-4.5xשלמכפילעלבהסתמך

בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

ליגת האלופות// זרקור 



בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// עדכון שבועי 
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0.6%-בעלה35א"תמדד)חיובישבועהציגוהמניותמדדי

הקרנות,לכךבהמשך-(0.5%-בטיפס125א"תומדד

.₪מיליון36-כשליצירותוהציגולגייסחזרו1המנייתיות

-כ,ל"חומניותבקרנות₪מיליון62-כשללגיוסיםהמתחלקים

54-כשלפדיונות,ומנגדהגמישותבקרנות₪מיליון28

הקרנותהחודשמתחילת.בישראלמניותבקרנות₪מיליון

.₪מיליון362-כשלפדיוןעםנותרו1המנייתיות

חשיפהעםמעורבותקרנותעלבדגש,כלליח"אגקרנות

הכספיםבזרימתהתייצבותהציגו',וכו10/90קרנות,1מנייתית

קרנותהחודשמתחילת.₪מיליון7-כשלקלבפדיוןשנאמדה

מיליארד1-מיותרעםהפדיונותטבלתאתמובילותכלליח"אג

₪.

כשלחיוביתתשואההשבוערשםשקליממשלתיח"אגמדד-

זרםאתהגבירוהשקליותהקרנות,זאתלמרות.0.25%

החודשומתחילת₪מיליון85-בכהשבועשהסתכמוהפדיונות

.₪מיליון269-בכ

בהמשך  , רשם השבוע עלייה קלהח ממשלתי כללי "מדד אג

חזרו לראש טבלת הקרנות המגייסות  מדינהח "אגקרנות , לכך

-מבין הקרנות המנוהלות והציגו זרימת כספים חיובית של כ

.מתחילת החודש₪ מיליון 161-השבוע ו כ₪ מיליון 107

 מיליון  15-רשמו השבוע פדיון קל של כח חברות "אגקרנות

.ירידה חדה בקצב הפדיונות לעומת השבוע הקודם-שח

₪  מיליון 288-איבדו כח חברות "אגמתחילת פברואר קרנות 

.מנכסיהן

₪ הנתונים מוצגים במיליוני 

-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל244.4-כ22.02.18-לתעשיית הקרנות מנהלת נכון 
.₪מיליארד 15.2-כשמנהלות הכספיות והקרנותמיליארד שקל229.2

₪  מיליון 255-זאת לאחר שהשבוע גייסה כ, מחפשת כיווןתעשיית קרנות הנאמנות 
.₪מיליון 220-מה שמתבטא בגיוס שבועי של כ, ממשיכות לצבור נכסים כתוצאה מהתנודתיות בשווקיםהקרנות הכספיות 

.₪מיליון 165-מתחילת החודש הקרנות המחקות איבדו כ, נותרות ללא שינוי משמעותיהמחקות הקרנות 
.₪מיליון 5-רשמו שבוע רגוע עם גיוס מזערי של כהקרנות 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"בעפרטנרסהינה רכושה של חברת אושן הסקירה . פיננסים המפורטים בסקירה

.או חלקים ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש מטעם החברה/הסקירה ו

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

15/02/18
סיכום שבועיה' 22/02/18ד' 21/02/18ג' 20/02/18ב' 19/02/18א' 18/02/18

סיכום 

מתחילת 

החודש

34-184285828-6-גמישות

100-1000-2-חו"ל כללי

265-1732-33-8-28-54-319-מניות בארץ

9907493362-37-מניות בחו"ל

322213-35-27-ממונפות ואסטרטגיות

85-3-308749117220305קרן כספית

185-1410-56-4-19-85-269-אג"ח בארץ- שקליות

54193236174107161אג"ח בארץ- מדינה

32-21-111-2-אג"ח בארץ- מט"ח

273-615-5-5-14-15-288-אג"ח בארץ - חברות והמרה

1021-2784-11-10-43-7-1028-אג"ח בארץ כללי

374-6-24-60-32-69-אג"ח בחו"ל

000-100-10לתושבי חוץ בלבד

130-1-400-4-18-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ ובחו"ל(
-398-3544440-1836-362

1823-58148674326225-1598-סך הכול

1908-55178-20-6-925-1903-מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - פברואר 2018 


