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שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

4.44%-351405.50.88%א "מדד ת

0.86%-1251271.41.00%א "מדד ת

901023.21.57%13.81%א "מדד ת

1403.42.25%11.67%א צמיחה"מדד ת

532.30.00%16.12%ן"א נדל"מדד ת

51641.30.37%3.95%-א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002388.81.51%6.49%

Nasdaq 1005571.32.60%14.80%

Eurostoxx 600387.82.37%7.10%

DAX 4012443.83.23%8.33%

Hang Seng24698.52.38%11.88%

MSCI World All Countries455.21.93%7.90%

MSCI Emerging Markets978.01.68%13.42%

ח"מדדי אג

277.50.00%0.05%מ"מדד מק

428.0-0.04%0.54%שנים2-5ממשלתי קבוע 

598.8-0.14%0.94%שנים5+ממשלתי קבוע 

270.30.10%0.85%שנים5-2ממשלתי מדד 

343.50.34%1.40%שנים10-5ממשלתי מדד 

60323.40.30%2.46%מדד תל בונד 

324.90.29%2.41%מדד תל בונד צמודות

344.90.26%3.00%מדד תל בונד תשואות

360.00.03%2.37%מדד תל בונד שקלי

342.10.24%1.27%ח כללי"אג

ח קונצרני"אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.01.06%1.25%מדד תל בונד 

3.91.10%1.28%מדד תל בונד צמודות

3.61.84%1.97%מדד תל בונד תשואות

4.12.60%1.60%מדד תל בונד שקלי

ישראל

בלטו לטובה  . במגמה חיובית מלווה בעליות שערים במדדים המוביליםא נסחרה "הבורסה בת•

.  4%-מדד הביטוח זינק בכ. בממוצע כל אחת10%והפניקס שעלו בכמעט תיםמלם, מניות סרגון

.  הודיעה על עזיבת לקוח וכפועל יוצא עדכנה את תחזיותיה כלפי מטה, סאפיינס, חברת התוכנה•

2017ברווח הנקי של 40%-ברווח התפעולי ושל כ28%-עדכון התחזית עשוי ליצור ירידה של כ

ביום חמישי בבורסה  8.5%-כתגובה המנייה ירדה בכ. מול תחזיות הקונצנזוס טרום עזיבת הלקוח

.4%-שלילי של כ' בתל אביב וחוזרת עם פער ארביטראז

החל מהרבעון השני של 40%-מהרווח הנקי ל30%-בנק הפועלים העלה את מדיניות הדיבידנד מ•

לעומת  11%ההחלטה התקבלה לאור הלימות ההון הגבוהה אליה הגיע הבנק בשיעור של . השנה

.10.75%יעד פנימי של 

מיליארד שקל עומד בסימן  1.48לפי שווי של XIOגורל מכירת בית ההשקעות מיטב דש לקבוצת •

בעלי השליטה בבית ההשקעות נתנו אורכה . שאלה לאחר שהאולטימטום שהציבה מיטב דש פג

.ימי עסקים להגשת היתר שליטה ולא העסקה מבוטלת20של 

ב"ארה

הסקטורים  . במדדים המובילים1.5%שבוע עם עליות שערים של מעל ב סיכמו "מדדי ארה•

ומנגד בלטו  +( 2%)הצריכה המחזורית , +(2.4%)הבריאות , +(2.6%)הבולטים היו הטכנולוגיה 

(.-1.5%)והטלקום ( -2.1%)הריטלשלילה סקטור 

פוליטי בצרפת  -הגיאורפורמת מיסוי וירידה בסיכון , השילוב של תוצאות רבעוניות טובות מהצפוי•

ובגוש האירו ככלל הביאו לעליות שערים ולכניסת הכספים הגדולה ביותר מהבחירות לנשיאות  

.ב בנובמבר שנה שעברה"ארה

אירופה

-הגיאוזינקו לנוכח תוצאות הסיבוב הראשון לנשיאות צרפת ומכאן לירידה בסיכון מניות אירופה •

.4%-ומניות הרכב והכימיקלים בכ4.85%-מניות הבנקים בלטו לחיוב כשטיפסו ב. פוליטי

מציגות צמיחה ברווח למניה  האירוסטוקסהתוצאות הרבעוניות בולטות לחיוב כאשר עד כה חברות •

.מול רבעון מקביל24%-של כ

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

.ענפי מסחר המעידים על המשך צמיחה יחסית מתונהופידיוןפורסמו בישראל נתוני יצוא ' ביום ה•

.  עם תחזית יציבהA+אשררה את דירוג האשראי של ישראל ברמה של FITCHחברת הדירוג •

.  ויציביםכלכליים חיוביים תשלומים וביצועים המשק הן עודף במאזן חוזקות, על פי חברת הדירוג

חולשות המשק הן יחס חוב תוצר גבוה ביחס למדינות ייחוס וסיכונים פוליטיים  , זאתלעומת 

.  וביטחוניים

ב נראה כי לא צפויים להיעצר  "ב לרבעון הראשון בארה"למרות התמתנות נתוני הצמיחה בארה•

(  3.5%-קצב עליה שנתי של כ)בעלות העבודה לאור קצב ההאצה הלחצים האינפלציוניים בעולם 

מ תיק קצר של  "אנו ממליצים על מח,להמשיך ולתמוך בעליה בציפיות האינפלציה עובדה שצפויה 

.הבינונימ"המחבדגש על העדפה לאפיק הצמודתוך 3עד 

,קונצרניח "אג

צרפתבבחירותחיוביותתוצאות,בישראלהדירוגאשרורעםחיובישבועסייםהקונצרניהשוק•

אנו.החובמרווחיולצמצוםלסיכוןבתיאבוןהגידוללהמשךשתרםדברהקרנותבשוקוגיוסים

אתנאותהבצורהמגלמיםשאינםספציפייםחים"לאגהחשיפהאתולהקטיןלהמשיךממליצים

.אינפלציהמפניהגנהמספקאינואשרארוךמ"במחשקליח"אגוכןהלווהסיכון

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

עיקר.15%שללרמה35%שלמרמהמיסיקיצוץתכניתאתטראמפהנשיאהציגרביעיביום•

כיודאילאאשרבגרעוןוגידולבמיסוינרחבכהקיצוץבמימוןמקושינובעהתוכניתלגביהספקות

שכזותוכניתעלותכיגורסיםזאקסגולדמןכלכלני.בכלכלהנוספתצמיחהבשלמלאבאופןיקוזז

.החולףבשבוע1%-בכירד(DXY)אינדקסדולרבתגובה.שנים10-לטריליון3.7-כהיא

ללהביחסתמיכהאחוזי23.8%-לכהראשוןבסיבובזכהמקרוןבהםבצרפתהבחירותתוצאות•

בניצחוןלהסתייםצפוילמאי7-בשיערךהשניהסיבוב,המוקדמיםהסקריםפיעל.21.5%עםפן

תרמוהאירוגושהתפרקותמפניהחששותברמתירידה.תמיכה60%-כעםהמתוןמקרוןשל

.ח"האגבשוקיחסיתורגיעההמניותבשווקילראלי

לצפיביחסבלבד0.7%שלצמיחהעםמטהכלפיהפתיעב"בארההראשוןלרבעוןהצמיחהנתון•

הפרטיתבצריכההחולשהכינראה.בלבדזמניתבחולשהמדוברכינראהאולם1.2%שללגידול

שעלוהעסקיהסקטורהשקעותועםחיובייםסנטימנטנתוניעםאחדבקנהעולהאינהבנתונים

.ניכרבאופן
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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

זרקור שבועי

ב ואירופה"תוצאות ביניים של דוחות הרבעון הראשון בארה
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ברווח  12.5%ב מצביע על עלייה של "שיעור הצמיחה בקרב הדוחות לרבעון הראשון שפורסמו עד כה בארהFactsetעל פי •

מציינים כי אם  Factsetכלכלני . במרץ31-ב9%שיעור זה גבוה מתחזיות האנליסטים המוקדמות שצפו עלייה של . למניה

של  עם צמיחה 2011לשיא שנרשם ברבעון השלישי של יהיה זה שיעור הצמיחה הקרוב ביותר , שיעור צמיחה זה יישמר

.למניהברווח 16.7%

גבוה יחסית  אורגני חברות התעשייה מציגות שיעור צמיחה . חברות התעשייה והפיננסים הן התורמות העיקריות לצמיחה ברווח•

ותרומה ממינוף  (NIM)בקרב החברות הפיננסיות נרשם גידול במרווח האשראי . ההנהלות להמשך השנהוציפיות חיוביות מצד 

.  תפעולי

שיעור זה  . מהן עקפו את תחזיות קונצנזוס האנליסטים לרווח למניה77%, שפרסמוS&P 500-מקרב חברות ה58%מתוך •

. 70%גבוה יותר מהממוצע בשנה האחרונה שעומד על 

,  6.7%שפרסמו עד כה עקף את התחזיות המוקדמות לרווח למניה בשיעור של S&P 500-שיעור ההפתעה בתוצאות חברות ה•

.4.3%גבוה יותר מהממוצע שנרשם בשנה האחרונה שעמד על 

ב"ארה

אירופה

שהינו אינדיקטור למדידת  PMI-דוחות הרבעון הראשון באירופה מקבלים תאוצה מנתוני מאקרו טובים בעיקר עקב גידול חד ב•

מתחילת השנה ניתן לראות כניסת כספים גבוהה למניות אירופה בעיקר ממשקיעים מוסדיים ולאחרונה  . התעשייתיתהפעילות 

.דרמטית בפרמיית הסיכון הפוליטי עקב תוצאות הבחירות לנשיאות צרפתהתחזקה מגמה זו בשל ירידה 

שיעור  . מהן עקפו את תחזיות קונצנזוס האנליסטים לרווח למניה67%, שפרסמו עד כה600האירוסטוקסמחברות 37%בקרב •

ללא סקטור  21%ועל 24%בסיכום ביניים שיעור הצמיחה ברווח למניה עד כה עומד על . הינו גבוה מאוד, 11%-כ, ההפתעה

.  הפיננסים

כל ארבעת הסקטורים הבאים מציגים תרומה חיובית לשיעור  2011בנק מציין כי לראשונה מהרבעון הראשון של דויטשה•

כאשר מבניהם חברות הרכב והתעשייה הן התורמות  . הפיננסים וחברות משאבי הטבע, הדפנסיביים, המחזוריים: הצמיחה

.סקטור התשתיות בולט לשלילה כאשר הוא מציג ירידה מזערית ברווח. העיקריות

מול רבעון  8%שיעור הצמיחה במכירות שנרשם עד כה עומד על . היכו את תחזית המכירות600האירוסטוקסמחברות 79%-כ•

.כאשר כל הסקטורים תורמים לצמיחה, מקביל אשתקד



בקרנות המנוהלות₪ מיליון 620החדשות הטובות מצרפת הביאו גל של אופטימיות בשוקים שהתבטא בגיוסים של 

.בקצב הגיוסים לעומת חודש מרץ35%זינוק של -₪ מיליארד 1.6-מתחילת החודש הקרנות המנוהלות רשמו גיוסים של כ

.בסיכום חודשי₪ מיליון 46-המצטברים לכ, ₪מיליון 40-הקרנות המחקות רשמו השבוע גיוסים של כ, בהמשך לכך

.מתחילת אפריל₪ מיליון 400-השבוע ו כ₪ מיליון 133-זאת לאחר שאיבדו כ, ח מדינה ממשיכות להוביל את הפדיונות"קרנות אג

הקרנות  ,  בעקבות זאת-(1%-טיפס ב125א "ומדד ת0.88%-בעלה 35א "תמדד )מדדי המניות סיכמו את השבוע במגמה חיובית •

מניות  קרנות ב₪ מיליון 136-המתחלקים לגיוסים של כ, ₪מיליון 243-רשמו השבוע זינוק חד בקצב הגיוסים המסתכם לכ1המנייתיות

הצטברו  1המנייתיותהיצירות בקרנות  החודש מתחילת .ל "מניות בחובקרנות ₪ מיליון 59-ו כהגמישותבקרנות ₪ מיליון 47-כ, בישראל

.₪ מיליון 496-לכ

מיליון  484-המשיכו להוביל את טבלת הגיוסים עם כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

-ו כ10/90בקרנות ₪ מיליון 534-כ, 20/80בקרנות ₪ מיליארד 0.68-המתחלקים לגיוסים של כ, ₪מיליארד 1.54-נוספים המסתכמים לכ₪
.30/70בקרנות ₪ מיליון 153

קצב הפדיונות בקרנות  , בעקבות זאת והתגברות הציפיות האינפלציוניות, סיכם את השבוע עם ירידה קלהח ממשלתי שקלי "אגמדד •

.מתחילת החודש₪ מיליון 244-ו כ₪ מיליון 117-רשם עלייה קלה לעומת השבוע הקודם והסתכם בכהשקליות

.בסיכום שבועי₪ מיליון 143-המשיכו את המגמה החיובית מתחילת החודש והגבירו את קצב הגיוסים לכח חברות"אגקרנות •

₪  מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  205.8-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל222.7-כ27.04.17-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 16.9-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל
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פדיונות בענף קרנות הנאמנות/ עדכון שבועי יצירות 

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

20/04/17
סיכום שבועיה' 27/04/17ד' 26/04/17ג' 25/04/17ב' 24/04/17א' 23/04/17

סיכום מתחילת 

החודש

7171697847119גמישות

0000000-1חו"ל כללי

222961241725136358מניות בארץ

40522121285919-מניות בחו"ל

1-150-4-3-4-4-ממונפות ואסטרטגיות

8-25-28-21-17-28-119-127-קרן כספית

127-15-24-22-25-31-117-244-אג"ח בארץ- שקליות

267-30-27-31-15-30-133-399-אג"ח בארץ- מדינה

5-1-1000-2-7-אג"ח בארץ- מט"ח

2041427354028143347אג"ח בארץ - חברות והמרה

10584415211489844841542אג"ח בארץ כללי

716-13-1130-49-62-אג"ח בחו"ל

10000000לתושבי חוץ בלבד

31-30-21-2-5-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

25422100453541243496

103513186112132585011535סך הכול

104339214133149866201662מסורתיות )בנטרול כספיות(
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