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שבוע' תערךשם נייר
'  ת

שנה.ת

מדדי מניות בישראל

2.22%-351438.20.18%א "מדד ת

1251311.50.12%2.27%א "מדד ת

901062.7-0.38%18.20%א "מדד ת

1331.5-0.31%5.95%א צמיחה"מדד ת

551.4-0.14%20.30%ן"א נדל"מדד ת

51815.1-0.85%14.96%-א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002560.40.23%15.29%

Nasdaq 1006037.91.71%27.75%

Eurostoxx 600391.30.85%8.86%

DAX 4013133.31.74%15.12%

Hang Seng28202.4-0.17%29.26%

MSCI World All 
Countries

497.30.33%17.89%

MSCI Emerging 
Markets

1110.2-1.48%28.75%

ח"מדדי אג

277.60.00%0.10%מ"מדד מק

2-5ממשלתי קבוע 

שנים
434.2-0.06%1.99%

626.5-0.57%5.61%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

5-2ממשלתי מדד 

שנים
270.00.00%0.71%

10-5ממשלתי מדד 

שנים
346.2-0.42%2.19%

60328.9-0.47%4.18%מדד תל בונד 

330.1-0.43%4.06%מדד תל בונד צמודות

352.2-0.58%5.17%מדד תל בונד תשואות

373.0-0.45%6.08%מדד תל בונד שקלי

349.2-0.33%3.39%ח כללי"אג

קונצרניח "אג

מ"מח
'  ת

פנימית
מרווח

604.01.08%1.06%מדד תל בונד 

4.01.16%1.10%מדד תל בונד צמודות

3.71.81%1.78%מדד תל בונד תשואות

4.12.28%1.56%מדד תל בונד שקלי

ח"אפיק האג

ח"סביבת המאקרו ושוק האג

ספטמבר  –נתוני המגמה של סחר החוץ בישראל מצביעים על עליה ביבוא הסחורות בחודשים יולי •

במונחים שנתיים לתקופה  0.3%לאחר ירידה של , זאת. בחישוב שנתי5.3%בשיעור של 2017

יצוא הסחורות לעומת זאת רשם ירידה בין יולי לספטמבר בשיעור של . שבין אפריל ליוני השנה

יוני  -אפריללמגמה בחודשים הירידה האחרונה ביצוא הינה המשך ישיר . בחישוב שנתי13.9%

.בחישוב השנתי13.6%השנה בהם ירד היצוא בשיעור של 

12.7%נרשמה ירידה של ( 2017' אוג-2016' ספט)החודשים האחרונים 12-מפרסם כי בס"הלמ•

.  בכמות המבוקשת של הדירות החדשות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

.  תוך מתן דגש לעליית התשואות העולמית3.5מ תיק קצר של עד "אנו ממשיכים וממליצים על מח•

ח קונצרני"אג

מדדי התל בונד ירדו על רקע עליית  . האחוזבכמחציתירד השבוע הקונצרניותח"האגאפיק •

דלק בהמשך לחששות  ' מכירת נכסי סיכון וכן מימושים באגרות החוב של קב, תשואות בעולם

.משקיעים בנושא שווי מאגר תמר ויכולת הפקת תזרימי המזומנים ממנו

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

.  את סיכון הלווה

ל "ח בחו"סביבת המאקרו ושוק האג

60ח של הבנק המרכזי באירופה תרד מרמות של "כי תוכנית רכישות האג, ECB-הכריז ההשבוע •

הוארכה  , בהיקףבמקביל לקיצוץ המדובר . בחודשמיליארד אירו 30מיליארד אירו בחודש לסך של 

ציין כי הריבית תוסיף להיות נמוכה זמן רב דראגי. 2018חודש ספטמבר תוכנית הרכישות עד 

להיחלשות האירו בעולם כביטוי להמשך צעדים  הביאה פעולה זו . הרכישותתוכניתלאחר סיום 

.מוניטאריים מרחיבים בגוש האירו

נראה כי המועמד המוביל כעת הינו  . ח"לטלטל את שוק האגב מוסיפה "בארהר הפד הבא "יוזהות •

לרמות  ש"בסופירדו במעט שנים 10-החוב לתשואות . יילןנט 'בהשקפותיו לגפאוול הדומה רום'ג

למרות זאת נראה כי השוק אחיד בדעתו כי העלאת הריבית הבאה תתקיים בדצמבר  . 2.41%של 

.85%-ומנבא לכך הסתברות של כ

ובהמשך  2.6%לצמיחה של שעלה על הצפי נתון ברבעון השלישי 3%-המשק האמריקאי צמח ב•

מרשים והפתיע לטובה בהתחשב  ג"התמצמיחת שיעור . ברבעון השני3.1%לצמיחה של 

.שהיוו משקולת ברבעון זה על הנתוניםואירמההארוויבהוריקנים 

המניותאפיק 

ישראל

.  בהתאמה0.12%-ו0.18%-עלו ב125-ו25א "ת. א ננעל במגמה חיובית"שבוע המסחר בת•

.  בהתאמה5.8%-ו7.3%-שעלו בכוטאוארנציין את סקופ 125א "מהמניות הבולטות במדד ת

.ונרחיב על כך בזרקור השבועי8%-מנית דלק קבוצה ירדה בכ

גם לקופקסוןלשווק גרסה גנרית ממיילןמניית טבע בשפל נוסף לאחר שנכשלה בניסיון למנוע •

.2016-מיליון דולר ב590-באירופה הסתכמו בכהקופקסוןמכירות . באירופה

לאנזימוטקמיליון דולר 290על פי שווי של באנזימוטקהשלימה רכישת מלוא האחזקה פרוטרום•

פרוטרוםמקרבת את , תשיעית השנה, רכישה זו. מעל מחירה בשוק13%-כ, דולר למניה11.9או 

.מיליארד דולר1.5-לקצב מכירות שנתי של כ

ב"ארה

. סקטור הפיננסים והבריאות הניבו תשואות יתר. ברציפותשישי , ב סיכמו שבוע חיובי"מדדי ארה•

. ואנרגיה הציגו תשואת חסרן "נדל, סקטור הצריכה הבסיסית

. ברווחים ובהכנסות בהתאמה1%-ו0.6%מדווחות על הפתעה חיובית של S&P 500-חברות ה•

.  מתחילת השנה6%-בשבוע החולף ובכ1%-הסקטור עלה בכ, בתום פרסום הדוחות של הבנקים

באתריה כאשר הכנסות  23%הציגה צמיחה של Alphabet. דוחות חזקים לחברות הטכנולוגיה•

עקפה את התחזיות ולקחה נתח שוק גבוה  YouTube .Microsoftחזקות נרשמו ממובייל ומאתר 

.  55%-ההכנסות מענן צמחו בכ. יותר על חשבון מתחרותיה

אירופה

לאור מאבקי עצמאות בין  0.25%-אך בורסת ספרד ירדה בכ, שבוע חיובימניות אירופה סיכמו •

2.4%-ו3.1%-הסקטורים המובילים השבוע הם הרכב והתעשייה שעלו בכ. קטלוניה לספרד

.בהתאמה1%-ו1.7%-מנגד בלטו לשלילה סקטור הבריאות והמדיה שירדו בכ. בהתאמה

את 2.6%-כאשר הרווח למניה עקף בכ, פרסמו דוחות600האירוסטוקסמחברות מדד 40%-כ•

בעזרת מרווחי אשראי טובים  4%-מניות הבנקים עקפו את התחזיות בכ. התחזיות המוקדמות

.  יותר והפרשות נמוכות מול התחזיות
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דלק קבוצה ומאגר תמר//זרקור שבועי 

מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז  החליטה ממשלת ישראל על 2016במאי 22-ב

החלטה זו הייתה  . כריש ותנין ושדות גז טבעי נוספים, הטבעי תמר ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי לוויתן

.  אמורה להחזיר את היציבות והודאות הרגולטורית לענף במטרה להביא לפיתוח מהיר של המאגרים הקיימים

 ציפו כי  , להגדלת המיסוי על הגזששינסקיהמשקיעים אשר חוו ירידות חדות מאז שפורסמו המלצות ועדת

תקופת האופוריה התגלתה כקצרה מאוד ומניות סקטור  , אף על פי כן. במהרה יצוף הערך הגלום במאגרים

להיסחר במגמה שלילית מתמשכת אשר החריפה  חזרו " תמר"האנרגיה ובייחוד המניות החשופות למאגר 

.בתקופה האחרונה

 השנים האחרונות3במהלך 50%-מניית קבוצת דלק השילה מערכה:

השתנתה מאוד המציאות העסקית וזאת בעיקר בשל ירידת מחיר  , שהמשקיעים חיכו לוודאות רגולטוריתבזמן 

:השותפותברשימה זו ניתן למצוא את הסוגיות העיקריות אשר ממשיכות ללחוץ את מחירי . בגז בעולם
ציפתה כי  חברת דלק הנהלת . היוונית יצרה מתחרה חדש ואגרסיביאן'לאנרגימכירת המאגרים כריש ותנין 1.

החוזים המשמעותיים נחתמו מול  אך בפועל , הביקוש השולי לגז ממאגר תמר יגיע מצרכני גז גדולים בתעשייה

חתמה על הסכמים בהיקף  ל"וכין"בזOPCקבוצת החברה לישראל הכוללת את , לדוגמא. יאן'אנרגהמתחרה 

משמעות הדבר היא כי לקוחות אלו למעשה יחדלו  . 2022מיליארד דולר לאספקת גז החל משנת 6העולה על 

להספקת גז יאן'אנרגחתמה על הסכם מול דוראדגם יצרנית החשמל . באופן חלקי או מלא להיות לקוחות תמר

נמוך ממחיר הגז של מאגר תמר  $ 4.3-מחיר הגז שנקבע בחוזה הינו כ. 2020שנה החל מסוף 14לתקופה של 

.חוםליחידת $ 4.7-שנאמד ב
הפער בין מחיר הגז  . היצוא הייתה ועודנה הדרך העיקרית להצפת ערך מאגרי הגז בדגש על לוויתןאופציית 2.

הופכת אופציה  הנזלהבמשק הישראלי ובין מחירי הגז העולמיים כמו גם עלות העברת הגז באמצעות צינור או 

האקלים הגיאופוליטי מקשה על קידום היוזמות ליצוא גז למדינות קרובות כגון מצרים  . זו לפחות אטרקטיבית

במשק המצרי מקטין את  הביקושיםהמצרי המיועד להשלים את ZOHRהתקדמות בפיתוח של מאגר . ותורכיה

.למצריםההסתברות ליצוא גז 
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פועלת בעקביות להפחתת מחיר הגז  ( ליחידת חום$ 5.9)עם מחיר גז גבוה " תקועה"חברת חשמל אשר 3.

במקביל עשויה חברת החשמל להעביר חלק מהרכש למאגר לוויתן על . 2021החל משנת 25%-בשיעור של כ

פי על,החשמליכולה חברת 2019החל משנת , לפיכך. הספקיםמנת לגוון את מקורותיה ולייצר תחרות בין 

(.  כיוםלשנה  5BCM-מ)בשנה 3BCM-להקטין את היקף הרכישה המינימאלי ל, החוזה
התביעה בהיקף של  . העליון החליט שלא למנוע הגשת תביעה ייצוגית כנגד השותפות במאגר תמרש "ביהמ4.

.  טוענת כי החברות פעלו לגביית מחירי גז מופרזים בשל מעמדו הייחודי של המאגר במשק₪ מיליארד 2.5
.  כעת ממתינים להחלטת בית המשפט המחוזי האם לאשר את הבקשה

רכישה של נכסי נפט וגז במפרץ מקסיקו  / דלק דיווחה בימים האחרונים כי היא בוחנת אפשרויות השקעה ' קב5.

פעילות זו נתפסת כמוסיפה סיכון אינקרמנטלי לסיכון  . על רקע רצונה להפוך לשחקנית בינלאומית בתחום

.הגלום בהשקעה בחברה

הנהלת קבוצת דלק לא נותרה אדישה למתרחש בשוק ההון והודיעה על ביצוע מספר מהלכים במטרה להשיב את  

:האמון בחברה
מטרת המימוש  . ₪ממאגר לוויתן שערכם הנוכחי נאמד בכמיליארד " תמלוגי העל"החברה שוקלת לממש את 1.

.דיבידנדהיא ככל הנראה הקטנת החוב הפיננסי וחלוקת 
מתכננת לרכוש את יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים מהציבור באמצעות חברת הבת דלק אנרגיה  החברה 2.

.הפירמידהדלק בבורסה בלונדון ולצמצם את ' וזאת על מנת לקדם רישום למסחר של קב
החברה הודיעה על הסכם למכירת אחזקותיה בחברה הפניקס במסגרת האסטרטגיה להתמקדות בעסקי  3.

.הליבה בתחום האנרגיה
.  ₪מיליון 100הודיעה על תוכנית רכישה של מניות החברה בסך החברה 4.
:הבאותהאחרון בה ציינה את הנקודות ' ערכה החברה שיחת ועידה למשקיעים ביום ה, כןכמו 5.

ניתן להסביר את הירידה במניות החשופות למאגר תמר בשל הקושי המסתמן במימוש הפוטנציאל הנוסף  , לסיכום

עם  . התחרותהקיימים בשל התגברות לצמצום הצריכה מצד לקוחות להפקת גז מהמאגר כמו גם איומים עתידיים 

חשוב לציין כי לדלק קבוצה נותרו לא מעט מהלכים שהיא עשויה לבצע על מנת לשפר את גמישותה הפיננסית  , זאת

.נותר איתןהחובות ודירוג האשראי שלה במטרה לשרת את 

של משק הגז המקומי עלתה בקנה אחד עם תחזיות החברה והביקוש לגז עומד כיום על הביקושיםתחזית •

10BCMי יבוא גז ב"המשק נמצא במחסור באספקת גז טבעי ולכן השלמות מתבצעות ע. לשנה-LNG  .
( לקוח החברה)החשמל הירדנית ' מעודדת מעבר לשימוש בגז ולכן צופים בחברה כי ישראל וחבהמדינה •

15BCM-וישראל כ5BCM-ירדן כ. 2020יחדיו עד שנת  20BCMצפויים ליצור ביקושים נוספים של 
זאת לצד פרויקטים לאומיים דוגמת  , (בשנה1.5BCMהפסקת שימוש בפחם בחדרה צפוי לייצר ביקוש של )

לפיכך החברה רואה עדיין הזדמנויות  . הרכבת ומתקני התפלה שצפויים לייצר ביקושים נוספיםחישמול

.הישראלירבות במשק 
דלק צפויה לקבל בתמלוגים והשלמת  . היו צפויות ונלקחו בחשבון2022-מאגרי כריש ותנין בהפעלת •

. $מיליון 100-המכירה כ
.שנים5החברה מציינת כי גם המגעים מול ירדן נמשכו . וטורקיה נמשכים כל הזמןמצרים מול המגעים •
. 50%-של כLTVדירוג החברה נשען על יחסי , י מדרוג"ציינה כי בדוח המעקב שפורסם לאחרונה עהחברה •

וכן בשל דיבידנדים  ₪ מיליארד 2-בהיקף של כ Ithacaהסיכון בחברה עלה לאחרונה בשל השקעה בחברת 

,  עם זאת(. יציב2A)ומהווים לעת עתה משקולת על הדירוג  1-יחסי הכיסוי של החברה נמוכים מ. גבוהים
ע סחירים  "מימוש ני, מציינים במדרוג כי החברה צפויה להקטין את החוב הפיננסי באמצעות מימוש נכסים

.הנוכחיוהפחתת דיבידנדים ככל שיידרש על מנת לשמור על הדירוג 
" תמר"משמעותיים בשנתיים הקרובות בעיקר באמצעות מימוש האחזקות בתזרימיםצפויה לייצר החברה •

.  כחלק ממתווה הגז ובפניקס כחלק מחוק הריכוזיות
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₪  מיליון 490-שבוע נוסף של גיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות הסתכם בכ

.מתחילת אוקטובר₪ מיליון 150-השבוע ו כ₪ מיליון 74-זאת לאחר שנפדו מהן כ, הקרנות הכספיות ממשיכות לאבד נכסים

מתחילת החודש הקרנות  . ל"בהובלת קרנות מחקות על מדדי מניות בחו, ₪מיליון 79-הקרנות המחקות רשמו השבוע גיוסים של כ

.מכלל הגיוסים בקרנות הנאמנות החודש11%-שהם כ, ₪מיליון 224-המחקות גייסו כ

.מתחילת החודש₪ מיליארד 1.96-ו כ₪מיליון 486-הקרנות המנוהלות מציגות השבוע גיוסים של כ

הקרנות  ,  בהמשך לכך-(0.12%-טיפס ב125א "ומדד ת0.18%-עלה ב35א "תמדד )מדדי המניות מסכמות את השבוע במגמה חיובית •

,  ל"מניות בחוקרנות ב₪ מיליון 53-המתחלקים לגיוסים של כ, ₪מיליון 54-זאת לאחר שגייסו השבוע כ, המשיכו לצבור נכסים1המנייתיות
מתחילת החודש סך הגיוסים שהצטבר בקרנות  . מניות בישראלבקרנות ₪ מיליון 4-אל מול פדיונות של כ, הגמישותבקרנות ₪ מיליון 6-כ

.₪מיליון 372-נאמד בכ1המנייתיות

מיליון  375-המשיכו להוביל את טבלת הגיוסים עם כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

מיליארד  1.4-כאשר מתחילת החודש הגיוסים באפיק זה מסתכמים ב, בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם10%-ירידה של כ-נוספים₪

₪.

אם כי בקצב הנמוך  , המשיכו במגמת הפדיונותהשקליותהקרנות , בעקבות כך, 0.25%רשם השבוע מימוש של ח ממשלתי שקלי "אגמדד •

.מתחילת אוקטובר₪ מיליון 149-בסיכום שבועי ו כ₪ מיליון 46-שהסתכם לכלעומת השבוע הקודם 40%-ב

בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם עם 45%הציגו השבוע ירידה של ח מדינה"אגקרנות , בעקבות המימושים באגרות החוב הממשלתיות•

.מתחילת החודש₪ מיליון 169-ו כ₪ מיליון 53-צבירה שבועית של כ

בקצב הגיוסים לעומת  30%ירידה של -₪ מיליון 101-זאת לאחר שגייסו כ, המשיכו עם במגמה החיובית גם השבועח חברות "אגקרנות •

.₪מיליון 324-מתחילת אוקטובר הגיוסים באפיק זה נאמדים בכ. השבוע הקודם

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

210.3-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל236.3-כ26.10.17-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 
.₪מיליארד 15.9-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקלמיליארד 

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

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

19/10/17
סיכום שבועיה' 26/09/17ד' 25/10/17ג' 24/10/17ב' 23/10/17א' 22/10/17

סיכום מתחילת 

החודש

8202-104688גמישות

00010000חו"ל כללי

5610-5-6-63-452מניות בארץ

180-2162161253233מניות בחו"ל

70-13-1-2-2-9-ממונפות ואסטרטגיות

74-12-20-3-25-16-75-150-קרן כספית

102-12-5-4-18-7-46-149-אג"ח בארץ- שקליות

1161415441753169אג"ח בארץ- מדינה

4100-31-22אג"ח בארץ- מט"ח

223220113633101324אג"ח בארץ - חברות והמרה

1040627911350693751415אג"ח בארץ כללי

3721406123571אג"ח בחו"ל

00000000לתושבי חוץ בלבד

50-1-1-10-4-9-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

3188131401954372

154964115138471264902039סך הכול

162376135141721425652189מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - אוקטובר 2017 


