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שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

3.28%-351422.50.89%א "מדד ת

1251295.41.55%1.01%א "מדד ת

901063.53.60%18.28%א "מדד ת

1462.73.44%16.39%א צמיחה"מדד ת

556.03.16%21.30%ן"א נדל"מדד ת

51650.2-0.79%4.51%-א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002394.4-0.35%6.79%

Nasdaq 1005674.20.72%16.93%

Eurostoxx 600394.40.28%9.47%

DAX 4012711.10.42%11.23%

Hang Seng25125.62.78%14.34%

MSCI World All 

Countries
459.60.97%8.95%

MSCI Emerging 

Markets
1002.42.50%16.25%

ח"מדדי אג

277.50.00%0.05%מ"מדד מק

428.20.10%0.60%שנים2-5ממשלתי קבוע 

600.00.17%1.15%שנים5+ממשלתי קבוע 

271.10.39%1.14%שנים5-2ממשלתי מדד 

343.40.29%1.38%שנים10-5ממשלתי מדד 

60325.10.52%2.99%מדד תל בונד 

326.60.52%2.95%מדד תל בונד צמודות

347.50.65%3.76%מדד תל בונד תשואות

362.40.64%3.05%מדד תל בונד שקלי

342.80.30%1.49%ח כללי"אג

קונצרניח "אג

מרווחפנימית' תמ"מח

603.90.90%1.42%מדד תל בונד 

3.90.93%1.42%מדד תל בונד צמודות

3.61.59%1.89%מדד תל בונד תשואות

4.12.45%1.49%מדד תל בונד שקלי

ח"אפיק האג
ח"סביבת המאקרו ושוק האג

נתוני גביית המיסים לאפריל מצביעים על איתנות המשק עם צמיחה דו ספרתית הן ממיסים  •

ג"מהתמ2.2%כתוצאה הגירעון במשק עומד כיום על רמה של , עקיפיםישירים והן ממיסים 

.בלבד

ץ חוק מיסוי דירה שלישית שעתיד לשפוך אור על שוק הדיור בהמשך "היום עולה לאישור בג•

.השנה

בארבעת . אלף מבקרים374-התיירות הנכנסת מוסיפה להשתקם ובאפריל נכנסו לישראל כ•

.בכניסות המבקרים לישראל26%חלה עליה של 2017החודשים הראשונים של 

קונצרניח "אג

זאת בצד עליה מתונה  , בונדבמדדי התל 0.6%-השבוע האחרון אופיין בעליות שערים נאות של כ•

ציפיות האינפלציה המשיכו לעלות תוך האחרונה למגמה בהמשך . הממשלתייותר במקביל 

ממליצים להמשיך ולצמצם  אנו . הקונצרני על פני הממשלתיביצועים חיוביים עודפים של האפיק 

מ"במחח שקלי "ספציפיים שאינם מגלמים בצורה נאותה את סיכון הלווה וכן אגחים"לאגחשיפה 

תוך 3מ תיק קצר של עד "אנו ממליצים על מח. אינפלציהארוך אשר אינו מספק הגנה מפני 

לקראת מדד המחירים שיפורסם  הבינוני וזאת בייחוד מ"המחבדגש על העדפה לאפיק הצמוד

.הצפוי להיות הפתיח לסדרת מדדים חיוביים0.3%-מחר וצפוי לעלות בכ

ל"ח בחו"סביבת המאקרו ושוק האג

אינפלציית ליבה  . קמעונאיות ותביעות אבטלהמכירות , אינפלציהנתוני ' ב פורסמו ביום ו"בארה•

את אינפלציית הליבה המחושבת  עובדה זו הורידה . 0.2%-לעומת צפי ל0.1%-עלתה באפריל ב

.2015קצב הנמוך ביחס לאוקטובר 1.9%שנתית של לרמה 

לעומת קונצנזוס חזאים שעמד נתון נמוך , 0.3%-באפריל בכהמכירות הקמעונאיות הכלליות עלו •

.הפיזיותזאת על רקע מכירות אונליין חיוביות על חשבון ירידה במכירות בחנויות 0.6%על 

תביעות אבטלה  . אלף243אלף ביחס לצפי 236תביעות אבטלה ראשוניות עם נתון חיובי של •

.1988מתמשכות שברו שיא ומצויות ברמה נמוכה מאז נובמבר 

בנפט  3.5%נתון זה בתוספת לתיקון חיובי של , תמיכה66.7%ניצח בבחירות עם מקרון כצפוי •

לרמות  VIX-ב תרמו לירידה ב"למאי ונתוני המאקרו המעורבים בארה25-ק ב"לקראת ועידת אופ

.2.33%שנים האמריקאי לרמות של 10-וכן לירידת תשואות ב10-נמוכות מ

אפיק המניות
ישראל

עלו  125א "ות35א "מדד ת. חיובית המלווה בעליות שערים נאותא נסחרה במגמה "הבורסה בת•

עונת הדוחות בישראל . בממוצע3.4%-עלו בכSME60-ו90א "בממוצע ומדדי ת1.2%-בכ

.החלה

והרווח הנקי 10%הציגה צמיחה בהכנסות וברווח התפעולי של IT-חברת שירותי ה, מטריקס•

והרווח התפעולי עמד על  15.7%-הכנסות מפתרונות ושירותים בישראל צמחו בכ. 5%-צמח בכ

שהיווה  19.8%ב רשם עלייה של "תחום פתרונות ושירותי תוכנה בארה. מההכנסות5.5%-כ

תוך שחיקה קלה , שיעורי הצמיחה נובעים מרכישות וחלקן מגידול אורגני. מההכנסות11.2%

.בשיעורי הרווח לנוכח עליית שכר עבודה

במכירות וברווח  60%ספקית מכשור מדידה לתעשיית המוליכים למחצה הציגה עלייה של , נובה•

נרשמו הזמנות שיא  , כמו כן. מעל לטווח תחזיות החברה והאנליסטים, למניה מול הרבעון המקביל

.3D-NANDרבעוניות מיצרני זיכרונות מתקדמים 

ב"ארה

רמתו הנמוכה  , 9.7עומד על VIX-נציין כי מדד ה. במגמה שלילית קלהב סיכמו שבוע "מדדי ארה•

.S&P 500-המעיד על צפי לתנודתיות נמוכה ב1993מדצמבר 

•Nvidia (NVDA) ,השבוע לנוכח דוחות 23%-שבבים ליישומי מולטימדיה עלתה בכ-ספקית מיקרו

והרווח למניה  48%-המכירות זינקו בכ. שעקפו את ציפיות האנליסטים והעלאת תחזיות החברה

.צמיחה חזקה נרשמה בחוות השרתים ואינטליגנציה מלאכותית. 40%-בכ

אירופה

הגבוה  , מיליארד אירו נרשם השבוע8.2גיוס נטו בסך . נסחרו במגמה מעורבתמניות אירופה •

.2000ביותר מאז שנת 

•Deutsche Post (DPW.GR) ,3%-אך פספסה בכ, חברת השילוח עקפה את תחזית ההכנסות

את תחזיותיה לשנה  אישררההחברה . את תחזיות האנליסטים ברווח למניה וברווח התפעולי

.כולה
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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

שוק הרכב בישראל// זרקור שבועי 
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-בשצמחהרכבשוק,הרכביבואניאגודנתונילפי.האטהסימנילהראותהחלהמקומיהרכבשוקכינראההאחרונהבתקופה•

2017שלהראשוןברבעוןאם,דהיינו.יותרמתוןצמיחהקצבמסתמןהשנה.בהתאמה12.6%-וכ6.25%-בכ2016-וב2015

זהנתון.בלבדרכבכליאלף19.5-כשלמסירותרשםאפרילחודש,אשתקדמקבילהלתקופהביחס8.9%-בכצמחהשוק

.אשתקדהמקבילהלתקופהביחסבלבד4.4%שללרמותהשנהשלהראשוניםהחודשים4שלהצמיחהנתוניאתהוריד

בבורסההנסחרותהציבוריותהחברותשתיבקרבהזדמנויותאואיומיםלזהותניתןהנתוניםלאורהאםבדקנוזובהזדמנות•

.וקרסורכבדלק–א"בת

הרכביםשלהמכירותמסך7%-כשלשוקנתח2017-לנכוןהמחזיקהוו.מ.ובפורדמאזדהשלהיבואניתהינהרכבדלק•

,ניסן,רנוהמותגיםשלהיבואניתהינהקרסושנימצד.2016לשנתביחסהשוקבנתחכאחוזשלירידהוזאתבישראלהחדשים

11.1%-כמחזיקה2017-לונכוןהנדסימכניציודמותגיוכןוקוואסקייאנגסאן,ימאההמדמיאופנועיםשלואינפיניטייה'דאצ

.2016בשנת9.1%-כשללרמותביחסצמיחההמהווהנתון,שוקנתח

הכנסות20%-כ,רכבכלילמכירותמיוחסיםמזה72%-ככאשרח"שמיליארד3.9-כשלהכנסות2016-בדיווחהקרסו•

סך.בהתאמה18%-וכ19%-כשלמגזריתרווחיותיצרוהעיקריותהפעילויותשתי.לשירותמיוחסים8%-וכוהשכרהמליסינג

.6.2%שלנקירווחשוליהמהווהח"מש242-כעלעמדהנקיהרווח

קבוצתבמותגיהמגמהכנגדלצמיחההאחרוניםבחודשיםעדיםאנו,הרכבבשוקמסויימתהאטהלהיווצרשעשויהשלמרותכך•

אלף100-מבפחות"דאסטר"מדגםאוטומטייפון'גהשיקהימיםמספרלפנישאךיה'ודאצקשקאיניסןבמותגיםובעיקרקרסו

.ח"ש

בקבוצתלראותניתןכזודוגמא.יצרן/רכבבדגםכתלותשונהבצורהלצמוחעשוייםהשוניםשהיבואניםכזההואהתחרותמבנה•

.יונדאיבמותג2016-בהרכבשוקמצמיחתכפולהצמיחההמהווה25%-כשלצמיחהעם(סחירהשאינה)כלמוביל

ניתןהשונותהיבואניםאתכשמנתחיםאך,השנהלהתקייםצפויכנראהבישראלהרכבכלימכירותבצמיחתקיטון,כןאם•

.מאבדומישוקנתחלוקחמילראות

נתוני  איגוד יבואני הרכב

2017רבעון ראשון מסירות2016מסירות2015מותג

מצטבר עד אפריל  

2017

קרסו

 6,354 5,810 11,664 11,960ניסן

 4,958 4,352 10,786 9,337רנו

 1,672 1,355 3,454 2,422דאציה

 141 121 348 385אינפיניטי

דלק רכב

 5,553 4,564 14,303 17,057מאזדה

 1,323 1,074 4,021 1,955פורד

 1,404 1,072 3,021 2,433וו.מ.ב
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פדיונות בענף  / עדכון שבועי יצירות 
קרנות הנאמנות

₪  מיליון 900-הקרנות המנוהלות מציגות את השבוע החזק ביותר בשנתיים האחרונות עם גיוס של כ

.₪מיליון 177-לעומת הקרנות הכספיות שאיבדו כ, ₪מיליארד 1.26-בסיכום חודשי הקרנות המנוהלות גייסו כ

רובם התרכזו בקרנות המחקות את מדדי המניות  , ₪מיליון 80-הקרנות המחקות רשמו השבוע גיוסים של כ, בהמשך למגמה החיובית

.ל ובישראל"בחו

.מתחילת מאי₪ מיליון 196-השבוע ו כ₪ מיליון 139-זאת לאחר שאיבדו כ, הקרנות השקליות ממשיכות להוביל את הפדיונות

הקרנות  ,  בהמשך לכך-(1.55%-זינק ב125א "ומדד ת0.89%-בעלה 35א "תמדד )מדדי המניות סיכמו את השבוע במגמה חיובית •

-כ, מניות בישראלבקרנות ₪ מיליון 266-המתחלקים לגיוסים של כ, ₪מיליון 410-הציגו זינוק חד בקצב הגיוסים שהסתכם בכ1המנייתיות
570-הצטברו לכ1המנייתיותמתחילת החודש היצירות בקרנות  . ל"מניות בחובקרנות ₪ מיליון 65-ו כהגמישותלקרנות ₪ מיליון 79

.₪ מיליון 

מיליון  690-המשיכו להוביל את טבלת הגיוסים עם כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

120-ו כ10/90בקרנות ₪ מיליון 314-כ, 20/80בקרנות ₪ מיליון 386-המתחלקים לגיוסים של כ, ₪מיליארד 991-נוספים המסתכמים לכ₪ 
.30/70בקרנות ₪ מיליון 

רשם ירידה קלה לעומת  ח מדינה "אגקצב הפדיונות בקרנות , בעקבות זאת, 0.17%סיכם את השבוע עם עלייה ח ממשלתי כללי "אגמדד •

.מתחילת החודש₪ מיליון 156-ו כ₪ מיליון 122-השבוע הקודם והסתכם בכ

.מתחילת החודש₪ מיליון 238-המסתכמים לכ, ₪מיליון 190-רשמו השבוע עלייה בקצב הגיוסים לכח חברות"אגקרנות •

₪  מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  208.3-מנהלות כ( בנטרול הקרנות הכספיות)הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל225.1-כ11.05.17-תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל

.₪מיליארד 16.7-שקל והקרנות הכספיות שמנהלות כ

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

04/05/17
סיכום שבועיה' 11/05/17ד' 10/05/17ג' 09/05/17ב' 08/05/17א' 07/05/17

סיכום מתחילת 

החודש

3911301781379118גמישות

1-1000000חו"ל כללי

943599601854266360מניות בארץ

25121913216590מניות בחו"ל

4-30-1-2-6-13-17-ממונפות ואסטרטגיות

18-6-73-30-26-61-195-177קרן כספית

57-31-31-30-25-22-139-196-אג"ח בארץ- שקליות

34-19-24-30-23-26-122-156-אג"ח בארץ- מדינה

000-10201אג"ח בארץ- מט"ח

49-513597449190238אג"ח בארץ - חברות והמרה

30183172169153114690991אג"ח בארץ כללי

9-3-15-11-11-9-49-58-אג"ח בחו"ל

00000000לתושבי חוץ בלבד

1-1-142045אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

15846150863988410568

423601912161801297751199סך הכול

405662642452061899701375מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - מאי 2017 


