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שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

3.83%-251414.4-0.65%א "מדד ת

2.63%-1001248.7-0.13%א "מדד ת

75915.50.25%1.83%א "מדד ת

1320.71.80%5.09%א יתר מאגר"מדד ת

15471.7-0.41%2.91%ן "א נדל"מדד ת

1.23%-1559.6-2.57%א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002280.90.12%2.62%

Nasdaq 1005147.7-0.12%6.13%

Eurostoxx 600362.0-0.63%0.73%

DAX 4011628.0-1.38%1.48%

Hang Seng23184.5-0.99%5.13%

MSCI World All 

Countries
432.70.58%2.57%

MSCI Emerging 

Markets
915.92.53%6.22%

ח"מדדי אג

277.30.00%0.00%מ"מדד מק

425.90.11%0.05%שנים2-5ממשלתי קבוע 

0.37%-591.00.45%שנים5+ממשלתי קבוע 

268.80.29%0.29%שנים5-2ממשלתי מדד 

340.00.71%0.37%שנים10-5ממשלתי מדד 

60318.80.56%0.99%מדד תל בונד 

320.20.51%0.93%מדד תל בונד צמודות

338.40.46%1.06%מדד תל בונד תשואות

354.50.45%0.79%מדד תל בונד שקלי

338.60.38%0.24%ח כללי"אג

ח קונצרני"אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.01.36%1.25%מדד תל בונד 

3.91.36%1.23%מדד תל בונד צמודות

3.62.21%2.09%מדד תל בונד תשואות

4.12.77%1.71%מדד תל בונד שקלי

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

.  כאשר שיעור ההשתתפות נותר פחות או יותר יציב4.3%-שיעור האבטלה לחודש דצמבר ירד ל•

בנק ישראל צופה כי המשך מגמת השיפור בשוק העבודה תביא לגידול בשכר הריאלי ועלייה  

. בשיעור האינפלציה במשק

נתונים . ברבעון השלישי4.4%-ביחס ל4.7%-רכישות כרטיסי אשראי ברבעון הרביעי צמחו בכ•

.אלו ממחישים כי הטענות אודות האטה בצריכה הפרטית היו מוקדמות מדי

הממשלתי המקומי נסחר במתאם לשווקים הגלובאליים אם כי בשיעורים מתונים  ח"האגשוק •

מ"מחאנו עדים להמשך מגמת זחילה מעלה של האינפלציה בעולם  וממליצים לשמור על . יותר

.ארוך/ הבינוני מ"המחבדגש על תוך העדפה קלה לאפיק הצמוד3תיק קצר של עד 

קונצרניח "אג

הנפקת.שניידראלכסהמשקיעכניסתלאחרהסיכוןבפרמיותלירידהזוכהמישוריםקבוצת•

להנפקהביחסח"מש225-כשליתרלביקושיזכתהלדולרהצמודה('הח"אג)החדשההסדרה

החובאגרות.5.35%עלעומדתבמכרזנקבעהאשרהריבית.(ח"מש50במקור)ח"מש70של

החברהשהעניקהבעליתהלוואתעלראשוןבשעבודמגובותוהן+BBBמעלותידיעלמדורגות

.בנותלחברות

גבוהבמתאםנסחראשרארוךמ"במחשקליח"לאגהחשיפהאתולהקטיןלהמשיךממליציםאנו•

מספקותאשרצמודותקונצרניותח"לאגעדיפותרואיםאנוארוכיםמים"במח.ממשלתיותח"לאג

.באינפלציהעלייהמפניהגנה

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

נותרההשתתפותשיעור.חדשותמשרותאלף227שלגידולהציגינוארלחודשהתעסוקהדוח•

,בנוסף.האחרונההשנהשלהמגמהאתוממשיךבינואר+0.1%עלהעבודהלשעתהשכר.יציב

.התעשייתיהמגזרשלבציפיותשיפורעלומעידבדצמבר54.5-מ56-לISMמדד

הכלכלהצמחה2016שנתבסיכום.חיובייםהיוהשבועבאירופההכלכלייםהנתוניםמרבית•

שיעור.2.0%שלשנתיתלקצבקלההאצהמסמןהרביעיהרבעוןכאשר1.8%-בהאירופאית

רמת,המשברטרםגםכילזכוריש.2009מאמצעהנמוכהרמתו9.6%-לירדהאבטלה

.8%-7%שלברמהיחסיתגבוהההייתהבאירופההאבטלה

שיעור,(בהתאמה1.7%0.9%)יציבותעלשומרתואירופהב"בארההליבהשאינפלצייתבעוד•

.והסחורותהאנרגיהמחיריעלייתבשלבעיקרלעלותממשיכיםהאינפלציהוציפיותהאינפלציה

השיפורכימעריכיםאנו.+1.8%עלכברעומדותחודשים12-בהאירובגושהאינפלציה

.הליבהאינפלצייתבשיעורלעליהגםיביאהתעסוקהובנתוניבאינפלציההמתמשך

ישראל

א נסחרה בשבוע החולף במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים בהובלת מדדי "הבורסה בת•

.3%-הבנקים והתקשורת שירדו בכ

בבורסת ניו יורק ונאלצה לבטל את הגיוס עקב  ICPקנון כשלה בהנפקת חברת תחנות הכוח •

החברה הודיעה כי תחפש דרכים אחרות להעביר את  . 14%-מניית החברה נפלה ב. ביקושים דלים

.לבעלי המניותICP-אחזקותיה ב

טבע הודיעה כי השקת . ג"מ40הקופקסוןטבע נחלה הפסד במשפט על הגנת ארבעה פטנטים על •

מיליארד דולר 1.2-1.0-צפויה להקטין את הכנסותיה ב2017שתי גרסאות גנריות בפברואר 

היתהראוי לציין כי ההסתברות לזכייה במשפט . 2017-סנט למניה ב80-65-ותחתוך את רווחיה ב

".שלילי"ל" יציב"הורידה תחזית מS&Pסוכנות הדירוג , לאור זאת. נמוכה מלכתחילה

.  מכוח האדם שלה3%-עובדים או כ400-כשברקע כוונה להיפרד מכ8%-עלתה השבוע בכפריגו•

תמלוגים  . הטיסבריהחברה חזרה על כוונתה למכור את זכותה לקבלת תמלוגים ממכירות תרופת 

את הצורך בהתייעלות נימקה החברה בלחץ  . המזומנים שלהמתזרים40%-אלו אחראיים על כ

.הפארםהפוליטי להורדת מחיר תרופות ובתהליך קונסולידציה של סיטונאי התרופות ורשתות 

ב"ארה

ביום שישי הנשיא טראמפ הודיע כי  . ב סיכמו שבוע ללא שינוי עם נטייה לעליות שערים"מדדי ארה•

כתגובה מניות הפיננסים  . על מנת להקל על מתן אשראי לחברותDodd-Frankיפעל להסרת חוק 

.2%-עלו בכ

•Visa (V) ,הרחבה בעמוד הבא. חברת סליקת האשראי פרסמה דוחות טובים לרבעון הראשון.

אירופה

כאשר  4%-מניות סקטור חומרי הגלם בלטו לשלילה כשירדו בכ. שלילימניות אירופה סיכמו •

חוזים על  . חברות כרייה דיווחו על חולשה בסגמנט המתכות התעשייתיות ונתונים חלשים מסין

.השבוע6%-מחירי המתכות ירדו בכ

על מוצריה  8%-יצרנית הצמיגים הודיעה על העלאת מחירים ממוצעת של כMichellinחברת •

.בצפון אמריקה ואירופה בהמשך להעלאות דומות שביצוע מתחריה
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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

VISAחברת –זרקור שבועי 
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עם נתח שוק  , (דביט)וכרטיסי חיוב אשראי סליקת כרטיסי הנה הפלטפורמה המובילה בעולם של VISAחברת •

פעילות החברה נהנית  . בכרטיסי דביט38%בהיקף הכספי של עסקאות בכרטיסי אשראי ושל 36%גלובאלי של 

ומציגה צמיחה עקבית  קים 'וצמגידול מתמיד בהיקפי העסקאות ובעליית השימוש בכרטיסים על חשבון מזומנים 

. ספרתי גם בתקופות האטה כלכלית-בקצב דו
בנטרול מטבע  39%-היקף העסקאות זינקו ב. ויזה פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של השנה•

בין היתר עקב תוספת לקוחות ענק דוגמת  12%-ב הסתכמה ב"הצמיחה בארה. טריליון דולר1.8-והסתכמו ב

Costcoו-USAA . ברבעון הנוכחי9%ברבעון הקודם לעומת 7%הצמיחה באירופה עמדה על.
4.46-והסתכמו ב25%-המכירות צמחו ב. תוצאות הרבעון עקפו תחזיות השוק הן בשורת המכירות והן ברווח למניה•

ב וזאת על אף רוח נגדית  "כתוצאה מחוזקה בהכנסות מחוץ לארה4%-מדובר בהפתעה לטובה של כ. מיליארד דולר

.ממטבע הדולר שהתחזק
המרווח התפעולי התרחב  . מיליארד דולר3.1-מול הרבעון המקביל אשתקד והסתכם ב29%-הרווח התפעולי צמח ב•

.18.9%לרמה של 18.1%התמריצים ללקוחות כאחוז מההכנסות עלו מרמה של . 69.5%ועמד על 2.3%-ב
ההנהלה  . סנט מעל לתחזיות הקונצנזוס6-כ, דולר למניה0.86מול רבעון מקביל ועמד על 23%-הרווח למניה זינק ב•

וכן מדגש על ( סנט3תרומה חיובית של )בהוצאות ציינה שהתוצאות הטובות התקבלו בין היתר עקב דחייה בהכרה 

.  הידוק ההוצאות
שולי  . 18%-16%שורת המכירות צפויה לצמוח בין (. ראו טבלה ימנית)2017את תחזיותיה לשנת אישררההחברה •

תחזיות  . non-GAAPבמונחי 15%-והרווח למניה צפוי להתחזק בכ65%-הרווח התפעולי צפויים לעמוד בסביבת ה

.2.0-2.5%ח של בין "אלו כוללות תרומה שלילית ממט
המנייה עלתה  . 2018לרווחי 21-ו2017לרווחי 25על סמך התחזיות הנוכחיות מניית ויזה נסחרת במכפיל רווח של •

.S&P 500-במדד ה9%במהלך שלושת החודשים האחרונים לעומת עלייה של 6.5%-בכ
קים לשימוש בכרטיסי אשראי ותשלומים אלקטרוניים צפוי לתמוך  'השינוי המבני של מעבר משימוש במזומן וצ•

צפויה לחזק VISA Europeפעילות רכישת .  ספרתית בשורת ההכנסות למשך שנים רבות להשקפתנו-בצמיחה דו

הניכרות שטמונות  הסינרגיותתוך שיפור ניכר ברווחיותה העתידית בזכות ניצול , VISAאת מעמדה התחרותי של 

החלה ויזה לבנות תשתית פעילות בסין וצפויה בשנים הקרובות  2016בשנת . באינטגרציה של שתי החטיבות

.להפוך לשחקן משמעותי בשוק הסיני
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פדיונות בענף קרנות הנאמנות/ עדכון חודשי יצירות 

₪  מיליון 790-עם גיוסים של כ2017תעשיית קרנות הנאמנות מסכמת את ינואר 

בקרנות המנוהלות₪ מיליארד 1.78-גיוסים של כ, בקרנות הכספיות ומנגד₪ מיליון 725-זאת בהתחשב בפדיון של כ  .

ח בארץ"שהתרכזו בעיקר בקרנות מחקות על מדד אג₪ מיליון 264-הקרנות המחקות סיכמו את ינואר עם פדיונות של כ.

מנכסיהן₪ מיליארד 1.24-לאחר שאיבדו כ, "קבוצת הקרנות הפודה ביותר"ח מדינה זוכות החודש בתואר "קרנות אג.

בקרנות  ₪ מיליון 225-המתחלקים לגיוסים של כ, 2015שיא מאז מרץ -₪מיליון 961-הציגו החודש גיוסים של כהמנייתיותהקרנות •

.ל"מניות בחובקרנות ₪ מיליון 270-ו כמניות בישראל בקרנות ₪ מיליון 467-כ, גמישות

מרבית  , ₪מיליארד 2.17-הציגו החודש גיוסים של כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.מנייתיתח כללי ללא חשיפה "שגייסו על חשבון קרנות אג20/80-ו10/90בדגש על קרנות , מנייתיתהכספים נותבו לקרנות עם חשיפה 

ב בהמשך לציפיות להעלאת  "עקב ירידות שערים באגרות החוב הממשלתיות בארה0.22%-ח ממשלתי שקלי נחתך החודש ב"מדד אג•

בקרנות  ₪ מיליון 800-תגובתם של המשקיעים לא איחרה לבוא והתבטאה בפדיונות כבדים של כ. ריבית ולהגדלת הגירעון הממשלתי

.  השקליות

.₪ מיליון 642-חזרו להציג גיוסים חיוביים שהסתכמו בכח חברות "אגקרנות •

₪  מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  197.2-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל215.3-כ31.01.17-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 18.1-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל
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קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

26/01/17
סיכום שבועיה' 02/02/17ד' 01/02/17ג' 31/01/17ב' 30/01/17א' 29/01/17

סיכום מתחילת 

החודש

2185-357225גמישות

1-1000-2-חו"ל כללי

41715102650467מניות בארץ

256016-313269מניות בחו"ל

1-2-6912ממונפות ואסטרטגיות

636-23-54-11-88-725-קרן כספית

692-34-39-36-109-801-אג"ח בארץ- שקליות

1055-57-63-69-189-1244-אג"ח בארץ- מדינה

6-310-24אג"ח בארץ- מט"ח

56419401977642אג"ח בארץ - חברות והמרה

1845401631283322177אג"ח בארץ כללי

1400-23-20-43-183-אג"ח בחו"ל

10-10-10לתושבי חוץ בלבד

381-1-2-2-40-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

8912022270070961

746-3939450046792סך הכול

1382-159356001341516מסורתיות )בנטרול כספיות(
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