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שבוע' תערךשם נייר
'  ת

שנה.ת

מדדי מניות בישראל

3.63%-351417.4-0.72%א "מדד ת

1251293.6-0.84%0.88%א "מדד ת

901050.2-1.13%16.81%א "מדד ת

1300.0-1.42%3.44%א צמיחה"מדד ת

551.0-0.87%20.20%ן"א נדל"מדד ת

51794.0-2.52%13.62%-א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002584.6-0.21%15.34%

Nasdaq 1006312.20.21%29.72%

Eurostoxx 600390.1-1.86%7.55%

DAX 4013182.6-2.61%14.34%

Hang Seng29136.61.81%32.36%

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
435.20.12%2.24%

633.30.39%6.76%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

5-2ממשלתי מדד 

שנים
271.20.14%1.16%

10-5ממשלתי מדד 

שנים
349.60.28%3.21%

60330.30.11%4.64%מדד תל בונד 

331.70.14%4.57%מדד תל בונד צמודות

354.30.22%5.79%מדד תל בונד תשואות

375.00.27%6.63%מדד תל בונד שקלי

351.00.17%3.92%ח כללי"אג

קונצרניח "אג

מ"מח
'  ת

פנימית
מרווח

604.01.01%1.10%מדד תל בונד 

3.91.08%1.13%מדד תל בונד צמודות

3.61.73%1.80%מדד תל בונד תשואות

4.12.21%1.56%מדד תל בונד שקלי

ח"אפיק האג

ח"האגסביבת המאקרו ושוק 

258של מיליוני דולר גידול 111,309בסך אוקטוברחודש לסוףהחוץ הסתכמומטבעיתרות•

הגידול מוסבר בעיקרו . ג"מהתמ33.4%היתרות מהוות . מיליוני דולר לעומת סוף החודש הקודם

הרכישות שנועדה לקזז את  תוכניתמיליון דולר תחת 260י רכישות של בנק ישראל בסך של "ע

.מיליון דולר36שלילי של היתרות בסך של בקיזוז שיערוך ההשפעה מהפקת גז בישראל 

ג"מהתמ1.4%של באופן חד לרמה באוקטובר החודשים האחרונים ירד 12-להגירעון התקציבי •

נציין כי היקף גביית המיסים שנרשמה באוקטובר עלתה על  (. 2.9%לעומת יעד גירעון שנתי של )

המס על  הפחתה זמנית בשיעור גבייה זו היא תוצאה של . בשל תשלומי דיבידנדים₪ מיליארד 6.5

.2017בהוראת שעה שהסתיימה בסוף ספטמבר עניין דיבידנדים לבעלי 

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

.בממוצע0.15%-שערים של כ בעליות הקונצרני סיים שבוע חיובי ח"האגאפיק •

צמודה למדד 2.57%בריבית  ₪ מיליון 760ח בהיקף "אפריקה נכסים השלימה השבוע גיוס אג•

.3Aבדירוג שיעבודיםהונפקו ללא ח"האג. 6.9מ"במח

ספציפיים שאינם מתמחרים בצורה נאותה חים"לאגאנו חוזרים וממליצים להמשיך לצמצם חשיפה •

.את סיכון הלווה

ל "ח בחו"המאקרו ושוק האגסביבת 

בסוף השבוע עלה רף חששות . ללוות את השווקים לאורך זמןב צפויה "המס בארהסוגיית רפורמת •

תאושר לבסוף  20%-ל 35%-המשקיעים כי אישור הרפורמה בה צפוי לרדת שיעור מס החברות מ

.  2019רק בשנת 

ח "ומכונה אג)ח מתחת לדירוג השקעה "העוקבים אחר אגJNK-וHYGהפופולאריים ETFה•

"  זבל"כי אפיק אגח ב מציינת "הכלכלית בארההעיתונות . שלילייםלאחרונה ביצועים מציגים "( זבל"

פרסמו ( IHRT,CTL ,CYH)בענף הלווים הגדולים 3-החולף ומיליון דולר בשבוע 600-כפדה 

. אגרות החוב של המגזרמשפיעה לרעה על דוחות רבעוניים חלשים וכן חולשה במגזר הטלקום 

הרמות  ח זבל לעומת "העלה תהיות באשר למרווח הסיכון הנדרש מאג" בארונס"בעיתון , במקביל

.  הנוכחיות היום בייחוד לאור העובדה כי עידן ההרחבה המוניטארית אט אט חולף

אפיק המניות

ישראל

, פריגונציין את 125א "מהמניות הבולטות במדד ת. א נחתם במגמה שלילית"שבוע המסחר בת•

בלטו לשלילה מניות  , מנגד. בהתאמה6%-ו6.8%, 11%-אחזקות שעלו השבוע בכוארקומיילן

.6%-ו9%, 16%-שירדו בכואירונאוטיקסלייבפרסון, אופקו

-החברה הציגה רווח מתואם של כ. עקפה את תחזיות השוק והעלתה תחזיות לשנה כולהפריגו•

סיימה תהליך פריגוניכר כי . בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד13%גידול של , מיליון דולר200

החלה להקטין את המינוף ואף שבה לבצע  , באירופהבעסקיה כואב של הפחתות מוניטין בעיקר 

.בענףומשתפרים בניגוד למגמה מסתמן כי עסקי החברה מתייצבים . רכישה חוזרת של מניות

פגיעה זו  . בהכנסות11%ב הראו קיטון של "פרסמה דוחות פושרים עת עסקי הליבה בארהדלתא •

מותגים  עבור מייצרת בו דלתא במכירות לפלח השוק העליון 13%קוזזה עקב גידול של 

הפרימיוםואיחוד מלא של מותגי 2%-הגידול האורגני בכלל הקבוצה הסתכם ב. בינלאומיים

את  אישררההחברה . בסך הכנסות החברה הרבעון15%הוביל לגידול כולל של שנרכשו אשתקד 

.תחזיותיה לשנה וציינה כי חלק מהגידול בעלויות הינו זמני באופיו

ב"ארה

קטנות ומניות פיננסים הניבו תשואת מניות . שבועות8ב סיכמו שבוע שלילי ראשון מזה "מדדי ארה•

.2%-ומניות הצריכה הבסיסית בכ3.2%-בכהריטמנגד עלו מניות , חסר

הציעה סכום  Broadcom (AVGO)תחום המיזוגים ורכישות העלה עניין מיוחד השבוע כאשר •

חברות הטלקום  השלישית  , כמו כן. Qualcomm (QCOM)מיליארד דולר לרכישת 130עתק של 

.הודיעו על ביטול השיחות למיזוגT-mobile-וSprint, והרביעית בגודלן

•Orbotechכאשר  , 2020-לאחר שהציגה תחזיות פיננסיות חזקות ל7%-עלתה השבוע בכ

.22%-מיליארד דולר ושיעור הרווח הנקי צפוי להסתכם בכ1.25-המכירות צפויות להסתכם בכ

אירופה

הבנקים בלט לחיוב  סקטור.בעולםמניות אירופה סיכמו שבוע שלילי בדומה לשווקי מניות נוספים •

לאחר 6%-שטיפס השבוע בכDeutsche Bankלאור דוחות חיוביים מצד מספר בנקים בניהם 

.  ל הבנק ציין כי ניתן להמשיך לצמצם את מצבת כוח האדם והסניפים"שמנכ

מיליון אירו מול צפי אנליסטים לרווח  350הציג רווח נקי של Intesa Sanpaolo, האיטלקיהבנק •

.  מיליון590של 

בהתאמה ואילו  3%-ו3.2%, 4%-התעשייה והטכנולוגיה ירדו בכ, מניות הרכב, במבט סקטוריאלי•

.השבוע0.5%-הבנקים והביטוח הניבו תשואת יתר כאשר ירדו בממוצע כ, ן"מניות הנדל
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ן למגורים בברלין"נדל//זרקור שבועי 

Jefferiesל הכספים של "סמנכ: המומחים שהשתתפו בפאנלבין . בברליןן למגורים "ארחו פאנל בנושא נדלBUWOG  ,

.PMMל של "והמנכADO Propertiesל הכספים של "סמנכ

:שאלות וביניהן' פאנל המומחים ניסה לענות על מס

?  האם מגמת עליית מחירי השכירות בברלין צפויה להימשך

?האם התשואה הנגזרת מתשלומי שכירות דיירים מותירה מקום לרווחים נוספים

?ן בברלין"סיכויים של הנדל/מה משקל הפוליטיקה בגרמניה במאזן סיכונים 

בעוד מחירי השכירות עלו  70%-מציג בחמש השנים האחרונות עליית מחירי נכסים של כשוק הדיור להשכרה בברלין

דיור להשכרה בברלין הינו מפוקח וישנן מגבלות קשות על העלאת שכר הדירה לשוכרים קיימים ועל  . 46%בשיעור של 

היעדר הבניה במשך שנים רבות לצד שיפור בכלכלה , אף על פי כן. ד הממוצע בכל מחוז"בהתאם לשכ, שוכרים חדשים

.  ד במהלך השנים האחרונות"והגירה חיובית לערים המרכזיות הובילו למגמה של עלייה הדרגתית משמעותית בשכ

צרכי דיור עם : את המשך עליית מחירי השכירות כגוןהתומכיםהמשתתפים בפאנל ציינו כי גם כיום מתקיימים מספר גורמים 

בשל סביבת  ריאליםשוק הון הדוחף לקניית נכסים , הגירה משמעותית, פריחה כלכלית בגרמניה, ביקוש גבוה ביחס להיצע

ציינו המשתתפים כי הגורמים העיקריים אשר  , מנגד. ריבית נמוכה ותחלופת שוכרים שצפויה לתרום לעלייה בדמי השכירות

הוא הפיקוח הממשלתי ההדוק על  , את עליית המחירים הן ברמות הנכסים והן ברמת דמי השכירות השוטפיםממתניםעדיין 

שיעור התחלופה הנמוך של דיירים המתבטא בתקופת  , בנוסף. מכירי השכירות ומגבלת העלאת שכר הדירה התקופתית

, אם כי. מהווה גם הוא גורם המונע העלאה מהירה יותר של שכר הדירה, שנים12-14-שהות ממוצעת לדייר העומדת על כ

הנקודה החיובית בהקשר זה היא כי לאחר החלפת דייר ניתן לשפץ את הדירה ולבצע התאמה משמעותית יותר מעלה של  

ניכר בפאנל כי מרבית המשתתפים תמימי דעים לגבי כך שגם בשנים הקרובות נראה את מחירי השכירות  . מחירי השכירות

.  ממשיכות לעלות בהדרגה

על  30תמחור זה מהווה מכפיל מקורב של . במונחי תשואה3.3%-נאמדת בכהתשואה הנגזרת משכירות בברלין

נתון  , 4%-ן רשומים במאזניהן של רוב החברות הפעילות בגרמניה בשיעור היוון של כ"בפאנל עלה כי נכסי הנדל. ההשקעה

אולם  )הנבנים כיום מוצעים למכירה נכסים חדשיםמעבר לכך צוין כי . המבטא רמת מחירים נמוכה ביחס  למתרחש בשוק

י משקיעים  "ירידה בשיעורי התשואה הנדרשים ע, כאמור.2.5%-2%בתשואות גולמיות שבין  ( כאלה שעדיין לא נמכרו בפועל

מתמחור זה ניכר כי מרבית המשקיעים בשוק  . צפויה להוביל לשערוכי הנכסים כלפי מעלה ולרווחי הון של בעלי הנכסים

מצפים להמשך עליית מחירי הנכסים אשר תביא לתשואה אפקטיבית גבוהה יותר מהתשואה השוטפת בגין השכרת 

נרחבות לשיפוץ  Capexהמשתתפים בפאנל מציינים כי לעיתים תכופות העלאת דמי השכירות דורשת השקעות . הנכסים

שימוש  . לדייר החדש ביחס לדמי השכירות המקסימליים המותרים20%-ד ב"השקעות אלו מאפשרות העלאת שכ. הנכס

החודשים האחרונים כאשר שיעור הצמיחה הממוצע בדמי  12-נרחב באופציה זו על ידי החברות הגדולות בענף ראינו ב

.  וזאת בעיקר הודות לשיעור גבוה של תחלופת דיירים בדירות משופצות10%-השכירות בברלין עמד על כ
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ן למגורים בברלין"נדל//זרקור שבועי 

מרקל אינה המצב האידיאלי  אנגלהבראשות ( CDU)דמוקרטים -בו מפלגת השלטון בידי הנוצריםהפוליטי בגרמניההמצב 

עבור החברות המשכירות דירות למגורים שכן מפלגת השלטון תומכת ומקדמת תכנית להידוק הרגולציה והפיקוח על שוק  

למרות שהאקלים הפוליטי הוא פרו שוכרים עולה מדיוני המשתתפים כי תנאי המאקרו הקיימים בשוק  . השכירות למגורים

.בברלין חזקים מספיק כדי לתמוך ברמות המחירים הנוכחיות 

ביחס  4%פערים ממוצעים של מבטאות ן למגורים בגרמניה "הפעילות בסקטור הנדלקבוצת ההשוואה של החברות נתוני 

עומדת על  2018-ל החזויה   FFOותשואת ה4.5%הממוצעת  לשנה זו עומדת על ממוצע של FFOתשואת ה .  NAV–ל 

.2018בשנת  3%לשנה זו ועד לרמה 2.8%תשואת הדיבידנד המשתקפת ממחירי המניות עומדת על ממוצע  . 5.2%

:החודשים האחרונים12-בערים שונות בגרמניה ב( Condo)שינוי במחירי דירות 

: החודשים האחרונים12-שינוי במחירי השכירות בערים שונות בגרמניה ב
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₪  מיליון 600-תעשיית קרנות הנאמנות פותחת את נובמבר עם גיוסים של כ

.מתחילת החודש₪ מיליון 44-זאת לאחר שנפדו מהן כ, הקרנות הכספיות ממשיכות לאבד נכסים

.  ל"בהובלת קרנות מחקות על מדדי מניות בחו, ₪מיליון 132-הקרנות המחקות רשמו החודש גיוסים של כ

.₪מיליון 516-גיוסים של כ,  ימי המסחר מתחילת החודש7-ב, הקרנות המנוהלות מציגות

חלה ,  בהמשך לכך-(1.64%-ירד ב125א "ומדד ת1.48%-התממש ב35א "תמדד )מדדי המניות פתחו מתחילת החודש במגמה שלילית •

קרנות  ב₪ מיליון 115-המתחלקים לגיוסים של כ, ₪מיליון 138-זאת לאחר שגייסו החודש כ, 1המנייתיותירידה בקצב הגיוסים של הקרנות  

.  מניות בישראלבקרנות ₪ מיליון 9-ו כהגמישותבקרנות ₪ מיליון 14-כ, ל"מניות בחו

מיליון  372-המשיכו להוביל את טבלת הגיוסים עם כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.בקצב הגיוסים הממוצע לעומת החודש הקודם15%-עלייה של כ-נוספים₪

אם כי בקצב ממוצע , המשיכו במגמת הפדיונותהשקליותהקרנות ,  למרות זאת, 0.22%רשם החודש עלייה של ח ממשלתי שקלי "אגמדד •

.₪ מיליון 84-שהסתכם לכלעומת החודש הקודם 20%-הנמוך ב

בקצב הגיוסים הממוצע לעומת  70%הציגו עלייה של ח מדינה"אגקרנות , בעקבות פתיחת חודש חיובית באגרות החוב הממשלתיות•

.מתחילת החודש₪ מיליון 107-החודש הקודם עם צבירה של כ

.מתחילת נובמבר₪ מיליון 85-זאת לאחר שגייסו כ, המשיכו עם במגמה החיובית גם החודשח חברות "אגקרנות •

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

222.1-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל238.1-כ12.11.17-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-

02/11/17
סיכום שבועיה' 09/11/17ד' 08/11/17ג' 07/11/17ב' 06/11/17א' 05/11/17

סיכום מתחילת 

החודש

3134-72-11014גמישות

00000000חו"ל כללי

313-5-2-12-1969מניות בארץ

6003421281555115מניות בחו"ל

016-42322ממונפות ואסטרטגיות

10-18-23-13-163-54-44קרן כספית

41-15-10-19-12-6-43-84-אג"ח בארץ- שקליות

39282218195169107אג"ח בארץ- מדינה

11010-122אג"ח בארץ- מט"ח

3516122216155085אג"ח בארץ - חברות והמרה

1316991826475241372אג"ח בארץ כללי

15347771429אג"ח בחו"ל

00000000לתושבי חוץ בלבד

110-30-1-1-3-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

6626331318-572138

25411213410499142350604סך הכול

244130157117114139404648מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - נובמבר 2017 


