
www.oceanp.com| 072.2793193מוקד ליועצים  | info@oceanp.com

ח"אפיק האג

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

שיעור.איתנהתמונהלהציגמוסיףבישראלהעבודהשוק

לרמההראשוןברבעוןירד25-64הגילאיםבקבוצתהאבטלה

שיעור.2017שלהרביעיברבעון3.6%לעומת3.2%של

לעומתשינויללא77.4%עלעומדזוגיללקבוצתהתעסוקה

.אשתקד4רבעון

6.9%שלעליהעלמצביעיםפברוארלחודשהחוץסחרנתוני

מרשימהצמיחה,(הזנקחברותבניכוי)השירותיםיצואבסך

2.8%ושלבינואר6.1%שלחודשיתעליהלאחרשהגיעה

ברבעוןהסחורותיצואכי,נזכיר.2017שלהאחרוןברבעון

.שנתיבחישוב3.8%-בצמחהשנהשלהראשון

תוך3.5עדשלקצרתיקמ"מחעלוממליציםממשיכיםאנו

.העולמיתהתשואותלעלייתדגשמתן

קונצרניח"אג

כאשרהשוניםבונדהתלאפיקיביןבידולניכרהשבוע

,מעטעלוגבוהדירוגבעלותחובבאגרותהמאופייניםהמדדים

גבוהלווהבסיכוןהמאופייניםתשואותבונדתלמדדיבעוד

.0.1%-כשלשעריםירידותרשמויותרנמוכיםובדירוגיםיותר

אחזקותלהגדילבכדיהמרווחיםהתרחבותלנצלממליציםאנו

.סלקטיביבאופןקונצרניותחובבאגרות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

השיפורעללהצביעמוסיפיםהמאקרונתוני,ב"בארה

שללרמהבאפרילירדהאבטלהשיעור.בכלכלההמתמשך

שכר.זהבחודשמשרותאלף164שלתוספתלאחר,3.9%

השנהובסיכוםזהבחודש0.1%-בעלההשעתיהעבודה

בשיעורבמרץעלתההאינפלציהליבת.2.6%-בעלההאחרונה

הקצב,1.9%שלבשיעורהאחרונההשנהובסיכום0.15%של

.2.3%עלעומדהאינפלציהליבתשלשנתיהחצי

החודשים12-בעלתההאירובגושהאינפלציהליבת

1%שלבשיעוראינפלציהלעומת,0.7%-בבאפרילשהסתיימו

בגוששנרשמההראשוןברבעוןהצמיחה.לכןקודםחודש

הסתכמההצמיחהשנתיבחישובואילו0.4%עלעמדההאירו

יציבותעללשמורמוסיףבאירופההתעסוקהשוק.2.5%-ב

9-בהנמוכהרמתו8.5%שלברמהנותרהאבטלהושיעור

.האחרונותהשנים

אפיק המניות

ישראל

בעלה35א"ת.מעורבתבמגמהננעלא"בתהמסחרשבוע-

אתנצייןהבולטותמהמניות.0.25%-בירד125א"ות0.14%

.4%-ו6.5%,11.5%-בכעלואשרושופרסלאנרגיהאנלייט,טבע

הוןשוקיאטראו,ן"נדלאלרובמניותבירידותבלטו.בהתאמה

.בהתאמה6%-ו6%,7.5%-כמערכןאיבדואשרופרטנר

תחזיותאתעקפה,בהכנסות25%שלגידולהציגהסודהסטרים

-בכירדההמניהזאתעם.כולהלשנהתחזיותוהעלתההאנליסטים

קודםמרבעוןהמכירותבקצבהאטהעקב,ח"הדופרסוםביום8%

לרבעוןבהשוואהשנמכרוהערכותבמספר36%שלחדהוירידה

.קודם

למניהברווח20%ושלבהכנסות15%שלצמיחההציגהנובה

שמקורההזכרונותבשוקלצמיחההודותהשנהשלהראשוןברבעון

2018-בהחזויהרווחעל14.2במכפילנסחרתנובה.בסיןבעיקר

.33.75$עלנאמדהאנליסטיםקונצנזוסשלהממוצעהעידומחיר

ב"ארה

הכאשרמעורבתבמגמהשבועסיכמוב"ארהמדדי-S&P 500

.1.26%-בעלהק"והנאסד0.24%-בירד

המחברות20%כאשרביותרהעמוסהיההשבוע-S&P 500

תוצאותלאור13%-בכעלתהApple.דוחותיהןאתפרסמו

-בכעלתהMastercard.ציפומשהמשקיעיםיותרטובותהתחזיות

בסקטור,מנגד.מתחזקתעסקיתוסביבהחזקיםנתוניםלאור7%

בשורתחולשהלנוכח6%-בכירדהPfizerמניית,הבריאות

HCV-השמכירותלאחר11%-בכירדהGileadומנייתהמכירות

.מאכזבותהיוHIV-וה

אירופה

בעלה600האירוסטוקסמדד.חיובישבועסיכמואירופהמדדי-

באירופההדוחותעונת.1.90%-בהגרמניוהדאקס0.62%

בין,החברותצמיחתבשיעוריירידהמסתמנתכאשרבעיצומה

לחיובבולטים.האירומטבעמצדשליליותהשפעותעקבהשאר

אתמציגותאשרהאיטלקיבמדדוחברותהאנרגיהחברותאלו

.באירופהביותרהגבוהההצמיחה

2.5%-ו3.25%-בכשעלולחיובבלטווהטכנולוגיההמדיהמניות

.בממוצע0.9%-בכירדווהבנקיםהטלקוםמניותמנגד.בהתאמה

6.5.18// סקירה שבועית 

מרווחפנימית' תמ"מחשנה.ת' תשבוע' תערךח חברות"מדדי אגשנה.ת' תשבוע' תערךח ממשלתי"מדדי אג

60334.40.02%0.13%3.90.74%1.31%מדד תל בונד 277.70.00%0.01%מ"מדד מק

335.70.03%0.19%3.90.74%1.31%מדד תל בונד צמודות0.74%-432.70.00%שנים2-5ממשלתי קבוע 

1.60%3.71.92%2.52%-353.4-0.17%מדד תל בונד תשואות1.07%-631.3-0.04%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

1.37%3.82.61%1.84%-346.6-0.12%מדד תל בונד לא צמודות274.50.03%0.49%שנים5-2ממשלתי מדד 

1.58%3.92.79%1.94%-371.9-0.13%מדד תל בונד שקלי0.19%-353.8-0.02%שנים10-5ממשלתי מדד 

2.66%3.54.42%3.66%-357.3-0.49%מדד תל בונד תשואות שקלי0.32%-352.4-0.02%ח כללי"אג

שנה.ת' תשבוע' תערךל"מדדי מניות בחושנה.ת' תשבוע' תערךמדדי מניות בישראל

2.71%S&P 5002629.7-0.24%-0.38%-351468.90.14%א "מדד ת

2.66%Nasdaq 1006643.51.69%5.83%-1251328.1-0.25%א "מדד ת

3.57%Eurostoxx 600384.60.62%-0.55%-901050.8-1.48%א "מדד ת

5.13%DAX 4012690.21.90%-0.76%-1245.4-0.83%א צמיחה"מדד ת

6.13%MSCI World 508.8-0.49%-0.82%-530.9-0.79%ן"א נדל"מדד ת

51986.0-0.92%1.36%MSCI Emerging Markets1150.1-0.70%-0.72%-א בנקים"מדד ת
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מתוך  . מחלקת המחקר של הבורסה לניירות ערך הציגה מחקר של חלוקת הדיבידנדים בקרב חברות ציבוריות מקומיות

:מספר עובדות מעניינותהסקירה עולות

.  2010הסכום הגבוה ביותר מאז –מיליארד שקל 26.3חילקו החברות הבורסאיות דיבידנדים בסך 2017בשנת •

.2016מזה שחולק בשנת 50%-גבוה ביותר מ2017סך הדיבידנד שחולק בשנת •

.שולמו לבעלי המניות מהציבור והיתרה לבעלי העניין, מהדיבידנדים שחולקו54%•

ממספר החברות 44%-מספר המחלקות מהווה כ. דיבידנד במהלך השנהחברות שמניותיהן נסחרו בבורסה חילקו201•

.שיעור שיא של כל הזמנים–הבורסאיות 

(  חברות139)70%-כ–לעומת השנתיים הקודמות 2017שיעור החברות המחלקות דיבידנדים באופן קבוע עלה בשנת •

חילקו דיבידנד בכל אחת ( חברות102)51%-ו, מהחברות המחלקות חילקו דיבידנד בכל אחת משלוש השנים האחרונות

.  מחמש השנים האחרונות

.2011הגבוהה ביותר מאז שנת , 3.3%-תשואת הדיבידנד הסתכמה ב•

:המחלקות הגדולות

75%-טבע נאלצה להפחית את הדיבידנד ב, לאור התדרדרות בעסקי החברה והצורך בהקטנת החוב העצום–טבע•

טבע ניצבת גם השנה בראש רשימת מחלקות הדיבידנדים זו  , למרות זאת. מהסכום ששולם בעשרת הרבעונים הקודמים

.2016מיליארד שקל בשנת 5.3-זאת בהשוואה לכ, מיליארד שקל4.1-השנה החמישית ברציפות לאחר שחילקה כ

חילקו רווחים בשיעור חריג בשנת  ודלק אנרגיה ישראמקו, דלק קידוחיםשותפויות הנפט והגז –חברות הנפט והגז •

המקור העיקרי לתשלום החריג נבע . 17.8%מיליארד שקל ורשמה תשואת דיבידנד של 2.2דלק קידוחים חילקה . 2017

.  מיליון שקל גיוס הון מניות700-ח וכ"מיליארד שקל מהנפקת אג2.3-אשר גייסה כ, פטרוליוםתמר מהתקבולים מהנפקת 

חילקה  , מיליארד שקל1.5-ואבנר בסך של כדלק אנרגיה אשר קיבלה השנה דיבידנדים משותפויות הבת שלה דלק קידוחים 

חילקה  ישראמקו. 14%מיליארד שקל ורשמה תשואת דיבידנד של 1.3-אשר הסתכם בכ, דיבידנד לראשונה בתולדותיה

ל"חנבסמוך להשלמת המיזוג עם שותפויות , מיליארד ממנו מומן בגיוס חוב1.6-שכ, מיליארד שקל2.1דיבידנדים בסך 

.22.3%-בישראמקובזכות הדיבידנד החריג הסתכמה תשואת הדיבידנד של . ונפטא

חלוקת דיבידנד בחברות מקומיות// זרקור 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

201 181 182 169 177 156 211 מספר חברות שחילקו

44% 40% 39%% 36% 35% 19% 37%
שיעור החברות המחלקות  

מסך החברות בבורסה

26.3 17.4 19.6 18.8 18.7 18.0 23.9
מיליארדי  )סך הדיבידנד 

(שקלים

3.3% 2.0% 2.2% 2.6% 2.9% 3.0% 3.4% תשואת דיבידנד

806 871 907 739 649 594 692
שווי שוק שנתי ממוצע של  

(מיליארדי שקלים)החברות 
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בזק הורידה את  . 2017מיליארד שקל בשנת 1.4לעומת , מיליארד1.3-דיבידנדים בסך של כ2017חילקה בשנת –בזק•

בשנה קודמת בשל הקשיים אליהם נקלעה בעלת השליטה יורוקום  100%במקום , מהרווח הנקי70%-שיעור החלוקה ל

.והחקירות של בעלי השליטה ונושאי משרה בכירים

דירקטוריון החברה  . 2016מיליון שקל בשנת 620לעומת 2017מיליון שקל בשנת 872חילקה דיבידנדים בסך של –ל"כי•

לעומת עד  , מהרווח השנתי הנקי50%על עדכון מדיניות החלוקה כך ששיעור הדיבידנד יופחת לעד 2016החליט במאי 

מהרווח הנקי במדיניות הקודמת וזאת לשם חיזוק מצבה הפיננסי של החברה ולאור חוסר הוודאות בשוק הסחורות 70%

.החקלאיות

המשיך במגמת הגידול בשיעור הרווח המחולק כדיבידנד לאור השיפור המתמשך בהלימות ההון שלו וקבע  –בנק הפועלים •

סך הדיבידנדים  . לפני כן30%וזאת במקום עד 2017מהרווח הנקי הרבעוני החל משנת 40%מדיוניות חדשה של עד 

.2017מיליון שקל בשנת 861ועד 2013מיליון שקל בשנת 277-שחילק הבנק גדל בהדרגה מידי שנה מ

אשר  , מיליון שקל678חילקה השנה דיבידנדים בסך של , 2014אשר לא חילקה דיבידנד מאז שנת –דיסקונט השקעות •

73%-קיבלה כ2017בעלת השליטה בחברה עד נובמבר , אחזקותאידיבי. 27.7%הניבו תשואת דיבידנד חריגה של 

.ח שלה"אשר סייעו לה בפירעון חובותיה למחזיקי האג, מדיבידנדים אלו

לאחר שאימץ ברבעון הראשון  , 2011לראשונה מאז שנת , לחלק דיבידנדים רבעוניים2017החל במהלך שנת –בנק לאומי •

ברבעון הרביעי החליטה הדירקטוריון כי מדיניות הדיבידנד  . מהרווח הנקי מידי רבעון20%מדיניות חלוקת דיבידנד של 

סך הדיבידנדים שחילק הבנק השנה הסתכם . מהרווח הנקי לאחר שעמד ביעדי יחס הלימות ההון40%תגדל לשיעור של 

.מיליון שקל628-בכ

נפט וגז  , ענף האנרגיהבבחינת ענפי הבורסה השונים ניתן לציין כי תשואת הדיבידנד הענפית הגבוהה ביותר שייכת ל•

בדומה לתשואת  , 5.1%הציגו תשואת דיבידנד ממוצעת של מסחר והשירותיםחברות ה. 14.0%שהציג תשואה של 

בעוד  4.2%ענף השירותים הפיננסים הציג תשואת דיבידנד גבוהה של . ההשקעה והאחזקותהדיבידנד שהציגו חברות 

.  בלבד2.4%תשואת הדיבידנד בענף הבנקים עמד על 

המשך// זרקור 



יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// עדכון שבועי 
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עלה35א"תמדד)שעריםעליותחודשמסכמותהמניותמדדי

,זאתלמרות-.(0.9%-בטיפס125א"תומדד1.75%-ב

.₪מיליון236-כשלפדיונותהציגו1המנייתיותהקרנות

מניותבקרנות₪מיליון400-כשללפדיונותהמתחלקים

בקרנות₪מיליון127-כשלגיוסיםמולאל,בישראל

.ל"בחומניותבקרנות₪מיליון38-כשלוגיוסיםהגמישות

חשיפהעםמעורבותקרנותעלבדגש,כלליח"אגקרנות

פדיונותעםהחודשאתסיכמו',וכו10/90קרנות,1מנייתית

הפדיונותבקצב20%שלעלייה.₪מיליארד1.2-מיותר

הקודםהחודשלעומת

שלמהתנודתיותמושפעותלהיותממשיכותל"חוח"אגקרנות

שהביאודולר/שקלבצמדוהתנודתיותב"ארהממשלתח"אג

.החודש₪מיליון140-כשללפדיונות

כשלשליליתתשואההחודשרשםשקליממשלתיח"אגמדד-

זרםאתהגבירוהשקליותהקרנות,זאתבעקבות.0.87%

.₪מיליון152-בכהחודששהסתכמוהפדיונות

ח ממשלתי כללי רשם החודש תשואה שלילית של  "מדד אג

חזרו לראש טבלת  ח מדינה"אגקרנות , בהמשך לכך, 0.48%

591-הקרנות המגייסות והציגו זרימת כספים חיובית של כ

.החודש₪ מיליון 

 הציגו החודש ירידה חדה בקצב הפדיונות  ח חברות "אגקרנות

₪  מיליון 224-לעומת פדיון של כ₪ מיליון 67-שהסתכם בכ

.בחודש הקודם

₪ הנתונים מוצגים במיליוני 

-מנהלות כ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל244.7-כ30.04.2018-תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל
.₪מיליארד 15.8-שמנהלות כהכספיות והקרנותמיליארד שקל222.6

ח"מיליון ש972-תעשיית קרנות הנאמנות מסכמת חודש נוסף של פדיונות עם כ
.בדגש על הקרנות הכספיות צמודות דולר, ₪מיליון 208-הקרנות הכספיות מציגות החודש גיוס של כ

.  ל"בדגש על קרנות מניות בחו, הקרנות המחקות רושמות גיוס גל של מיליונים בודדים
.₪מיליארד 1.2-הקרנות המנוהלות רושמות חודש של פדיון הנאמד בכ

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"בעפרטנרסהסקירה הינה רכושה של חברת אושן . פיננסים המפורטים בסקירה

.או חלקים ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש מטעם החברה/הסקירה ו

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

19/04/18
סיכום שבועיה' 03/04/18ד' 02/05/18ג' 01/05/18ב' 30/04/18א' 29/04/18

סיכום 

מתחילת 

החודש

114-142713127גמישות

10001חו"ל כללי

308-29-63-93-401-מניות בארץ

441-6-538מניות בחו"ל

20-2-2-4-24-ממונפות ואסטרטגיות

18132427208קרן כספית

123-16-13-29-152-אג"ח בארץ- שקליות

542242549591אג"ח בארץ- מדינה

10220-אג"ח בארץ- מט"ח

59-4-4-9-67-אג"ח בארץ - חברות והמרה

980-88-105-193-1173-אג"ח בארץ כללי

1230-16-16-139-אג"ח בחו"ל

00-1-1-1לתושבי חוץ בלבד

201-1021אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ ובחו"ל(
-150-42-43000-86-236

712-125-135000-259-972-סך הכול

893-128-159000-286-1180-מסורתיות )בנטרול כספיות(
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