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שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

2.88%-351428.4-0.37%א "מדד ת

1251288.80.00%0.50%א "מדד ת

901026.61.11%14.18%א "מדד ת

1407.20.94%11.97%א צמיחה"מדד ת

521.9-0.19%13.84%ן"א נדל"מדד ת

51728.51.09%9.47%-א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002409.80.07%8.32%

Nasdaq 1005597.90.17%16.30%

Eurostoxx 600380.40.21%5.19%

DAX 4012381.30.52%7.91%

Hang Seng25465.2-1.64%15.18%

MSCI World All 

Countries
464.0-0.24%9.98%

MSCI Emerging 

Markets
1002.5-0.82%16.26%

ח"מדדי אג

277.50.00%0.07%מ"מדד מק

430.50.03%1.12%שנים2-5ממשלתי קבוע 

607.3-0.15%2.37%שנים5+ממשלתי קבוע 

270.40.03%0.88%שנים5-2ממשלתי מדד 

344.40.18%1.66%שנים10-5ממשלתי מדד 

60325.00.20%2.95%מדד תל בונד 

326.20.14%2.84%מדד תל בונד צמודות

346.0-0.09%3.33%מדד תל בונד תשואות

363.80.02%3.44%מדד תל בונד שקלי

343.80.05%1.79%ח כללי"אג

קונצרניח "אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.21.30%1.18%מדד תל בונד 

4.11.33%1.20%מדד תל בונד צמודות

3.82.03%1.91%מדד תל בונד תשואות

4.32.65%1.72%מדד תל בונד שקלי

ח"אפיק האג
ח"סביבת המאקרו ושוק האג

נתוני המוסד לביטוח לאומי לחודש אפריל שפורסמו השבוע מצביעים על עליה במגמת השכר  •

כמות  . 10,073₪לרמות שכר ממוצעות של 4.2%הממוצע למשרת שכיר בשיעור שנתי של 

נתון המהווה ירידה של  ,מיליוני משרות 3.5-המשרות השכירות במשק לחודש אפריל עומדות על כ

.2017אפריל –המשרות בחודשים פברואר ' בחישוב שנתי של מס0.4%

צפי החזאים הוא ירידה בשיעור של  , יונילחודש לחודש יפורסם מדד המחירים לצרכן 14-ה' וביום •

ד צפוי  "וירקות מנגד סעיף שכפירות , והנעלההלבשה ,הנובע מירידות חזויות במחירי המים 0.1%

.למתן את הירידות שצוינו לעיל

והשקליתוך מתן משקל שווה לאפיקים הצמוד 3מ תיק קצר של "אנו ממשיכים וממליצים על מח•

.  הבינונימ"המחבדגש על 

ח קונצרני"אג

על רקע 0.1%-מדדי התל בונד מסיימים שבוע חיובי קל למעט מדד תל בונד תשואות שירד בכ•

.  ח החברות"פדיונות בקרנות נאמנות מחקות המתמחות באפיק אג

החברה החדשה צפויה  , ₪מיליארד 2.3-בהיקף של כפטרוליוםתמר ח "אגבשבוע החולף הונפק •

וראשון בדרגה קבוע , יחידנושא בטחונות בדמות שיעבוד ח"האג. תמרממאגר 9.25%להחזיק 

.4.69%ובתשואה של 6.2מ"במחח הינן צמודות דולר "האג, "תמר"על זכויות החברה במאגר 

חוזרים ממליצים להמשיך ולצמצם חשיפה  אנו , הממשלתייםבהמשך לעליית התשואות באפיקים •

ארוך  מ"במחח שקלי "ספציפיים שאינם מתמחרים בצורה נאותה את סיכון הלווה וכן אגחים"לאג

.  אשר אינו מספק הגנה מפני אינפלציה עתידית

ל"ח בחו"סביבת המאקרו ושוק האג

נתון זה  . אלף מועסקים222שפורסם השבוע הצביע על גיוס של ( NFP)דוח התעסוקה , ב"בארה•

נתון השכר  . המבטא למעשה משק בתעסוקה מלאה4.4%מוסיף לתמוך בשיעור אבטלה נמוך של 

,  אולם0.3%מצפי החזאים לעליה בגובה נמוך , 0.2%הממוצע ליוני אכזב במקצת עם עליה של 

.2.5%עדיין מדובר על נתון המגלם קצב עליה שנתית בשכר של 

המתבטא  " Tapering"מהתחלת חשש אירופה מגלה ECBלאחר פרסום פרוטוקול הריבית של ה •

מנהלי  כמו כן פורסם מדד , הארוכיםבטווחים ח "אגתשואות ועליית לחץ בשוק אגרות החוב בסימני 

מכירות  צמיחה בנתוני ,' נק56.3-הרכש המשוקלל ליוני שעודכן כלפי מעלה בקריאה השנייה ל

.  ספרד וצרפת,בגרמניה התעשיהבגוש האירו ושיפור בפעילות קמעונאיות 

המניותאפיק 
ישראל

.4%-מדד הגז והנפט בלט לחיוב עם עלייה של כ. השבוע במגמה מעורבתא נסחרה "הבורסה בת•

במכירות מוצרי צריכה ביחס  1.3%במחצית הראשונה נרשמה עלייה של , טורנקסטסלפי נתוני •

על רקע השקת מוצרים חדשים  1.8%תחום המזון רשם גידול של . לתקופה המקבילה אשתקד

.המאפשרים לגבות פרמיית מחיר גבוהה יותר

כיום פער השיווק  . משרד האנרגיה החל לבחון אפשרות להורדת מרווח השיווק של חברות הדלק•

אם  , הורדת מרווח השיווק(. לליטר' אג60-כ)ממחיר ליטר בנזין 11%הינו קבוע בשיעור של 

.דוגמת פז נפט ודור אלוןהדלקיםתפגע בהכנסות קמעונאיות , תתרחש

.  כיל הודיעה כי הפגיעה הכספית כתוצאה מדליפת מי הגבס במתקן רותם תהא נמוכה יחסית•

.ומחזיק מספיק מלאי לפעילות50%-האירוע מבוטח וכן המפעל ממשיך בתפוקה של יותר מ

ב"ארה

הרוטציה  . ב סיכמו שבוע חיובי בשבוע המסחר המקוצר לרגל יום העצמאות"מדדי ארה•

מדד חברות הטכנולוגיה  , הסקטוריאלית נמשכת כאשר סקטור הפיננסים ממשיך בתשואת יתר

הצריכה  , הסקטורים הדפנסיביים כמו הטלקום. נסחר בתנודתיות גבוהה עם נטייה לירידות

.הבסיסית רושמת תשואת חסר וכן סקטור האנרגיה ירד בדומה למחיר הנפט השבוע

בהתאמה  20%-ו% 12-בכירדו O'Reilly Automotive (ORLY), AutoZone (AZO), קמעונאיות הרכב•

מזג אויר , כאשר האחרונה דיווחה על הכנסות נמוכות מהציפיות לנוכח ביקושים חלשים יותר

.Amazonסגרירי ותחרות משחקני האונליין כדוגמת 

אירופה

סקטור הפיננסים ומשאבי הטבע הובילו את העליות עם עליה  . מדדי אירופה סיכמו שבוע חיובי•

.  2.7%-ממוצעת של כ
אך  2.8%עקפה את תחזית המכירות עם עלייה של , Carrefour (CA.FP)הצרפתית קמעונאית המזון•

.חלה שחיקה במרווחים על רקע מאמצי שיווק והנחות בשוק הצרפתי
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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

מגזר הפיננסים// זרקור שבועי 
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רכיב עם בחירתו של הנשיא טראמפ בנובמבר אשתקד היא כי יש מקום להגדלת 2016מסוף אחת התזות שהלכה והתגברה 

.  בתיק ההשקעותהפיננסים 

: לתזה זו מספר סיבות
.תוואי עליית ריבית והתחזקות הסביבה האינפלציונית הינה תומכת את הגידול ברווחי הבנקים באופן ניכר1.
.אשר יצר מגבלות רבות על פעילות הבנקים הגדולים" דוד פרנק"חוק משקולת רגולטורית תרד עם ביטול 2.
.ובקרב קובעי המדיניות הם למעשה בכירים לשעבר מהמגזר הפיננסיטראמפגורמים רבים בממשל 3.
.בחברות ברווחי החברות במשקלרפורמת מס שצפויה לתמוך צפי 4.
הבנקים הגדילו את ההון בשנים האחרונות באופן ניכר ונמצאים היום עם כריות הון משמעותיות לגידול בפעילות ומתן 5.

.  אשראי

:והעלינו את הממצאים הבאיםשנה-וחצי שנהלתקופות של הרלבנטיםאת התנהגות המדדים בחנו 
-עלה בכ( XLF-Financial Select Sector SPDR ETF)ואילו מדד הפיננסים 13.5%-בכ500S&P-עלה מדד הבשנה האחרונה •

34%.
.א"כבממוצע 8%-בכוהן מדד הפיננסים עלו 500S&P-הן מדד ההאחרונה  השנה בחצי •

:  הקרובהגורמי מפתח נוספים שצפויים לתמוך במגזר הפיננסי בחצי שנה מספר השיקולים לעיל  קיימים מלבד , להערכתנו
רוח  לספק תפקוד בולט לטובה של הבנקים הגדולים צפוי עם של הבנקים במבחני הלחץ שנערכו לאחרונה ההצלחה , ןהראשו

הגורס כי איכות האשראי  אנד פורס העולמית סטאנדרטשל נתון זה נתמך גם במחקר . הפיננסיגבית להקלות הצפויות במגזר 

.שנים האחרונות כפי שמצורף בגרף מטה27-הבנקאי אופטימלית ביחס ל
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כי עקום התשואות יהפוך להיות תלול יותר עם תחילת התוכנית לצמצום מאזן הפד במהלך השנה וכן המשך עליות  הציפיה , השני

ח מתחיל להפנים בשבועות האחרונים יותר ויותר כי על אף  "נראה כי שוק האג, הבנקיםשל המימוניריבית צפוי לתמוך במרווח 

עדיין מתקיימים התנאים להעלאות ריבית בתוואי מהיר יותר מהצפוי  ,האחרונההקלה באינפלציה ובצמיחה בתקופה " אתנחתא"ה

השנים האחרונות היו על פני תקופות קצרות יחסית כפועל  27-לראיה ניתן לראות כי מחזורי העלייה והירידה של הריבית ב. בשוק

.יוצא של מצב הכלכלה ועל כן קיימת האפשרות כיום כי הקצב הנוכחי של העלאות הריבית יואץ ויתמוך ברווחי הבנקים

במגזר הפיננסים 14-החודשים האחרונים עומד על כ12-כיום המכפיל הממוצע ב. S&Pתמחור נוח למניות הפיננסים ב , השלישי

צמיחת הרווח למניה בפיננסים , למדדבדומה 2%-תשואת הדיבידנד בפיננסים עומדת על כ, (500S&P)במדד הכולל 17.5לעומת 

התשואה על ההון  . 11%שעומדת על הכללית הרווח למניה גבוה מצמיחת בשנה הקרובה מעט יותר 12%-צפויה לעמוד על כ

יחס זה צפוי לצמוח בהמשך עם הסרת , אולם16.6%-של כS&Pבלבד לעומת ממוצע 10%-על כעומדת (ROE)הנוכחי העצמי 

הבנקים במבחני הלחץ סוללת את הדרך להגדלת שיעור הדיבידנד והרכישה עצמית  חשוב לציין כי הצלחת . החסמים הרגולטוריים

גידול ברווחיות של הבנקים  . האחרונות פעלו הבנקים באופן נרחב להתייעלות והקטנת הוצאות שכרוכן כי בשנים מניותשל 

(.ROE)הבנק ולגידול בתשואה על ההון העצמי יאפשר גידול משמעותי במרווחי 
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יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// עדכון שבועי 

סיכום שבועיה' 06/07/17ד' 05/07/17ג' 04/07/17ב' 03/07/17א' 02/07/17קטגוריה/תאריך

2821-59גמישות

000000חו"ל כללי

214-331-931-מניות בארץ

1117141144מניות בחו"ל

0-22527ממונפות ואסטרטגיות

13-17-22-24-13-63קרן כספית

8-4-3-11-4-30-אג"ח בארץ- שקליות

1282024873אג"ח בארץ- מדינה

1130-11-אג"ח בארץ- מט"ח

9-10-11-7-1-37-אג"ח בארץ - חברות והמרה

3465605654269אג"ח בארץ כללי

2126-587-32אג"ח בחו"ל

0-10100לתושבי חוץ בלבד

0-51-1-4-9אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

133546-284

4580623045262סך הכול

3297845358325מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - יולי 2017 

בקרנות המנוהלות₪ מיליון 470-חודש יולי נפתח עם גיוסים נאים של כ

₪ מיליון 63-הקרנות הכספיות ממשיכות במסע הפדיונות שמסתכם השבוע בכ, מנגד

.ח חברות"רובם התרכזו בקרנות המחקות את מדדי אג, ₪מיליון 146-הקרנות המחקות רשמו השבוע פדיונות של כ

.השבוע₪ מיליון 30-זאת לאחר שאיבדו כ, אם כי בקצב נמוך יותר, ממשיכות במגמת הפדיונותהשקליותהקרנות 

הקרנות  ,  בהמשך לכך-(נותר ללא שינוי125א "ומדד ת0.37%-בירד 35א "תמדד )מדדי המניות סיכמו את השבוע במגמה שלילית •

לקרנות  ₪ מיליון 9-כ, מניות בישראלקרנות ב₪ מיליון 31-המתחלקים לגיוסים של כ, ₪מיליון 84-רשמו גיוסים שהסתכמו בכ1המנייתיות

.  ל"מניות בחובקרנות ₪ מיליון 44-ו כהגמישות

.₪מיליון 269-המשיכו להוביל את הגיוסים עם כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

מיליון  73-המשיכו במומנטום חיובי וגייסו כח מדינה "אגקרנות , בהמשך לכך, סיכם את השבוע עם עלייה קלה ח ממשלתי כללי "אגמדד •

 ₪

.ח חברות"אשר מרביתם מגיעים ממכירה של קרנות מחקות על מדדי אג, ₪מיליון 37-עברו השבוע לפדיונות של כח חברות"אגקרנות •

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  211.3-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל227.6-כ06.07.17-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 16.3-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל


