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שבוע' תערךשם נייר
'  ת

שנה.ת

מדדי מניות בישראל

351486.91.75%1.10%א "מדד ת

1251344.21.38%4.82%א "מדד ת

901069.70.39%18.98%א "מדד ת

1293.8-0.59%2.95%א צמיחה"מדד ת

552.31.26%20.48%ן"א נדל"מדד ת

51918.65.61%21.52%-א בנקים"מדד ת

S&P 5002684.60.28%19.85%

Nasdaq 1006472.7-0.02%32.93%

Eurostoxx 600390.70.54%7.99%

DAX 4013109.7-0.24%13.86%

Hang Seng29367.12.53%34.44%

MSCI World All 

Countries
511.30.83%21.20%

MSCI Emerging 

Markets
1141.12.02%32.33%

277.60.00%0.10%מ"מדד מק

2-5ממשלתי קבוע 

שנים
435.50.01%2.29%

634.10.18%6.90%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

5-2ממשלתי מדד 

שנים
272.3-0.10%1.57%

10-5ממשלתי מדד 

שנים
352.00.19%3.90%

60332.2-0.13%5.23%מדד תל בונד 

333.3-0.11%5.08%מדד תל בונד צמודות

355.80.01%6.26%מדד תל בונד תשואות

375.30.16%6.72%מדד תל בונד שקלי

351.80.05%4.15%ח כללי"אג

מ"מחח"מדד אג
'  ת

פנימית
מרווח

604.10.94%1.19%מדד תל בונד 

4.10.98%1.20%מדד תל בונד צמודות

4.01.83%2.07%מדד תל בונד תשואות

4.22.30%1.61%מדד תל בונד שקלי

ח"אפיק האג

ח"סביבת המאקרו ושוק האג

חודשים המדד רשם ירידה של  3ובסיכום 1.5%-הייצור התעשייתי התכווץ באוקטובר במדד •

בהשפעת  ברבעון האחרון 14.1%פעילות הייצור במגזר התרופות ירדה בשיעור של . 0.7%

.חולשת הפעילות בטבע

4.2%לעומת 4.3%אחוז האבטלה עלה קלות לרמה של . העבודה שומר על יציבות בנובמברשוק •

אחוז  )ומעלה 15שיעור התעסוקה בקרב בני . נתון המשקף תעסוקה מלאה, בחודש אוקטובר

.באוקטובר61.3%לעומת 61.1%עמד על ( המועסקים מכלל האוכלוסייה

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

קונצרניח "אג

השקליהאפיק . במתאם גבוה לאפיק הממשלתי הצמוד0.1%-מדדי התל בונד הצמודים ירדו בכ•

.השקלימאידך עלה בשיעור דומה על רקע עליות באפיק הממשלתי 

6%-סדרות החוב של אפריקה ישראל בלטו לחיוב שבוע שני ברציפות ורשמו עליות שערים של כ•

על רקע התמחרות אינטנסיבית ושיפור הצעות של ' בסדרה כח12%-וכן כ' כז-ו' כונוספים בסדרות 

לפי דיווחים עיתונאים נראה כי  . בן משה לרכישת השליטה באפריקה ישראל' וקבסיידוף' קב

.בן משהלקבוצת השליטה תעבור בסופו של דבר 

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

.את סיכון הלווה

ל "ח בחו"סביבת המאקרו ושוק האג

הייתה  ג"התמקריאת . 3.2%הצמיחה ברבעון השלישי עמדה על -ב "בארהנתוני מאקרו חיוביים •

הצריכה  . אולם קצב הצמיחה הכלכלית בהחלט מרשים3.3%מעט מתחת לצפי המוקדם שעמד על 

ואילו המכירות הקמעונאיות עלו בשיעור של  0.6%הפרטית עלתה בנובמבר בשיעור חודשי של 

1.5%-ליבת האינפלציה עלתה קלות בנובמבר ל. גבוההאינדיקציה טובה להמשך צמיחה , 0.8%

.חודש קודם לכן1.4%-ביחס ל

מדד מנהלי הרכש המשוקלל של גוש האירו עלה בדצמבר –אירופה ממשיכה במומנטום חיובי •

מדד מנהלי הרכש -למגזרים בחלוקה . 2011הנתון הגבוה ביותר מאז פברואר ', נק58לשיא של 

כי כל נתון , נזכיר. 'נק60.6-במגזר התעשייה עלה למקבילוואילו ' נק56.5למגזר שירותים עלה ל

.להמשך מגמת התרחבותמבטא צפי ' נק50מעל 

אפיק המניות

ישראל

מהמניות  . 1.4%-עלה בכ125א "ת. חיובית במדדים המוביליםא נחתם במגמה "שבוע המסחר בת•

בלטו  . בהתאמה8%-וכ21.5%-הבולטות במדד נציין את אשטרום קבוצה ולאומי שעלו בכ

.  בהתאמה4.6%-וכ7.5%-לשלילה מניות אירונאוטיקס וקרסו שירדו בכ

מיליון שקל והקמתו  500-אשטרום קבוצה דיווחה על הקמת בית חולים עבור ממשלת זמביה בכ•

הפרויקט מתווסף לפרויקט משמעותי נוסף של הקמת יחידות דיור . חודשים36-צפויה להימשך כ

. מיליון שקל700-ומבני ציבור בהיקף כספי של כ

הראשונה היא יצרנית פולנית של תמציות בושם תמורת  : הודיעה על שתי רכישות השבועפרוטרום•

יצרנית טעמים ברזילאית העוסקת , Bremil-מ51%היא רכישת , השנייה. מיליון דולר8.5

מיליון דולר 31התמורה ברכישה עמדה על . הטעמים הלא מתוקיםבפתרונות

מיליון דולר ובכך  192-תחנות דלק וחנויות נוחות בכ267אחזקות הודיעה על רכישת ארקו•

תחנות דלק  1400-כבר מנהלת כארקו. Store level EBITDA-מיליון דולר ל29-מוסיפה כ

.ב"השחקנית החמישית בגודלה בארה, וחנויות נוחות

ב"ארה

-עלה בכ2000הראסלומדד 0.28%-בכעלה S&P 500-כאשר החיובי ב סיכמו שבוע "מדדי ארה•

.  כשברקע חתימתו הצפויה של הנשיא טראמפ על רפורמת המיסוי0.82%

-ואילו מניות תשתיות החשמל והגז ירדו בכ4.5%-כהובילו את העליות כשהוסיפו האנרגיה מניות •

.לנוכח עליית תשואות חדה4.7%

לאחר דוחות חזקים שהצביעו על ביקוש ומחיר  4%-עלתה בכMicron (MU)יצרנית השבבים •

Fedexחברת השילוח . DRAMגבוה יותר למוצריה בדגש על רכיב הזיכרון  (FDX)עלתה בכ-

יצרנית ההנעלה  , מנגד. ח חיובי והעלאת תחזיות על רקע גידול במשלוחים"לאחר דו4.2%

.ב"ח פושר שהראה פגיעה במכירותיה בארה"לאחר דו2.3%-ירדה בכNike (NKE)וההלבשה 

אירופה

ב והערכות חיוביות באשר לצמיחה  "בתמיכת תוכנית המיסוי בארהמדדי אירופה עלו השבוע •

.הגלובלית בשנה הבאה

ירדו מניות  , מנגד. 1.7%-ומניות התיירות והפנאי עלו בכ3.5%-מניות משאבי הטבע עלו בכ•

.0.7%-תשתיות החשמל והגז בכ



בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

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

ן המניב"ענף הנדל//זרקור שבועי 

נראה כי עודף שטחי  במגזר הקניונים. ן המניב בישראל"בתקופה האחרונה נראה כי טלטלה עוברת על ענף הנדל

נותן אותותיו ותנועת הקונים והפדיונות במוקדי התחרות נמצאים  , בדגש על ערים בצפון ובדרום הארץ, מסחר

עומס דמי השכירות על השוכרים במקביל לחולשה בפדיון הביא מספר רשתות לצאת באופן פומבי  . במגמת ירידה

יש  , בנוסף. כנגד בעלי קניונים ודמי השכירות אותם הם גובים ובמקביל לפעול לסגירת סניפים עם רווחיות נמוכה

עדיקה, NEXT ,ASOSלציין את השינוי בהתנהגות הצרכנים ועלייתו המהירה של המסחר המקוון מצד חברות דוגמת 

החדשות אודות גישושים ראשוניים מצד ענקית המסחר המקוון אמזון לקראת  . ועוד אשר פוגעים בפדיונות הקניונים

ן  "במגזר הנדל. השקת פעילות בישראל הוסיפה דרגה חדשה של לחץ מצד הרשתות הקמעונאיות ובעלי הקניונים

בשנים הקרובות  שצפוי על אף . בניגוד לתחזיות משנים קודמותוזאת נראה כי נמשכת מגמת היציבות למשרדים

של " אטריום"מסחר נוספים אנו רואים כי רובם המוחלט של הפרויקטים באזורי הביקוש כגון המשך גידול בשטחי 

.  של עזריאלי מושכרים במהירות שיא" שרונה"אמות או 

ן את תנאי הריבית הנוחים בכדי לשפר את מצב "בצד החיובי יש לציין כי בשנים האחרונות ניצלו חברות הנדל

החברות מחזרו חוב ישן בריביות נמוכות יותר ולתקופות ארוכות יותר ועל כן ערוכות באופן טוב  . המאזן באופן ניכר

ן  "חברות הנדל, על אף הירידה בשיעורי ההיוון על הנכסים. יותר ביחס לעבר להאטה בפדיונות וירידה בתפוסה

.  בשל ירידה חדה בעלויות גיוס ההון שלהן ונהנו מרווחי הון ניכרים, כאמור, שמרו על מרווח מימון גבוה וזאת

ן המניב"להלן טבלה מרכזת הכוללת נתוני החברות בענף הנדל
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נכסים ע או "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"בעפרטנרסהינה רכושה של חברת אושן הקירה. פיננסים המפורטים בסקירה

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

:גורמי מפתח לגבי כל חברה' נציין בקצרה מס

.  ויהווה מנוע צמיחה משמעותי2018בסוף להיסתייםצפוי ( בשותפות עם גב ים50%)פרויקט תוצרת הארץ -אמות 

ח במהלך  "מש840החלפת חוב בנקאי בהיקף של . שנה15-לWeWorkנחתם עם בפרוייקטחוזה עוגן ראשון 

.2018-ח ב"מש13.8-בכFFO-הח צפוי לשפר את "הרבעון השלישי בחוב אג

צמיחה בחברה וביניהם פארק גב מספר מנועי נציין כי קיימים , מלבד חלק החברה בפרויקט תוצרת הארץ-גב ים 

צפויים להגיע לכדי  2018-ב. שיסתיימו ברבעון הקרוב( ר"אלף מ37כ "סה)וחנייה בפארק מתם ( 3בניין )ים נגב 

.ר"אלף מ32בפארק גב ים רחובות אשר יוסיפו לחברה שטחים בהיקף של 4סיום פארק מתם ים ובניין 

החברה צפויה להתמודד עם אתגר משמעותי לאחר שחברת אמדוקס השוכרת מבנה בצומת רעננה  -1ריט

שווי החוזה הנוכחי מול אמדוקס מגלם .שנים5הודיעה כי לא תחדש את חוזה השכירות אשר צפוי להסתיים בעוד 

.ח"מיליון ש41הכנסות שנתיות בסך 

-אשר יסייע לחברה להוריד את עלויות המימון ולהגדיל את תשואת ה, Aa3-דירוג החוב עלה בספטמבר ל-סלע 

FFO30-החברה הגדילה לאחרונה את כמות הנכסים ל. העתידית.

מהתבססות בעיקר על אופנה לעבר בתי קולנוע  החברה פועלת לשנות את תמהיל הסוחרים בקניונים-מליסרון

עם זאת יש לזכור כי עסקים אלו מתאפיינים ברווחיות נמוכה יותר ביחס  . ומתחמי חוויות ופנאי במטרה למשוך קונים

בשנה הקרובה צפויה להסתיים הבניה של  . ר"לשטח הנדרש להפעלה ועל כן צפויים להוריד את הפדיון הממוצע למ

.ח"מש27-שנתית של כ NOIמבנים כך שצפויה לחברה תוספת מספר של

. ח"מש39של NOIח  הקניון מניב "מש555מקניון בת ים על פי שווי של 50%החברה קנתה לאחרונה -ביג 

כמו כן החליטה  (. שווי נטו של חברת הנכס בניכוי התחייבויות)ח "מש126החברה צפויה לשלם בגין הרכישה 

10-אשר הושקעו בה עד כה למעלה מ" ביג פלוס"לאחרונה הנהלת החברה לסגור את פלטפורמת האינטרנט 

נראה כי הנהלת החברה הבינה באיחור כי נדרשת אסטרטגיה שונה על מנת להתמודד עם אתגרי המסחר . ח"מש

.2019הייזום אשר מקדמת החברה בישראל צפויים להתחיל לפעול לקראת סוף פרויקטי. המקוון

מתוכננת המשך מכירת נכסי  . החברה תוסיף לפעול על מנת לשפר את הפרופיל הפיננסי שלה-מבני תעשיה 

החברה פעלה רבות  . וזאת במקביל להמשך התייעלות בנכסים קיימיםבישראל ל ומיקוד פעילות "החברה בחו

תוך שיפור מבנה  (  ם-הנפקת מניות ומכירת מניות כלכלית י)בשנה האחרונה כדי להגדיל את בסיס ההון העצמי 

. Aכתוצאה מכך עלה ביולי השנה דירוג החברה ל . החוב הכוללמ "מחהחוב והנזילות תוך הארכת 

ן המניב"ענף הנדל//זרקור שבועי 
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₪ מיליון 340-תעשיית קרנות הנאמנות רושמת גיוס שבועי של כ

.ח"מיליון ש16-זאת לאחר שאיבדו כ, הקרנות הכספיות סיכמו את השבוע עם צבירה שלילית

.  ל"בהובלת קרנות מחקות על מדדי מניות בחו, ₪מיליון 97-הקרנות המחקות רשמו השבוע גיוסים של כ

.מתחילת החודש₪ מיליארד 1-המסתכם לכ, ₪מיליון 260-הקרנות המנוהלות מציגות גיוס שבועי של כ

הקרנות  , בהמשך לכך(. 1.38%-בעלה 125א "ומדד ת1.75%-זינק ב35א "תמדד )מדדי המניות סיכמו את השבוע במגמה חיובית •

, המתחלקים מחד. ₪מיליון 124-זאת לאחר שגייסו כ, נהנו מהמשך זרימת כספים גם השבוע, ל"בדגש על קרנות מניות חו,1המנייתיות
מניות  בקרנות ₪ מיליון 2-אל מול פדיונות של כ, הגמישותבקרנות ₪  מיליון 8-כ, ל"מניות חוקרנות ב₪ מיליון 117-לגיוסים של כ

.₪מיליון 206-מציגות גיוסים של כ1המנייתיותמתחילת החודש הקרנות .  בישראל

מיליון  196-המשיכו להוביל את טבלת הגיוסים עם כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.  בסיכום חודשי₪ מיליון 880-נוספים השבוע ו כ₪

בקצב הפדיונות  25%הציגו ירידה של השקליותהקרנות ,  בעקבות זאת. סיכם את השבוע עם עלייה קלהח ממשלתי שקלי "אגמדד •

.₪ מיליון 101-שהסתכם השבוע בכ

המשיכו בצבירה החיובית אם כי בקצב גיוסים נמוך  ח מדינה"אגקרנות , 0.06%ח ממשלתי כללי סיכם את השבוע עם עלייה של "מדד אג•

.₪מיליון 111-יותר ביחס לשבוע הקודם שהסתכמו השבוע בכ

.מתחילת החודש₪ מיליון 179-בסיכום שבועי ו כ₪ מיליון 49-עם כ, הציגו עלייה בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודםח חברות "אגקרנות •

₪  מוצגים במיליוני הנתונים 

225.4-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל241.9-כ21.12.17-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 
.₪מיליארד 15.4-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-

15/121/17
סיכום שבועיה' 21/12/17ד' 20/12/17ג' 19/12/17ב' 18/12/17א' 17/12/17

סיכום מתחילת 

החודש

15-315-1212-38-7-גמישות

100000-10חו"ל כללי

50-34-1314-3-2-52-מניות בארץ

146-56618317117264מניות בחו"ל

6210-820612ממונפות ואסטרטגיות

494-78-52-14-16-510-קרן כספית

235-16-22-23-15-25-101-336-אג"ח בארץ- שקליות

307162684022111418אג"ח בארץ- מדינה

0-1010011אג"ח בארץ- מט"ח

12943136649179אג"ח בארץ - חברות והמרה

6831974-25946196878אג"ח בארץ כללי

964-43-8211אג"ח בחו"ל

10000-1-10לתושבי חוץ בלבד

381-1-102-22-31-69-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

82-1285-7571124206

45112213-461554339790סך הכול

94519205-41153183551299מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - נובמבר 2017 


