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ח"אפיק האג

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

מחיריםעליות.באוקטובר0.3%-בעלהלצרכןהמחיריםמדד

הירקותובסעיף(8.1%)והנעלההלבשהבסעיפינרשמובולטות

פירותבסעיפינרשמובולטותמחיריםירידות,(1.5%)הטריים

2018מתחילת.בהתאמה,-0.5%-ו-1.6%,ותחבורהטריים

עלההאחרוניםחודשיםעשרובשניים1.4%-בהמדדעלה

.1.2%שלבשיעורהמדד

הדיורבשוקעסקאותהשוואתמנתוניכימפרסמתס"הלמ

עסקאותלעומת,2018ספטמבר-2018'אוגבחודשיםשבוצעו

מחיריכיעולה2018אוגוסט-2018יוליבחודשיםשבוצעו

נתוניהאחרוניםהחודשים12-ב.0.1%שלבשיעורעלוהדירות

.הדירותבמחירי1.9%שלירידהעלמצביעיםס"הלמ

פחתוהקרוביםבחודשיםהאינפלציהבשיעורלעליההסיכונים.

.והצמודיםהשקליםביןשווהאחזקהעלממליציםאנו

קונצרניח"אג

מדדי.החולףבשבוע0.1%-בכירדוהצמודיםבונדהתלמדדי

רקעעלהחולףבשבוע0.3%-בכירדוהשקלייםבונדהתל

.גלובלבונדתלבמדד1.4%שלבשיעורמימושים

כיהודיעה(בונדהתלממדדיחלקשאינה)ברוקלנדחברת

תוכניתעלהחובאגרותמחזיקיעםלהסכמותלהגיעברצונה

-כשלבהיקףח"אגסדרות2לחברה.חובהשלמחדשלארגון

מהחוב50%-כשלתספורתהיוםהמשקפות.נ.עמיליון150

.המונפק

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

קרובההריביתכיהאחרוןבשבועצייןב"בארההפדר"יוסגן

אתלבחוןישכיציינובפדנוספיםבכירים."ניטרלית"לרמה

החובתשואות.הגלובליתהכלכליתבפעילותההאטההשלכות

12-בכהמסחרשבועבסוףירדוב"בארהשנים10-להממשלתי

ריביתלהעלאתההסתברותירידתעםבבדבד3.06%-לב"נ

.70%-לכבדצמברנוספת

באוקטוברעלתהלצרכןהמחיריםמדדליבת,ב"בארה

האחרוניםהחודשים12-בהתמתןהמדדעלייתקצב.0.2%-ב

המכירותליבת.לכןקודםחודש2.2%לעומת2.1%-ל

ספטמברחודשונתוני0.3%בבאוקטוברעלתההקמעונאיות

האחרוניםהחודשיםשלושתשבסיכוםכך,מטהכלפיעודכנו

.בספטמבר4.3%-לביחס2.8%שללעליההתמתנההצריכה

אפיק המניות
ישראל

שבועייםלאחרזאתשליליתבמגמהננעלא"בתהמסחרשבוע

כאשרממשיכהבישראלהדוחותעונת.שעריםעליותשלרצופים

ובנקטפחותמזרחיבנקעלבדגשחזקיםדוחותפרסמוהבנקים

11.1%-ו13.4%שלההוןעלגבוהותתשואותהציגואשרדיסקונט

.בהתאמה

ממתקניחלקהשבתתלמרותוזאתטוביםדוחותפרסמהן"בז

הדלקיםבתחום.הרבעוןבמהלךתקופתישיפוץלרגלהזיקוק

מרווחמעל2.9$שלהייחוסמרווחימעלגבוההפרמיההושגה

תומכתלהיותממשיכההדלקיםבתחוםהעסקיתהסביבה.האורל

.הרביעיהרבעוןתוךאל

וצמיחהברוטובפרמיות11%שלגידולהציגהביטוחאיידיאיי

החברה.אשתקדמקביללרבעוןבהשוואה17%שלהכוללברווח

מנתעלהשיווקהוצאותואתההשקעותתקציבאתלהגדילצפויה

.עתידיתצמיחהבהמשךלתמוך

10%שלקיטוןאךבהכנסות4.4%שלצמיחההציגהמטריקס

.הרבעוןשחלוחגיםעקבעבודהימיממיעוטכתוצאהברווח

ומנועורווחיתגבוההצמיחהלהציגממשיכהב"בארההפעילות

לגדולצפויהתפעולימהרווח25%עלכיוםשאחראיזהצמיחה

.הקרובותבשנים

ב"ארה

ב1.6%שלשעריםבירידותהשבועאתסגרוב"ארהמדדי-S&P

.ק"בנאסד2.4%ושל500

חלשיםדוחותעקבהירידותאתהובילהמחזוריתהצריכהסקטור

הגדילואשרDillards-וNordstromדוגמתהאופנהקמעונאיותשל

הבנייהחברות,בנוסף.הגולמיהמרווחאתושחקוההנחותאת

KBכאשרמאתגרתעסקיתסביבהעלדיווחו Homeעלדיווחה

.המשכנתאותבריביתעלייהעקביותראיטיתדירותרכישת

אירופה

ירד600האירוסטוקסמדדכאשרשלילישבועסיכמואירופהמדדי

.1.6%-בוהדאקס2.2%-ב

יטיללאטראמפממשלכאשר1.0%-בהשבועעלוהרכבמניות

25%שלבשיעורב"לארהמיובאיםרכביםעליבואמכסיזהבשלב

.להתנהלממשיךקבעהסכםלגבימ"שמובזמן

בסטרלינגחדהירידההציתההברקזיטבנושאפוליטיתוודאותאי

צפילאורבאנגליההבנקיםבמניות10%-כשלחדותוירידות

.2019אחריעדריביתהעלאתלדחיית

18.11.18// סקירה שבועית 

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

60336.1-0.07%0.63%4.00.00%1.25%מדד תל בונד 277.80.00%0.07%מ"מדד מק

337.6-0.07%0.75%4.00.00%1.27%מדד תל בונד צמודות0.80%-432.40.23%שנים2-5ממשלתי קבוע 

0.65%3.70.00%2.73%-356.80.15%מדד תל בונד תשואות2.87%-619.80.47%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

1.38%3.72.61%1.57%-346.5-0.30%מדד תל בונד לא צמודות275.10.18%0.72%שנים5-2ממשלתי מדד 

1.74%3.80.00%1.68%-371.3-0.32%מדד תל בונד שקלי0.64%-352.20.40%שנים10-5ממשלתי מדד 

3.33%3.63.78%2.72%-354.8-0.86%מדד תל בונד תשואות שקלי0.45%-351.90.10%ח כללי"אג

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

351634.8-1.37%8.28%S&P 5002730.2-1.61%2.34%א "מדד ת

1251472.0-1.43%7.89%Nasdaq 1006890.5-2.45%7.36%א "מדד ת

901136.0-1.75%4.25%Eurostoxx 600358.4-2.20%-8.09%א "מדד ת

3.95%DAX 4011353.7-1.63%-12.21%-1260.9-0.62%א צמיחה"מדד ת

3.94%MSCI World 488.3-1.24%-4.81%-543.3-0.81%ן"א נדל"מדד ת

52225.2-0.86%13.57%MSCI Emerging Markets986.31.04%-14.86%-א בנקים"מדד ת
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רכישות עצמיות// זרקור 

עליה לנהל את היקף החוב לפי לוח התשלומים ולוודא שיש להן , ראשית. יש מספר שימושים שחברות עושות במזומן שהן מייצרות

,  ולבסוף. השקעות הוניות או רכישת חברות בהתאם להערכותיה ולצרכיהתוכניתביצוע , לאחר מכן. המקורות לעמוד בתשלומי החוב

.החברה יכולה לחלק את המזומן לבעלי מניותיה בדרך של חלוקת דיבידנד או רכישה חוזרת של המניות של עצמה

מתי נעדיף לראות חברה מבצעת רכישה חוזרת  . BuyBack-או בלועזית , הזרקור דן בנושא הרכישה החוזרת של מניות החברה

שווי השוק  אנו נעדיף שחברה תבצע רכישה חוזרת של מניותיה כאשר היא מעריכה כי , באופן כללי?ומתי נעדיף שתחלק דיבידנד

המשקיעים  , לעומת זאת. ההנהלה ושאר בעלי העניין, כפי שמעריכים אותה בעלי המניותנמוך באופן ניכר משוויה ההוגן של החברה

יעדיפו חלוקת דיבידנד כאשר שווי החברה נסחר בפער נמוך לשוויה ההוגן או כאשר החברה צופה תשואה נמוכה על ההון המושקע  

לעיתים מתחת לעלות ההון ועל כן המשקיעים יעדיפו להקצות את המזומן שיתקבל באמצעות חלוקת דיבידנד  , בהשקעות חדשות

.להשקעות אחרות מחוץ לפעילות החברה אשר יניבו תשואות גבוהות יותר

-תשואת ה. כמשקיעים עלינו לבדוק הן את תשואת הדיבידנד של החברה והן את התשואה הנגזרת מהרכישה החוזרת של מניותיה

BuyBack חלקי שווי השוק הממוצע של החברה בתקופת הרכישות, (בחישוב שנתי)מחושבת לפי סך היקף הרכישה במונחים כספיים  .

יגלה כי היא  Buyback-אך מי שטרח לבדוק את תשואת ה, 1%היא , Nike (NKE), תשואת הדיבידנד של יצרנית ההנעלה: לדוגמה

בהנחה )תשואה מהקצאת מזומן לבעלי המניות 5%למשך שנה צפוי לקבל Nikeולכן משקיע אשר יחזיק את מניית . 4%עומדת על 

חשוב לציין כי לרכישות העצמיות השפעה מהותית על המסחר ומחירי המניות בעיקר בתקופות  (. ומסגרת הרכישה החוזרת ממשיכה

.בהן המסחר הינו דליל יותר

בין הסיבות לכך הן תמהיל  (. ראו גרף מטה)S&P 500-רכישה חוזרת של מניות נעשית יותר ויותר פופולארית בקרב חברות ה

על דיבידנד קיים  )המשקיעים אשר כולל גם שיעור גבוה של משקיעים זרים אשר מעדיפים רכישה עצמית על דיבידנד בשל המיסוי 

רווחיות  , שיעור נמוך של השקעות ביחס לרווחים בשל העדר אלטרנטיבות ראויות או שיקולי הנהלה, (ניכוי מס במקור במועד החלוקה

פריון גבוה ויכולת חדשנות גבוהה וכן בשל  מדיניות תגמול  , עדיפה שהקונצרנים האמריקאים מייצרים שנובע מאיכות הנהלות

ההנהלה אשר כוללת הקצאת אופציות ותגמולים נוספים על בסיס עלייה במחיר המניה ולכן קיים אינטרס מובהק של ההנהלה להציג 

.עלייה בשווי המניה

יום טרום הדוחות הכספיים בהם החברה לא יכולה לבצע רכישה חוזרת  60תקופה של עד -Blackout Period-לאחר תום תקופת ה

אם לפני . ניכר כי במהלך השבועות האחרונים ועם סיום תקופת הדוחות חזרו הרכישות החוזרות בעוצמה מתגברת, של מניות

.  מיליארד דולר40-במהלך השבוע האחרון כבר זינקו הרכישות לכ, מיליארד דולר12-שבועיים עמד היקף הרכישות החוזרות בכ

טריליון  4-הגידול בהיקף הרכישות ביחס לתקופות עבר נובע ככל הנראה בשל הירידות החדות שהתרחשו בחודש אוקטובר ומחקו כ

.  אירופה ואסיה, ב"דולר במונחי שווי שוק של מניות הנסחרות בארה

מיליון  40הודיעה על תוכנית לרכישת , במהלך אוקטובר14%-אשר מניותיה צנחו בכ, Estee Lauder, כך למשל חברת הקוסמטיקה

פעולה זו צפויה לקזז כמעט את כל הירידה של אוקטובר אך בפועל  , לכאורה. מהון המניות הצף11%-המהוות לא פחות מ, מניות

.צפויה תוכנית זו להתבצע על פני תקופה ממושכת

הסקירה מבוססת על מידע אשר החברה ס. ע או נכסים פיננסיים כלשהם"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  . בורה כי הוא מהימן אך אינה יכולה לערוב לכך

שיווק להשקעות ואינה תחליף   לייעוץ אישי ללקוחות בהתחשב נתוניו ובצרכיו המיוחדים של  / 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. 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


