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שבוע' תערךשם נייר
'  ת

שנה.ת

מדדי מניות בישראל

351543.10.62%2.21%א "מדד ת

1251403.90.95%2.90%א "מדד ת

901143.81.94%4.96%א "מדד ת

1366.00.51%4.06%א צמיחה"מדד ת

582.11.89%2.91%ן"א נדל"מדד ת

51985.5-0.22%1.33%-א בנקים"מדד ת

S&P 5002839.32.23%7.45%

Nasdaq 1006916.32.76%9.80%

Eurostoxx 600398.6-0.08%2.93%

DAX 4013298.4-0.70%3.27%

Hang Seng32654.52.79%10.81%

MSCI World All 

Countries
550.32.05%7.27%

MSCI Emerging 

Markets
1273.13.28%9.89%

277.60.00%0.00%מ"מדד מק

2-5ממשלתי קבוע 

שנים
436.10.05%0.05%

641.40.28%0.51%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

5-2ממשלתי מדד 

שנים
273.60.51%0.18%

10-5ממשלתי מדד 

שנים
356.20.69%0.50%

60336.60.36%0.79%מדד תל בונד 

337.50.53%0.72%מדד תל בונד צמודות

361.90.41%0.77%מדד תל בונד תשואות

379.6-0.23%0.46%מדד תל בונד שקלי

355.40.33%0.53%ח כללי"אג

מ"מחח"מדד אג
'  ת

פנימית
מרווח

604.10.80%1.01%מדד תל בונד 

4.10.84%1.02%מדד תל בונד צמודות

3.91.57%1.78%מדד תל בונד תשואות

4.11.97%1.30%מדד תל בונד שקלי

ח"אפיק האג

ח"סביבת המאקרו ושוק האג

5.4%בנובמבר ועליה מצטברת של 1.5%הפדיון של כלל ענפי המשק מציגים עליה של נתוני •

חלה האטה בפדיונות של רשתות השיווק  , מנגד. החודשים המסתיימים בנובמבר3בסיכום של 

–בחודשים יולי 6.6%חלף קצב של 3.7%לקצב צמיחה של 2017לחודשים אוקטובר דצמבר 

.2017ספטמבר 

מבחינת  . 60%-מתחת ל2017משרד האוצר מודיע שהיחס בין החוב הממשלתי לתוצר ירד בשנת •

:  סייגים לנושא זהשני נציין . המשק מדובר על חדשות טובות התומכות בדירוג האשראי הבינלאומי

הוא שהגירעון המתוכנן  , השני, הראשון הוא שהחוב ירד על רקע הכנסות שבמהותן הן חד פעמיות

.מהתוצר3%לשנה הקרובה צפוי להתרחב ביחס לעבר ולעמוד על 

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

ח קונצרני"אג

חריגים למגמה  . בשבוע החולף על רקע עליית התשואות הגלובלית0.1%-ירדו בכמדדי התל בונד •

על רקע עלייה ברמות  0.1%-היו מדדי אגרות החוב תל בונד תשואות ותשואות שקלי שעלו כ

.י משקיעים"הסיכון הנדרשות ע

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

.את סיכון הלווה

ל "ח בחו"סביבת המאקרו ושוק האג

נתון זה . 3%לעומת צפי לצמיחה בגובה של 2.6%-ב צמחה ברבעון הרביעי ב"כלכלת ארה•

אולם רכיבי הצמיחה ביטאו את חוסנה של הכלכלה  המוקדמות לכאורה נמוך מהתחזיות 

השקעות בבניה למגורים עלו בשיעור של  , 3.8%הצריכה הפרטית עלתה בקצב של . האמריקאית

מגמת ההשקעות צפויה להימשך עם  . 11.4%-והשקעות העסקים ברכוש קבוע עלו ב11.7%

, טריליון דולר לעשור הקרוב1.7הודעתו של הנשיא טראמפ על תכנית לשיקום תשתיות בגובה 

.בפני הקונגרסרביעי פרטי התוכנית צפויים להיחשף ביום 

הבריטי רשם  ג"התמ. כלכלת אנגליה מפתיעה לטובה עם יציאת הממלכה המאוחדת מגוש האירו•

נראה כי בסיכום  . 0.4%מול קונצנזוס מוקדם לצמיחה רבעונית של 0.5%צמיחה בקצב רבעוני של 

לתחזיות  נתון זה הפתיע לטובה ביחס . 1.8%יעלה בשיעור של ג"התמ2017שנתי של 

.  בלבד1.2%של לצמיחה שניבאו שחורות לכלכלה האנגלית וגילמו ציפייה 2017של המוקדמות 

נמוכה ביחס לממוצע ארוך הטווח של הכלכלה  2017-בראייה היסטורית הצמיחה ב, נציין כי

.מול הדולר0.8%-ט התחזקה בכ"בתגובה להודעה הליש. צמיחה בשנה2%הבריטית שעומד על 

המניותאפיק 

ישראל

-זינק בכ90א "ות0.6%-עלה בכ35א "ת. במגמה חיובית במדדים המוביליםשבוע המסחר ננעל •

.  1.9%-ן עלה בכ"ואילו מדד הנדל0.22%-מדד הבנקים ירד ב. 2%

את . ממניותיה10%פרסמה טיוטת תשקיף לקראת הנפקה ראשונה של עד פתאלרשת המלונות •

.  מיליון שקל140-מיליארד שקל ורווח נקי של כ1.85-סיימה הרשת עם הכנסות של כ2016שנת 

-מיליון דולר ובכך תגדיל את כושר הייצור בכ110-אורמת טכנולוגיות קונה מתחרה אמריקאית ב•

מגה  115וגואטמלה שהספקם נוואדה, ותאפשר לה גישה לפרויקטים בפיתוח בקליפורניה5%

.2019עד 50%-אורמת מעריכה שתשפר את הרווחיות התפעולית של החברה הנרכשת ב. ואט

בבחינת היקף  , שופרסל הפכה לספקית מוצרי הצריכה החמישית בגודלה בישראל, על פי גלובס•

מיליארד 2.4-2.5במכירות של 2017שופרסל צפויה לדווח כי סיימה את . מכירות המותג הפרטי

משוק מוצרי הצריכה  6%-בכשופרסל מחזיקה . מהמכירות של הרשת23%-כ, שקל במותג הפרטי

לפני חברות ענק כמו  , שממצב אותה על פניו כספקית החמישית בגודלה בשוקבישראל מה 

.קימברלי וטמפו-חוגלה, סנו, דיפלומט, יוניליוור

ב"ארה

-מדד ה. זה השבוע הרביעי ברציפות, השנההמשיכו את המגמה החיובית מתחילת ב "מדדי ארה•

S&P 500ב ולאחר שהדולר שב ונסוג  "על רקע תחילת עונת דוחות חיובית בארה2.2%-טיפס בכ

.שנים מול מטבעות מרכזיים בעולם3לשפל של 

הטלקום והצריכה המחזורית עם עליות  , כל הסקטורים סיכמו שבוע חיובי כאשר סקטור הבריאות•

.1.5%-ומניות האנרגיה הוסיפו כ4.5%-מחיר הנפט עלה השבוע ב. 3%-שבועיות של יותר מ

ב נפתחה באופן חיובי עם דוחות טובים מצד חברות ענק המהוות סמן ימני  "עונת הדוחות בארה•

הערכות אנליסטים אודות צמיחת הרווח למניה  . Intel-ו3M ,Caterpillar: לכיוון הכלכלה כמו

.ומהוות זרז עיקרי להמשך עליות שערים12%-ל11%-עלו מS&P 500-מניות ההשנה של

אירופה

0.7%-בוהדאקס0.08%-ירד בכEurostoxx 600-כאשר השלילי סיכמו שבוע מדדי אירופה •

.וזאת בעיקר בשל התחזקות האירו והשטרלינג

.(NPL)מניות הבנקים האירופאים קיבלו רוח גבית מדחיית חקיקה לגבי תיקי הלוואות בעייתיים •

.LVMHעל רקע דוחות חיוביים מצד חברות היוקרה דוגמת 1.7%-סקטור הקמעונאות עלה בכ•
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-כשלעליההשליםובכךלחבית66$שללמחירינוארשלהאחרוןבשבועעלהנפטחביתמחיר.הנפטלתעשייתפניהמאירה2018שנת

2013שנתבשלהישנרשםמהשיא32%-בכנמוכותעדייןהנוכחיותהמחיררמות.האחרוניםהחודשים12-ב23%-וכ2018מתחילת10%

.(גרףראו)100$-כעלעמדהנפטחביתעלותעת

תהליכי,6.9%-בהחולפתבשנהשצמחהסיןמצדוגוברהולךבביקושובראשונהבראשנתמךהאחרונהבשנההנפטמחירילעלייתהרקע

.2017-בלנפטהסיניבביקוש5.5%-כשללצמיחהמפתחגורמיהיווובמינועתעשייתייםבמפעלים,בתשתיותההשקעה,המסיבייםהבניה

.6.5%-למעלשלשנתייםבקצביםצומחותבעודןלנפטהעולמימהביקוש55%-כעלאחראיותהיווסיןהודוהאחרוןבעשורכינציין

הביקושאתמעלההדולרשלהיחלשותוכלבדולריםנקובשמחירוכיווןלנפטנוספתגביתרוחנתנההאחרונהבשנההדולרחולשת

,הערביותהמדינותובראשןהנפטבתפוקתהמובילותהמדינותהאחרונותבשניםכיעודנזכיר.הפיזיתלסחורהזריםמטבעותבמונחי

עלוזאתבסחורההשוקהצפתשלבאסטרטגיההאחרונותבשניםנקטויחסיתנמוכהנפטחביתלהפקתהשוליתהעלותמבחינתןאשר

גבוהיםנפטלמחירינדרשיםאשרעמוקיםהמיםוקידוחיהשמןפצלימתעשייתבעיקרוחדשיםחלשיםשחקניםהנראהככללהוציאמנת

ההיצעלריסוןוהביאההאחרונותבשנתייםפסקהבסחורההשוקהצפתשלזומדיניות.כלכליתהפקהכדאיותשלבטווחלהיוותרכדי

.בשוק

:האחרונותשנים5-בWTIמסוגנפטחביתמחירשינוישיעור

.קיימאברתהיאהנפטהתאוששותאםלבחוןבחרנו

:הנפטבמחיריהתומכיםהגורמיםלהלן

מבטאתזוהערכה.2019-ו2018השניםמןאחתבכל3.9%שלהעולמיג"בתמצמיחהצופההעולמיתהמטבעקרן-עולמיתצמיחה1.

2019-וב2018-בכיצופה,IEA,העולמיתהאנרגיהסוכנות,בהתאמה.3.6%עלשעומדיםהעדכנייםהצמיחהלנתוניביחסעליה

.ליוםחביותמיליון1.4-כשללנפטביקושתוספתצפויה

המשמעתאתמפרותואינןארגוניתמשמעתעלשומרותק"אופבארגוןהחברותעתהלעת–ק"אופשלהקיצוציםמדיניות2.

הסעודיתוערבהאמירויותאיחוד,כווית,קטאראחראיותממנו70%עלאשרביוםחביותמיליון1.5שלבגובהקיצוץ.הארגונית

הכמויותשלהקיטוןבגיןההפסדעלהמאפילההנפטמחירימעלייתהתמורהלאורימשיךזהמסוגקיצוץכינראה.בהצלחהמיושם

.המופקות

?התאוששות או תיקון חולף–שוק הנפט // זרקור 
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חריגות.נשלט/נמוךתקציביבגירעוןמצויותהנפטמפיקותרובהנוכחיתהמחיריםבסביבת–הנפטמפיקותשלתקציבייםגירעונות3.

המדינותרובאתמשרתזהשמצבמכאן.יותרגבוההנפטמחיריסביבתלהןשנדרשתולובניגריה,אקוודור,ונצואלה:הןזהעולםלמצב

.יותרגבוהיםאנרגיהלמחיריהזקוקותבמדינותגיאופוליטיתמתיחותלהיווצריכולהמנגד.בולהישארישאפווהן

הנפטמלאי-"המלאיימי"-בקיטוןלחוותלהמשיךצפוייםאנו.האחרונותבשנתייםביקושעודףעקבהקיימיםבמלאיםקיטוןהמשך4.

2019-וב2018-בימים35.6-וימים36.8שללרמות2017-בימים39.4שלממוצעותמרמות,ביוםהנצרכתהמבוקשתלכמותביחסהקיים

.קיימיםבמלאיםמחסורעלכפיצוירקולוהנפטבמחירילתמוךצפויזהנתון.בהתאמה

הנראהוככלראוייםפונדמנטלייםלתנאיםברקע,הנפטלשוקיתומכתבאווירהכיוםמצויההכלכליתהסביבהכינראהאלההנחותתחת

האטהובהםהנפטהתחזקותאתלעצורשעשוייםדבריםמספרקיימים.במהותםפעמייםחדשהינםלגורמיםאולספקולציהעדותללא

והסיכוןנפטלתחליפיסובסידיות/תומכתרגולציה,הנפטמפיקותמצדמבוקרתלאתפוקה,המתעורריםבשווקיםהכלכליתבצמיחה

.הקייםהיצע/הביקושיחסאתלערערהעשויהלרמההשמןפצליתפוקתאתלהגדילעשויהאשרב"ארהמצדנשקףהעיקרי

הנפטשוקעולמיהיצעביקושנוכחימאזן

Societe:מקור Generale

במלאיםקיטוןצפוייוצאוכפועל2019-וב2018-בלהתאזןצפוייםלא2017-וב2016-בהעודפיםהביקושים–בכמויותהשינויתמונת

הקרובותבשנתיים

Evercore:מקור ISI

?התאוששות או תיקון חולף–שוק הנפט // זרקור 



בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// עדכון שבועי 

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

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-

18/011/18
סיכום שבועיה' 25/01/18ד' 24/01/18ג' 23/01/18ב' 22/01/18א' 21/01/18

סיכום 

מתחילת 

החודש

91-324-1-71024115גמישות

9700000097חו"ל כללי

2576421-72870328מניות בארץ

762-71155849482631025מניות בחו"ל

20014-2-231332ממונפות ואסטרטגיות

345-11-16-2-34-11-74-419-קרן כספית

270-17-20-20-11-10-77-347-אג"ח בארץ- שקליות

4114338534633213624אג"ח בארץ- מדינה

34-3-1101-2-אג"ח בארץ- מט"ח

481153493427119600אג"ח בארץ - חברות והמרה

15446211312544694131956אג"ח בארץ כללי

20110-25-15-5-34-13אג"ח בחו"ל

10100010-לתושבי חוץ בלבד

19000-10-2-21-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ ובחו"ל(
1110-31815935863571467

304494353196961919293973סך הכול

338910536919813020210034392מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - ינואר 2018 

השבוע₪ מיליון 930-לאחר שגייסה כ, תעשיית קרנות הנאמנות רושמת ירידה קלה בקצב הגיוסים

.החודש₪ מיליון 419-השבוע ו כ₪ מיליון 74-הקרנות הכספיות רושמות פדיונות של כ

.מתחילת החודש₪ מיליארד 1.04-בסיכום שבועי ו כ₪ מיליון 262-זאת לאחר שגייסו כ, הקרנות המחקות מאטות את קצב גיוסים

.מתחילת החודש₪ מיליארד 3.35-השבוע ו כ₪ מיליארד 0.74-הקרנות המנוהלות מציגות גיוסים של כ

הקרנות  , בהמשך לכך-(0.95%-טיפס ב125א "ומדד ת0.62%-עלה ב35א "תמדד )מדדי המניות מסכמים את השבוע במגמה חיובית•

המתחלקים  . ₪מיליון 357-זאת לאחר שגייסו כ, נהנו מהמשך זרימת כספים עוצמתית השבוע, ל"קרנות מניות חובדגש על ,1המנייתיות

מתחילת  . מניות בישראלבקרנות ₪ מיליון 70-ו כהגמישותבקרנות ₪  מיליון 24-כ, ל"מניות חוקרנות ב₪ מיליון 263-לגיוסים של כ

.המנייתיותקצב הגיוסים החזק ביותר שנראה אי פעם בקרנות -₪מיליארד 1.46-גייסו סכום חסר תקדים של כ1המנייתיותהחודש הקרנות 

אם כי בקצב  , המשיכו להוביל את טבלת הגיוסים', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.מתחילת החודש₪ מיליארד 1.95-השבוע ו כ₪ מיליון 413-שהסתכם בכ, לעומת השבוע הקודם20%-הנמוך ב

-לכ, הכודםביחס לשבוע 15%-ירד בהשקליותקצב הפדיונות בקרנות , למרות זאת, 0.13%-התממש השבוע בח ממשלתי שקלי "אגמדד •
.מתחילת החודש₪ מיליון 347-בסיכום שבועי ו כ₪ מיליון 77

25%-המשיכו בצבירה החיובית ואף הגבירו את קצב הגיוסים בח מדינה"אגקרנות , ירידות קלותרשם השבוע ח ממשלתי כללי "אגמדד •
.מתחילת החודש₪ מיליון 624-בסיכום שבועי ו כ₪ מיליון 213-לכ

.מתחילת החודש₪ מיליון 600-בסיכום שבועי ו כ₪ מיליון 119-עם כ, בקצב הגיוסים20%הציגו ירידה שבועית של ח חברות "אגקרנות •

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

234-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל248.9-כ25.01.18-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 
.₪מיליארד 14.9-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקלמיליארד 


