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2016' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

0.20%-251467.8-0.20%א "מדד ת

1001290.70.65%0.65%א "מדד ת

75920.42.37%2.37%א "מדד ת

1333.36.09%6.09%א יתר מאגר"מדד ת

15472.83.15%3.15%ן "א נדל"מדד ת

1599.61.31%1.31%א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002269.01.70%1.70%

Nasdaq 1004965.02.95%2.95%

Eurostoxx 600365.61.12%1.12%

DAX 4011584.91.03%1.03%

Hang Seng22456.72.28%2.28%

MSCI World All 

Countries
429.71.86%7.59%

MSCI Emerging 

Markets
881.12.18%10.95%

ח"מדדי אג

277.30.00%0.00%מ"מדד מק

0.01%-425.6-0.01%שנים2-5ממשלתי קבוע 

0.01%-593.2-0.01%שנים5+ממשלתי קבוע 

269.30.48%0.48%שנים5-2ממשלתי מדד 

341.00.68%0.68%שנים10-5ממשלתי מדד 

60317.70.65%0.65%מדד תל בונד 

319.30.65%0.65%מדד תל בונד צמודות

337.80.88%0.88%מדד תל בונד תשואות

353.10.40%0.40%מדד תל בונד שקלי

338.80.29%0.29%ח כללי"אג

ח קונצרני"אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.11.40%1.31%מדד תל בונד 

3.91.42%1.32%מדד תל בונד צמודות

3.72.17%2.09%מדד תל בונד תשואות

4.22.82%1.75%מדד תל בונד שקלי

ישראל

וזינוק 75-במדד ה2.4%-א נסחרה השבוע במגמה חיובית בדגש על עלייה של כ"הבורסה בת•

. במניות היתר בשל תקופת המדידה להיכללות במדדים החדשים6%-של כ

הרווח השנתי למניה  . אשר נמוכה מהערכות האנליסטים2017-טבע פרסמה תחזית מאכזבת ל•

.  דולר למניה6-6.5-נמוך מהערכות החברה הקודמות ל, דולר למניה4.9-5.3צפוי לעמוד על 

טבע תתמקד השנה באינטגרציה של . 2017-ג ב"מ40לקופקסוןהתחזית לא מניחה תחרות 

.  בהשקות חדשות ותפעל להקטנת רמות המינוף הגבוהות, אקטביס

,  ח ובכך נכנסת לתחום הסלולר"מש350רכשה את גולן טלקום תמורת ( צ"אמ)אלקטרה צריכה •

ר "ל פלאפון לשעבר ישמש כיו"מנכ, גיל שרון. ואת ברי המיםדיפוואוטו אייסלאחר שמכרה את 

העריכה כי מחירי השיווי משקל בשוק הסלולר צריכים להיות גבוהים  צ"אמבשיחת הועידה . פעיל

משקיעים מעריכים כי המחירים לצרכן צפויים לעלות וכפועל יוצא מהלך זה ייטיב עם סלקום  . יותר

.שזינקו בחדות השבוע+( 20%)ופרטנר +(  22.4%)

ב"ארה

.ב פתחו את השבוע הראשון של השנה בעליות שערים בשל נתוני מאקרו תומכים"מדדי ארה•

מרבעון  3%-ברבעון הרביעי צפוי לצמוח בS&P 500-הרווח למניה של הFactsetלפי הערכות •

.11.5%-בהסתכלות שנתית הרווח צפוי לצמוח ב. רבעון שני ברציפות של צמיחה, מקביל

פרסמו ירידה במכירות מחנויות זהות  )M( Macy’s-ו)Kohl’s )KSSרשתות אופנה דוגמת •

.בתקופת החג והכבידו על מניות האופנה

אירופה•

בשל עלייה בתשואות  +( 3.8%)חיובי בהובלת סקטור הבנקים מניות אירופה סיכמו שבוע •

.  ואופטימיות באשר לנתוני הצמיחה

-ב11%-ל600באירוסטוקסכלכלני בנק אוף אמריקה העלו את תחזית צמיחת הרווח למניה •

.על רקע אירו נמוך והתאוששות במחירי הסחורות2018-ב8%-ו2017

לאחר עדכון מכירות מאכזב לרבעון  18.6%-ירדה בNext (NXT.LN)הקמעונאית הבריטית •

בשל סביבה תחרותית 2017החברה הזהירה שהחולשה צפויה להימשך אל תוך . הרביעי

.מאתגרת

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

בנק ישראל מעריך כי הגידול החד בגביית מיסים ממכירת רכבים חדשים מיבוא תרמה לגידול של  •

.  נטו, 0.5%התוצר בשיעור של 

מ נוספת  "בוחן הורדת מיסי הכנסה או מע, משה כחלון, התפרסם כי שר האוצרש"הסופבמהלך •

מניחים כי האוצר ימתין לנתוני הרבעון הראשון , עם זאת. בשל העודפים שנרשמו בגביית מיסים

.  על מנת לקבל החלטה סופית

-ב2016בשנת ח"המטמיליארד ובכך הסתכמו רכישות $ 1.14בנק ישראל שבחודש דצמבר רכ•

.  מול סל המטבעות4.8%-אף על פי כן השקל יוסף במהלך השנה ב. מיליארד$ 3.9

הממשלתי המקומי ממשיך להיסחר במתאם לשווקים הגלובאליים אם כי בשיעורים  ח"האגשוק •

בין הגורמים אשר ממתנים את האינפלציה ניתן לציין את מהלכי הממשלה להורדת  . מתונים יותר

בין הגורמים אשר דוחפים את . יוקר המחיה וכן את התחזקות השקל שמוזילה את היבוא

האינפלציה מעלה ניתן לציין את עליית מחירי הנפט והסחורות וכן את רמת האבטלה הנמוכה  

כוחות אלו מאוזנים ולא צפוי שינוי מהותי בטווח הקצר , להערכתנו. וגידול בצריכה הפרטית

תוך 4-התיק למ"מחבסביבת האינפלציה בישראל ולכן בעת הזו אנו מרגישים בנוח להאריך את 

.  העדפה קלה לאפיק הצמוד

קונצרניח "אג

החברהאתלצייןישהגדולותהמנפיקותבין.קונצרניח"אגשלהנפקותגלעםהחלינוארחודש•

אשרדיסקונטבנקואת(דולרצמוד)11-ו(שקלי)10ח"האגסדרותלהרחבתהפועלתלישראל

.COCOמסוגח"באגח"מש600-כלהנפיקצפוי

גבוהבמתאםנסחראשרארוךמ"במחשקליח"לאגהחשיפהאתולהקטיןלהמשיךממליציםאנו•

מספקותאשרצמודותקונצרניותח"לאגעדיפותרואיםאנוארוכיםמים"במח.ממשלתיותח"לאג

.באינפלציהעלייהמפניהגנה

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

בשיעורקלהועלייהמועסקיםאלף156שלנוסףגידולהראודצמברלחודשהתעסוקהנתוני•

גידולשהראהעבודהלשעתהשכרמכיווןהגיעהההפתעה.4.7%שללרמה0.1%-בהאבטלה

.2.9%שלגידולעם2016שנתאתומסכםלדצמבר0.4%של

שתורמיםהגומריםבין.הכלכלותבמרביתמעלהכלפיהפתיעאירופהבמדינותהמחיריםמדד•

.ודיורביגוד,התקשורת,המזוןסעיפיוכןהנפטבמחיריהחדההעליהאתלצייןניתןהמדדלעליית
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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

זרקור שבועי

עלייה בציפיות האינפלציה בעולם ובישראל
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ציפיות  , כפי שניתן להתרשם מהגרף. בתקופה האחרונה אנו עדים לעלייה בציפיות האינפלציה בעולם•

.יפן וכן גם בישראל, אירופה, ב"האינפלציה עולות בשווקים מפותחים מרכזיים כמו ארה

מדד . ח"שיפור באינדיקטורים הכלכליים הוביל לעלייה בציפיות האינפלציה וכן לעליית תשואות באפיק האג•

0.5%במהלך השנה האחרונה לאחר עליה של 1.7%-בגרמניה הפתיע כלפי מעלה שטיפס ב(CPI)המחירים לצרכן 
.  ספרד וצרפת, הפתעה חיובית נרשמה גם באיטליה. בלבד0.1%מעל הצפי שעמד על עליה של , בחודש דצמבר

המשק האמריקאי רשם עליה באינפלציית הליבה במהלך השנה האחרונה בשל שיפור בנתוני התעסוקה ועליה  

אולם הציפיות החלו, בחודשיים האחרונים דווקא חלה נסיגה קלה באינפלציית הליבה, 2.2%בצמיחה עד לשיא של 

.  לעלות בחדות לאחר בחירת טראמפ לנשיאות
בסין וביפן שהיה חזק מההערכות ומאותת על (PMI)המחירים ליצרן אפשר לציין את מדד, בהסתכלות קדימה

ב הברית ואירופה מציגים עליה ברכיב המחירים המשולמים על ידי  "בארהISMגם מדדי ה. עליית מחירים ליצרנים

.  חברות וכן צפי להמשך עליית מחירי תשומות

הממשלה  מהלכי העלייה שנרשמה בציפיות האינפלציה הייתה מתונה יותר ביחס לעולם וזאת בעיקר בשל , בישראל•

מחירי הנפט  בהסתכלות קדימה עליית . להורדת יוקר המחיה וכן את התחזקות השקל שמוזילה את היבוא

הפרטית צפויים להמשיך ולדחוף האינפלציה כלפי בצריכה בצד המשך הגידול האבטלה הנמוכה רמת והסחורות 

בטווח הקצר קשה להעריך איזה מין המגמות תגבר אולם בטווח הבינוני אנו סבורים כי רמת האבטלה  . מעלה

הנמוכה בצד שיפור כלכלי גלובלי ידחפו את רמות האינפלציה כלפי מעלה ועל כן רואים יתרון בהעדפה לאפיק  
.  הצמוד בטווחים הבינוניים והארוכים

איי.אס.איי: מקור מזרחי טפחות : מקור



₪ מיליון 625-הקרנות המנוהלות גייסו השבוע כ-פתיחת שנה חזקה

.  נפדו מהקרנות הכספיות₪ מיליון 205-כ, מנגד

רובם התרכזו בקרנות המחקות את מדדי , ₪מיליון 41-הקרנות המחקות סיכמו את השבוע עם פדיונות של כ, למרות המגמה החיובית

.  ל"אל מול גיוסים בקרנות המחקות את מדדי המניות בחו, בישראלח"האג

.השבוע₪ מיליון 227-זאת לאחר שאיבדו כ, ח מדינה ממשיכות להוביל את הפדיונות"קרנות אג

נהנו  1המנייתיותקרנות -(0.65%-עלה ב100א "ומדד ת0.2%-בירד 25א "תמדד )מדדי המניות סיכמו את השבוע במגמה מעורבת •

-כ, מניות בישראלקרנות ב₪ מיליון 146-המתחלקים לגיוסים של כ, ₪מיליון 321-השבוע מזרימת כספים מאסיבית לאפיק שהסתכמה בכ
.  ל"מניות בחובקרנות ₪ מיליון 81-ו כהגמישותלקרנות ₪ מיליון 94

527-פתחו את השנה עם גיוסי שיא שהסתכמו בכ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •
.מה שהקפיץ אותן לראש טבלת הגיוסים, ₪מיליון 

162-ירד מעט לעומת השבוע הקודם והסתכם בכהשקליותקצב הפדיונות בקרנות , סיכם את השבוע ללא שינויח ממשלתי שקלי "אגמדד •
.₪מיליון 

.₪מיליון 173-רשמו השבוע עלייה חדה בקצב הגיוסים שהסתכמו בכח חברות"אגקרנות •

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  196.9-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל216.6-כ05.01.17-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 18.6-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל
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פדיונות בענף קרנות הנאמנות/ עדכון שבועי יצירות 

סיכום שבועיא' 05/01/17א' 04/01/17ג' 03/01/17ב' 02/01/17א' 01/01/17קטגוריה/תאריך

15233941394גמישות

00-100-2חו"ל כללי

19643928-4146מניות בארץ

0235252081מניות בחו"ל

10-1-4-7-12-ממונפות ואסטרטגיות

83-35-34-19-34-205-קרן כספית

23-27-42-34-37-163-אג"ח בארץ- שקליות

54-39-49-47-39-227-אג"ח בארץ- מדינה

00-1011אג"ח בארץ- מט"ח

1559461736173אג"ח בארץ - חברות והמרה

561401667493527אג"ח בארץ כללי

00-20-9-7-37אג"ח בחו"ל

001001לתושבי חוץ בלבד

103-201אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

34891135729321

561871813335379-סך הכול

272222155169584מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - ינואר 2017 


