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שבוע' תערךשם נייר
'  ת

שנה.ת

מדדי מניות בישראל

351512.51.72%2.84%א "מדד ת

1251366.21.64%6.54%א "מדד ת

901088.21.72%21.03%א "מדד ת

1308.81.16%4.14%א צמיחה"מדד ת

562.71.89%22.75%ן"א נדל"מדד ת

51958.62.08%24.05%-א בנקים"מדד ת

S&P 5002687.5-0.36%19.42%

Nasdaq 1006441.4-1.06%31.52%

Eurostoxx 600389.5-0.39%7.68%

DAX 4012979.9-1.19%12.51%

Hang Seng29863.71.15%35.99%

MSCI World All 

Countries
513.00.34%21.62%

MSCI Emerging 

Markets
1158.51.52%34.35%

277.60.00%0.10%מ"מדד מק

2-5ממשלתי קבוע 

שנים
435.80.07%2.37%

637.10.47%7.40%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

5-2ממשלתי מדד 

שנים
273.10.29%1.87%

10-5ממשלתי מדד 

שנים
354.30.67%4.59%

60333.50.40%5.65%מדד תל בונד 

334.60.39%5.48%מדד תל בונד צמודות

358.20.68%6.98%מדד תל בונד תשואות

377.00.45%7.20%מדד תל בונד שקלי

353.10.38%4.54%ח כללי"אג

מ"מחח"מדד אג
'  ת

פנימית
מרווח

604.10.87%1.17%מדד תל בונד 

4.10.90%1.17%מדד תל בונד צמודות

4.01.68%1.98%מדד תל בונד תשואות

4.22.15%1.48%מדד תל בונד שקלי

ח"אפיק האג

ח"סביבת המאקרו ושוק האג

נתוני רכישות בכרטיסי אשראי של הצרכנים הפרטיים לחודש נובמבר פורסמו בשבוע החולף •

בשלושת החודשים שהסתיימו  . ומהווה אינדיקציה נוספת לחוזק הצריכה הפרטית בישראל

מינואר ועד  . 8.7%שנתי של בסך כל רכישות האשראי בקצב נרשמה עליה 2017בנובמבר 

.ביחס לתקופה המקבילה אשתקד9.2%באשראי עלו בשיעור של כל הרכישות סך 2017נובמבר 

נתוני  . של רשתות השיווק עולות בקנה אחד עם מגמת הגידול בצריכה הפרטיתנתוני הפדיון •

בחישוב  6.4%מצביעים על עלייה של 2017המגמה לשלושת החודשים שמסתיימים בנובמבר 

( ללא דלק)2.3%עליה של בה נרשמה 2017נובמבר –שבין ינואר שנתי האצה ביחס לתקופה 

.לאשתקדבנתוני הפדיון של רשתות השיווק ביחס 

רמה זו משקפת . במונחים שנתיים3%-י ממשיך להתמתן ועומד על כ"של בהמדד המשולב •

. יהישראלבמשק האטה 

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

ח קונצרני"אג

המסחר השבוע התאפיין ברכישות מחודשות של  . 0.4%-מדדי התל בונד עלו בשבוע החולף בכ•

הגופים  . שהתקבלו בדצמבר₪ מיליארד 5.2מלאים בגובה /אגרות חוב על רקע פדיונות חלקיים

על מנת לשמור על ערכי החשיפה  מלא /חלקיהפעילים בשוק החליפו ניירות שהגיעו לפדיון 

.  הקונצרנית המבוקשת

למדד ניכרת במיוחד השבוע מגמה של הגדלת הסיכון באגרות החוב הקונצרניות עם זרימת כספים •

-והעל מדדי התל בונד הצמודות 0.25%-של כבתשואה עודפת התאפיין הדבר . תשואותתל בונד 

.כמו כן נרשמו עליות שערים רוחביות באגרות חוב בדירוגים נמוכים ושאינן מדורגות. 60

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

.את סיכון הלווה

ל "ח בחו"סביבת המאקרו ושוק האג

ב "ליבת מדד המחירים בארה. ל התאפיין במיעוט אירועים בשל חג המולד"שבוע המסחר בחו•

הופך  2%ביחס לשנה החולפת ונראה כי יעד הפד לאינפלציה בגובה של 1.7%-עלתה בנובמבר ב

.סבירליותר 

נזכיר , אלף240אלף ביחס לתחזית בגובה 245ב עמדו על "תביעות האבטלה הראשוניות בארה•

ב "שיעור האבטלה בארה. ב יציב וחזק ומוגדר כשוק בתעסוקה מלאה"כי שוק התעסוקה בארה

.בלבד מן הרמות הנמוכות של העשור האחרון4.3%על כיום עומד 

המניותאפיק 

ישראל

א "ות35א "ת. א ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים"האחרון של השנה בתשבוע המסחר •

מניות נטו אחזקות וביקום  125א "בלטו לחיוב במדד ת. בהתאמה1.6%-ו1.7%-עלו בכ125

-החזקות שירדו בכואפקוןבלטו לשלילה מניות אירונאוטיקס . בהתאמה15%-ו16%-שעלו בכ

.  בממוצע7%

הקניון  . מיליון דולר281-מקניון בסאו פאולו בתמורה לכ70%גזית גלוב חתמה על הסכם לרכישת •

רכישה זו . 98%נמנה עם הגדולים והדומיננטיים ביותר באזור סאו פאולו ונמצא בתפוסה של 

החברה מתכוונת למכור עד , כמו כן. ב"מהווה המשך לאסטרטגית החדירה לברזיל על חשבון ארה

.2018מהון החברה עד סוף מרץ 1.5%-המהוות כנסי'ריגמיליון מניות 2.5

שטחו  . מיליון שקל250-אמות צפויה לרכוש מרכז לוגיסטי במודיעין בתמורה ל, על פי העיתונות•

אזור התעשייה במודיעין הינו יעד אטרקטיבי למרכזים לוגיסטיים בשל  . ר"אלף מ24-נאמד בכ

.קרבתו למרכז ולצירי תנועה ראשיים

ב"ארה

ל יהיו סגורות "הבורסות בחו1.1.18-ב. שלילי ללא אירועים מיוחדיםב סיכמו שבוע "מדדי ארה•

.לרגל חג המולד

העליהסקטור חומרי הגלם והאנרגיה הובילו את העליות בבורסה השבוע עם המשך מגמת •

.0.2%-ו0.5%-נחלשו מעט סקטור הפיננסים והטכנולוגיה כשירדו בכ. במחירי הסחורות

צפי  . 2011הצמיחה הגבוהה ביותר משנת , 9.6%-ב2017צמחו בשנת S&P 500-רווחי חברות ה•

.2018ספרתית וכך גם התחזיות לאורך -הקונצנזוס לרבעון הרביעי נאמד על צמיחה דו

,  Nutrienשם החברה החדש הינו . אושרAgrium-וPotash, המיזוג הצפוי בין ענקיות האשלג•

.NTRתחת הסימול 

•Apple (AAPL)צפויה לחתוך את תחזית מכירות ה-iPhone Xלאור צמצום עבודה  40%-בכ

.Taiwan Semiconductor-וFoxconn, במפעלי החברות המייצרות את המכשירים

אירופה

.ללא אירועים מיוחדים, אירופה חתמו את השבוע בירידות שערים קלותמדדי •

•Credit Suisse (CS) מיליארד פרנק שוויצרי לאור רפורמת 2.3דיווחה על הפסד חד פעמי של

.ב"המיסוי בארה
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,  מוגדרות כהוצאות לרכישת נכסים כגון רכוש קבוע(Capexאו בקיצור Capital Expenditure)הוצאות הוניות או הוצאות קפיטליות 

מקובל לסווג  . הוצאת ההון נדרשת על מנת לשמר ולהגדיל את נכסי החברה. נכסים בלתי מוחשיים וכדומה, מחשוב, ציוד ומכונות

והשקעה לטובת צמיחה  (Maintenance Capex)השקעה לצורך אחזקה ושימור הקיים : את ההוצאות ההוניות לשתי קטגוריות

.  (Growth Capex)עתידית 

הוצאת ההון  ". רכישת רכוש קבוע"ח תזרים המזומנים מפעילות השקעה תחת הסעיף "סעיף ההוצאות הקפיטליות מופיע בדו

הינה עלות שלא ניתנת לניכוי בשנה שבה היא שולמה והיא חייבת להיות מהוונת ועל כן ההוצאה תופחת במשך תקופה ממושכת 

.   ההשפעה של ההשקעה על דוח הרווח והפסד של החברה נפרשת על פני שנים, כתוצאה מכך. בהתאם לאורך החיים של הנכס

.  2016עד 2013-ניתח את השינוי בתקציבי ההשקעות ההוניות בקרב החברות הגלובליות מזאקסבנק ההשקעות גולדמן 

:מהניתוח עולות מספר נקודות מעניינות

52%ירידה של , בהוצאות ההוניות של חברות שירותי האנרגיה65%ניתן לראות קיטון דרמטי של 2013-2016בין השנים •

המחירים החדה  לאור ירידת . בהוצאות ההוניות של חברות הנפט והגז43%-בהוצאות ההוניות של חברות הכרייה וירידה של כ

.  בתקופה זו אין זה מפתיע שחברות אלו קיצצו באופן חד את תקציבי ההוצאות הקפיטליותבמחירי הסחורות ומשאבי הטבע 

-ירדו ממחיר של כ(Iron Ore)מחירי עפרות הברזל . 2016דולר בתחילת 29-ל2013-דולר ב100-מחיר הנפט ירד מ, נזכיר כי

ירידת המחירים הביאה לידי חוסר כדאיות כלכלית להפקה וכרייה של משאבים באתרים  . 2016דולר בתחילת 40-דולר לכ140

.  עם עלויות גבוהות ועל כן החליטו בחברות לקצץ את הפעילות באופן ניכר ולהפסיק חלק מההשקעות

יצרניות המוליכים למחצה הגדילו את  . 40%-הגדילו חברות התוכנה את ההוצאות ההוניות בכ2013-2016בין השנים •

וזאת לאור שינויים טכנולוגיים וצרכניים המתחוללים ומגבירים את הביקוש למוצרים כגון  30%-בכהקאפיטליותההשקעות 

.רזולוציה משופרת של המסך ונפח זיכרון, הדורשים יותר ויותר כוח מחשובוטאבלטיםסמארטפונים

2019-ל2016בהשקעות הון בין השנים את התחזיות לצמיחה זאקסהציגו כלכלני גולדמן , בהמשך לניתוח ההיסטורי

,  לאור הקיטון בשנים האחרונות וההאצה בקצבי הצמיחה הגלובאליים. בהתחשב בתוכניות הדירקטוריונים ובצרכי החברות

:כי בשנים הקרובות צפויות ההוצאות ההוניות בקרב החברות להתחיל ולעלותזאקסצופים בגולדמן 

וחברות  60%-חברות התוכנה יגדילו את הוצאותיהן בכ. כך למשל חברות הנפט והגז והכרייה יציגו גידול חד ספרתי נמוך•

. 23%-האופנה תרחבנה את השקעותיהן בכ

השקעות קפיטליות//זרקור שבועי 
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כי עיקר הגידול בהשקעות יגיע מהמשק האמריקאי והמשק האירופי בעוד שסין  זאקסבהיבט הגיאוגרפי טוענים בגולדמן •

.2013-2016הגדולה לא צפויה להרחיב את השקעותיה בשנים הקרובות ביחס לרמות שאפיינו את השנים 

,  מניתוח המגמות בסקטורים השונים במשק האמריקאי ניתן לראות כי צפוי גידול בהוצאות הקפיטליות במגזרי התוכנה•

מנגד התקציבים צפויים לקטון בקרב חברות תשתיות החשמל והגז וקמעונאיות  . חברות המיכון והקמעונאות, המוליכים למחצה

. המזון

, בקרב חברות הנפט והגז וקיטון מתון יותר בקרב חברות מסקטור הבריאות3-7%-באירופה ניתן עדיין לזהות קיטון של כ•

בהוצאות של חברות הכרייה וגידול מתון יותר בקרב חברות  7-15%-צפוי גידול של כ, מנגד. קמעונאות המזון והטלקום והמדיה

.המיכון והכימיקלים, הקמעונאות, התוכנה, הרכב
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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

השקעות קפיטליות//זרקור שבועי 


