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ח"אפיק האג
ח"האגושוקהמאקרוסביבת

ללאהריביתאתהותירהישראלבנקשלהמוניטאריתהוועדה

המדיניותכימציינתהוועדה.0.1%שלברמהשינוי

לבססכדייידרשהדברעודכל"תימשךהמרחיבההמוניטארית

הוועדהזהבהקשר."היעדתחוםבתוךהאינפלציהסביבתאת

12-ללאינפלציהוהחזאיםההוןשוקציפיותכימציינת

לשנהאינפלציהפורוורד,0.8%עלעומדותהקרוביםהחודשים

לשנהפורוורדציפיותואילו1%-מבמעטנמוךהשניה

.המחיריםיציבותיעדבתוך-1.2%-כעלעומדותהשלישית

תוך3.5עדשלקצרתיקמ"מחעלוממליציםממשיכיםאנו

.העולמיתהתשואותלעלייתדגשמתן

קונצרניח"אג

עדשלשעריםעליותעםחיובישבועסיימוח"האגמדדירוב

למגמהבניגוד.החולףבחודשהשעריםלירידותתיקון,0.25%

שקליותשואותגלובלבונדתלמדדי,החולףבשבועהחיובית

רקעעלבהתאמה0.11%-ו0.4%שלשעריםבירידותסיימו

.זריםלמנפיקיםחשיפההפחתתשל

ספציפייםחים"לאגחשיפהלצמצםוממליציםחוזריםאנו

.הלווהסיכוןאתנאותהבצורהמתמחריםשאינם

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

כאשררבהבתנודתיותהתאפייןשובב"בארההמסחרשבוע

בפניפאוולרום'גהפדר"יושלשנתיתהחציעדותוברקע

המאקרולנתוניבעדותוהתייחספאוולהאמריקאיהקונגרס

מוקדמיםחששותוהציתהאמריקאיתהכלכלהשלהמשתפרים

המגולמות3חרףהשנהריביתעליות4שלקצבלגבי

עםהעדותמתןשלהשניביוםמעטדעךזהחשש,בשווקים

ביןאיזוןלהשיגתשאףהוועדה"כיהחדשר"היושלאמירתו

שליתרהתחממותמניעתלביןהאינפלציהיעדהשגת

."הכלכלה

וחששותבשווקיםירידותשלגלהציתטראמפהנשיא

שלבשיעורמכסיםהטלתעלהודעתועקבסחרממלחמת

.אלומיניוםיבואעל10%שלומספלדהיבואעל25%

ב"בארהמקומיותלאלטרנטיבותביחסהזולהייבואהתייקרות

יוצאוכפועלהעתידיהאינפלציהשיעוראתלהעלותעשויה

.2.86%שללרמותשובעלושנים10-לח"האגתשואות

אפיק המניות
ישראל

מהמניות.המוביליםבמדדיםביציבותננעלהמסחרשבוע

כל6%-בכשעלווגילתשטראוסאתנציין125א"תבמדדהבולטות

,15%-כמערכהשאיבדהובינוישיכוןמניותבירידותבלטו.אחת

,באפריקההתשתיותבמכרזישניםרבותשוחדחקירותלאור

הובילההיפניהיןהיחלשותכאשר8%-בכשירדהרכבדלקומניית

בשנהמקבילרבעוןמולהרבעוןהנקיברווח41%שללקיטון

.שעברה

בהסתכםהרבעוניהרווחכאשרטוביםדוחותפרסםמזרחיבנק-

שנתיבסיכום.11.2%שלההוןעלתשואההמייצג,ח"מש365

שיעוראתהעלההבנק.10.2%עלעמדהההוןעלהתשואה

.השנההראשוןמהרבעוןהחל40%-ל30%-מהדיבידנדחלוקת

מיסויבסוגיותקושיבשלבלבדחלקייםדוחותפרסמהפריגו,

,שישיביום,מכןלאחרכיומיים.10%-בכירדההמניהכתגובה

בשורתלטובההפתיעואשרהמלאיםהדוחותאתפרסמההחברה

עלתההמניהלדוחכתגובה.התפעולייםובפרמטריםלמניההרווח

.השבועיותמהירידותחלקותיקנה4%-בכ

ב"ארה

הפדמצדניציותהערותרקעעלשלילישבועסיכמוב"ארהמדדי

מכסילהטילטראמפכוונתלאורסחרמלחמתלהצתתומחשש

.ואלומיניוםפלדהעליבוא

בהתאמה3.3%-וכ4%-בכירדווהתעשייההגלםחומריחברות

כשירדועודפתתשואההציגווהטכנולוגיההטלקוםחברותואילו

.בלבד0.8%-בכ

CNBCשלעצמיתרכישהביצעואמריקאיותחברותכימציין

,מנגד.פברוארבחודשדולרמיליארד113שלעצוםבהיקףמניות

קרנותדרךדולרמיליארד42שלבהיקףכבדיםפידיונותנרשמו

ETF.-ונאמנות

אירופה

(היום)באיטליהבחירותלנוכחשלילישבועסיכמואירופהמדדי

הפילואשרואלומיניוםפלדהעליבואמיסילהיטלב"ארהוכוונת

6זההנמוכהלרמתוהיצואמוטההגרמניהדאקסמדדאת

כימחששבממוצע5%-בכירדוהגרמניותהרכבמניות.חודשים

.ב"לארהרכביבואעלמיסוייוטל

בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

4.3.18// סקירה שבועית 

מרווחת' פנימיתמח"ממדדי אג"ח חברותמדדי אג"ח ממשלתי

0.46%4.00.81%1.30%-332.40.20%מדד תל בונד 277.70.01%0.02%60מדד מק"מ

שנים 0.44%4.00.83%1.34%-333.60.23%מדד תל בונד צמודות0.49%-433.80.16%ממשלתי קבוע 2-5 

שנים 1.18%3.81.78%2.29%-354.90.03%מדד תל בונד תשואות0.61%-634.30.79%ממשלתי קבוע 5+ 

שנים 1.16%3.92.34%1.67%-347.30.12%מדד תל בונד לא צמודות0.14%-272.80.04%ממשלתי מדד 5 - 2 

שנים שקלי0.83%-351.50.17%ממשלתי מדד 10- 5  1.36%4.02.51%1.76%-372.80.08%מדד תל בונד 

שקלי0.46%-351.90.27%אג"ח כללי 1.39%3.63.71%3.07%-362.0-0.11%מדד תל בונד תשואות 

שבועערךמדדי מניות בישראל שנהת'  שבועערךמדדי מניות בחו"לת' ת. שנהת'  ת' ת.

0.61%S&P 5002677.7-2.04%0.66%-1500.60.08%מדד ת"א 35

0.17%Nasdaq 1006750.5-1.24%6.48%-1362.0-0.01%מדד ת"א 125

1094.9-0.35%0.48%Eurostoxx 600374.9-3.70%-5.69%מדד ת"א 90

1326.10.93%1.02%DAX 4012190.9-4.57%-7.77%מדד ת"א צמיחה

2.93%MSCI World 511.3-2.44%-0.33%-549.0-0.01%מדד ת"א נדל"ן

0.55%MSCI Emerging Markets1182.1-2.83%2.04%-1948.62.69%מדד ת"א בנקים-5
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פורדשלהראשוןT-הדגםמאזשנים110טכמעזה

הביאהלאעדייןהרכבתעשייתהזמןובאותונמכר

נעשו.האישיתניידותהבתחוםתמהפכניבשורה

בטיחות,באיכותרביםשיפוריםהשניםברבות

מנועעדייןיאההרכבתליבאבלמכוניותשלוביצועים

למקורלזהדומהמכניתהליךעםפנימיתבעירה

.1908תשנמ

לא,ניידותהשלהבאהצעדסףעלנמצאיםנואהיום

אלאחשמלימנועלבנזיןממנועההנעבשינויעםרק

.לחלוטיןעצמאיבאופןשינועיאוטונומרכבלפיתוחגם

להביןמסוגליםלהיותעלינו,באופקכאלהשינוייםעם

ואלוהיוםשלבסביבההלהצלחנערכותחברותכיצד

הבוחניםכמשקיעים.בעתידבתחוםיצליחוחברות

להסתכלהזדמנותלנויש,הארוךלטווחהשקעות

בשווקיםולתנודתיותקצרהטווחהשל"רעש"למעבר

ההצלחהלהמשךעצמןכינותשמחברותלמצואכדי

.הבאברבעוןולאבהקרובעשור

גלובליהינוחשמלייםלרכביםהמעבר

ידיעלבחלקומונע(EVs)חשמלייםרכבלכליהמעבר

תוכניתעלהודיעהכברנורבגיה.ממשלתיותתקנות

2025עדבמדינהשימכרוהחדשיםהרכבכליכלשבה

שימכרוהרכבכלישכלמתכננתצרפת.חשמלייםיהיו

בעוד.2040עדחשמלייםאוהיברידיםיהיובגבולותיה

במונחיםהמחטאתיזיזלאאלומדינותשלשהגודל

אירופהאיךאינדיקציהנותןהוא,המכירותסךשל

האזורמהרוכמהחשמלייםרכביםעללחשובמתחילה

משמעותיתדחיפהעושהגםסין.אימוץלהתחיליכול

2025,20%שעדבמטרההחשמלייםהרכביםלכיוון

ידיעל,חשמלייםיהיוהחדשיםהרכבכליממכירות

כלימקדמתסין,הזיהוםצמצוםמלבד.סובסידיותמתן

הרכבליצרנייעזורשזהמאמיניםהםכיחשמלייםרכב

יצרנית.סיניםשאינםיצרניםעםלהתחרותשלהם

BYDהסיניתהרכב Co.,גםמחזיקבהחברה

הרכבכלייצרניתהיא,באפטוורן,הנודעהמשקיע

(אוטובוסיםכולל)בעולםביותרהגדולההחשמליים

עם.טסלהשללזהדומהסוללהייצוריכולתלהויש

הרכבשוקישני,וסיןבאירופההאלהההתפתחויות

העיקרייםהגדוליםהרכביצרניכל,בעולםהגדולים

בנוסףחשמלייםרכבכלילייצרלעבורחייביםיהיו

להיותלהמשיךמנתעלוהסולרהבנזיןמנועילרכבי

.ותחרותייםרלבנטיים

פליטותהפחתתלמעבריתרונותישחשמלייםלרכבים

נדרשים,אלורכביםלייצרמנתעל.דלקהבצריכתוחיסכון

זועובדה.הרכבבבנייתחלקיםשליותרנמוךמספר

קוניםבתיהצורךאתמשמעותיבאופןמפחיתה

כמוהרכבשלשוטפתהתחזוקההאתושמעותייםמ

מאפשרתגםהחלקיםהקטנת.ומסנניםמנועשמןהחלפת

,תלבטיחוהקשורהלטכנולוגיהמקוםפנהומניחדשעיצוב

אחריעקבואחריםרכביצרניאם.רובידוקישוריות

לצפותצריכיםאנחנואז,טסלהשמובילהמגמותה

יכולתשלרים'פיצ,תפעילובטיחותתכונותעםלמכוניות

לתמוךכדיקישוריותשלגבוהותורמות,עצמיתנהיגה

בהגדלתלסייעיכוליםאלחוטייםעדכונים.תוכנהבעדכוני

לזהותויכוליםהרכבעלעבודהלבצעמבליהביצועים

הצורךאתיותרעודהמפחיתהיכולת,בעיותולתקן

צפוףשוקויצראפשרויותשלרחבווןמג.פיזיתבתחזוקה

,כוח,אלקטרוניקה,תוכנהעלמתחריםהרביםספקיםעם

רכבבכלילשימושאחרותתוספותובטיחותתכונות

.חשמליים

צמיחהבתהליךהחשמלייםהרכבכלישוק

עקבהקרובותבשניםמתונהצמיחהלמצפהעדייןהשוק

שיעורעלמדברותהתחזיות.ותגבוהסוללהעלויות

יתכןאולם2023-בהעולמיהרכבמשוק4-5%שלחדירה

מכירהלרמותלהגיעהמפתח.שמרניותהןאלווהערכות

בשניםהסוללהעלותלהורדתביכולתהואיותרגבוהות

שלבעלותסוללהייצורעםמובילהTeslaכיום.תהקרובו

250$-בהתעשייהשארכאשר,לשעהלקילוואט190$

יכולהשהיאנהמאמיטסלה.בממוצעלשעהקילוואט

הבאותבשנתיים30%-בשלההסוללהעלותאתזיללהו

חלקשללוקליזציהידיועלהייצורתהליךבאמצעות

גם,זאתעם.הייצורבתהליךאותהםהמשמשימהחומרים

יקריהיהעדייןחשמליתמכוניתייצור,זהתהליךאחרי

להורידתצליחהתעשייהאם.המסורתיתמהמכוניתיותר

אזי,לשעהקילוואט100$לכדיהסוללהייצורעלותאת

.זהיםיהיומסורתיתומכוניתחשמליתמכוניתייצורעלות

ווחטולהגדלתהסוללותבעלותלירידהמחכיםאנוכאשר

חדירהללצפותיכוליםאנו,הנסיעהבמרחקהביצועים

עבורהפערעללגשרכדיהיברידייםרכבכלישלמוגברת

יותרלמכורהרכביצרנייאלצובנוסף.הרכביצרניות

,עתידיותפליטותתקנותבעמודלכדיבהיברידייםרכבים

שלהבאותהשנים15-ביותרמוגברשוקלנתחנצפהולכן

.וחשמלייםהיברידייםרכבכלי

בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

מגמות בענף הרכב// זרקור 
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האוטונומייםהרכבכליהשפעת

להתקדמותמצפיםנוא,הקרובותהשניםבמהלך

ארבעעדשלושבמהלךאוטונומייםהרכבהכליבתחום

יכולותאוטונומיותנהיגהתכונותכל,הבאותהשנים

תבלימכגון,נוסףפעילבטיחותלתוכןרקלהיחשב

בנתיבנסיעהעלבשמירהסיוע,אוטומטיתחירום

מוניותשלההשקהאתנראהבקרוב.עצמיתוחנייה

כשירותתחבורהשלחדשודלבמשיעבדואוטונומיות

מטרהלעצמןשמורכבחברותמספר.TaaSהמכונה

אתלהפוךמטרהמתוך2021עדכאלומוניותלהשקת

לגרוםומכוניתעלבעלותמאשריותרלזולהשירות

.האישיתהבעלותעללוותראנשיםל

איךעלאפשרייםתרחישיםמספרהיוםלזהותניתן

תחבורהשלמודליראהואיךיתפתחהאוטונומיהעולם

לראותמצפיםאנו,ביותרהבסיסיתברמה.כשירות

שיתוף,מסורתיותמוניותמחליפיםאוטונומייםרכבכלי

.ציבוריתתחבורהשלוהחלפהנהגעםנסיעה

מספיקיורדלאאלהרכבכלישלהעלות,זהבתרחיש

ועלאוטונומייםרכבכלישלפרטייםקוניםלפתותכדי

ובצייהעולמיהרכבשוקבמכירותקטןשינוייחולכן

שבה,תמעורבסביבהיהיהמכאןהבאהשלב.הרכב

חלקעבורתחרותיתהינהכשירותתחבורהעלות

תובילאשר(עירונייםבאזוריםבעיקר)מהאוכלוסייה

אךהמטרואזוריברכביםעלהבעלותבאחוזילירידה

זהתרחישאם.כפריותאופרבריותבאוכלוסיותלא

,בעולםהרכביציבגודלניכרתירידהתהיה,יתרחש

.השנתיותבמכירותיותרמתונהירידהאך

10במהלךהתרחשלירסבלאאשר,קיצוניבמקרה

-לנסיעהמיילעלותהקטנתעלמדבר,תהבאוהשנים

הבדלעם.מסורתיברכב,כיום1.50$לעומת0.25$

בתעשייהמהותישינוייחול,תיובעלוכזהדרמטי

ישלוטכשירותהתחבורהמודלשלהדומיננטיותכאשר

,פרטירכבלהחזיקכלכליתהצדקהתהיהולאבענף

אחדאישירכבלהחזיקימשיכומסוימיםאבבתיכיאם

וזאת(ביתלמשקרכביםשנישלנוכחיממוצעלעומת)

בתרחיש.המשפחהאנשיבקרבגמישותלאפשרבכדי

הרכבצייבהיקףמשמעותיתירידהנראהזהקיצוני

.גבוהבקצבהשנתיותבמכירותירידהעם50%-כשל

Delphi Automotive

וכיצדאוטונומייםרכבכליסביבוודאותאיהרבהכמובןיש

Delphiחברתאבל,הרכבתעשייתאתיעצבוהם

Automotiveבשלבזומגמהשלהחשיבותאתזיהתה

החברההתמקדההנוכחיהעשורמתחילת.מוקדם

מכנההיאשאותם,בתעשייהטרנדיםמגהבשלושה

כדירכישותמספרביצעההחברה."ומחוברירוק,בטוח"

היאוכעתפעיללביטחוןהקשורבכליכולותיהאתלבנות

אוטונומירכבעבורלקצהמקצהפתרוןלתתמסוגלת

אבטחהכגוןבתחומיםהשקיעהגםהחברה.לחלוטין

רכבכליעבורחיונייםיהיואשרהרכבותקשורתסייבר

כךהחילוףחלקיאתפיתחהגםדלפי.בעתידאוטונומיים

מציעהועכשיווחשמלייםהיברידייםרכבלכלישיתאימו

/ההיברידיהרכבשלהתוכןלעולםמוצריםשלשורה

Spin-offביצעההחברה2017נובמברבסוף.חשמלי

Aptiv:לשתייםהחברהאתופיצלה (APTV)-המכילה

Delphi-ו.והחיבוריותהבטיחותאתבתוכה

Technologies (DLPH)הטכנולוגיותאתהמכילה

החברההנהלתשליכולתהבשל.לסביבההידידותיות

שתי,בתעשייהארוךלטווחההזדמנויותאתלזהות

.בענףהעתידיותלמגמותהיטבממוצבותהללוהחברות

בענףהשינוייםאחרלעקובממשיכיםאנו,שוטףבאופן

חברותולאתרנוספותחשובותמגמותלזהותכדיהרכב

עצמןאתממצבותואשרשוקנתחילקחתצפויותאשר

.זמןלאורךלהצלחה

APTIVשלמניסויאוטונומירכב:בתמונה

בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה
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ומדד3%-בירד35א"תמדד)שליליחודשסגרוהמניותמדדי

הקרנות,לכךבהמשך-(3.3%-בהתממש125א"ת

מיליון248-כשלפדיונותעםהחודשאתסיכמו1המנייתיות

בקרנות₪מיליון345-כשללפדיונות,מחדהמתחלקים.₪

בקרנות₪מיליון49-כשלגיוסים,ומנגד.בישראלמניות

.הגמישותבקרנות₪מיליון48-כול"חומניות

חשיפהעםמעורבותקרנותעלבדגש,כלליח"אגקרנות

טבלתבראשהחודשהתייצבו',וכו10/90קרנות,1מנייתית

הפדיון-₪מיליארד0.95-כשאיבדולאחרזאת,הפדיונות

.האחרונותבשנתייםביותרהגבוה

כשלשליליתתשואההחודשרשםשקליממשלתיח"אגמדד-

קצבאת50%-בחתכוהשקליותהקרנות,זאתלמרות.0.3%

.₪מיליון240-בכשהסתכמובפברוארהפדיונות

0.7%רשם החודש ירידה של ח ממשלתי כללי "מדד אג,

הציגו החודש את הגיוס  מדינהח "אגקרנות , זאתלמרות

מיליון  220-הנאמד בכ, הגבוה ביותר מבין הקרנות המנוהלות

  ₪

 222-סיכמו את החודש עם פדיונות של כח חברות "אגקרנות

.2017הפדיון הגבוה ביותר מאז יולי -ח"מיליון ש

₪ הנתונים מוצגים במיליוני 

229.7-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל245-כ28.02.18-לתעשיית הקרנות מנהלת נכון 
.₪מיליארד 15.2-כשמנהלות הכספיות והקרנותמיליארד שקל

₪ מיליארד 1.28-לאחר שנסגר בפדיון של כ, חודשי גיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות13פברואר קוטע רצף של 
.₪מיליון 285-מסכמות חודש חיובי עם גיוס של כהקרנות הכספיות 

.ח חברות"בדגש על קרנות מחקות על מדדי אג, ₪מיליון 165-רשמו החודש פדיונות של כהמחקות הקרנות 
.2016הפדיון הגבוה ביותר מאז פברואר -₪מיליארד 1.4-מציגות פדיון חודשי של כהקרנות המנוהלות 

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"בעפרטנרסהינה רכושה של חברת אושן הסקירה . פיננסים המפורטים בסקירה

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

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

22/02/18
סיכום שבועיה' 01/03/18ד' 28/02/18ג' 27/02/18ב' 26/02/18א' 25/02/18

סיכום 

מתחילת 

החודש

6-245-6175448-גמישות

200000-2-חו"ל כללי

319831-43-21-25-345-מניות בארץ

37-787-9148649-מניות בחו"ל

27-112-21-26-ממונפות ואסטרטגיות

305-9-18-1117-21285קרן כספית

22716-10-12-7-13-240-אג"ח בארץ- שקליות

1613311-82258219אג"ח בארץ- מדינה

2100120-אג"ח בארץ- מט"ח

2886310-2-566-222-אג"ח בארץ - חברות והמרה

10708162-181125-945-אג"ח בארץ כללי

69-3-4-80-14-83-אג"ח בחו"ל

0000011לתושבי חוץ בלבד

18-10-31-3-21-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ ובחו"ל(
-362-1163-58100114-248

1598179215-118390315-1282-סך הכול

1903187233-106220336-1567-מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - פברואר 2018 


