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שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

3.76%-351415.51.97%א "מדד ת

1251284.41.90%0.16%א "מדד ת

901032.52.14%14.83%א "מדד ת

7.44%-1310.00.31%א צמיחה"מדד ת

538.62.02%17.48%ן"א נדל"מדד ת

51755.5-1.22%11.19%-א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002495.61.58%11.68%

Nasdaq 1005968.81.26%23.12%

Eurostoxx 600381.81.38%5.34%

DAX 4012540.51.75%9.04%

Hang Seng27777.20.50%26.39%

MSCI World All 

Countries
485.21.16%15.02%

MSCI Emerging 

Markets
1102.21.01%27.82%

ח"מדדי אג

277.60.00%0.10%מ"מדד מק

434.90.00%2.16%שנים2-5ממשלתי קבוע 

630.0-0.08%6.21%שנים5+ממשלתי קבוע 

270.60.18%0.94%שנים5-2ממשלתי מדד 

349.10.10%3.07%שנים10-5ממשלתי מדד 

60329.20.10%4.27%מדד תל בונד 

330.20.14%4.09%מדד תל בונד צמודות

350.70.23%4.73%מדד תל בונד תשואות

372.30.13%5.87%מדד תל בונד שקלי

349.80.14%3.56%ח כללי"אג

קונצרניח "אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.01.01%1.10%מדד תל בונד 

4.01.10%1.14%מדד תל בונד צמודות

3.71.85%1.88%מדד תל בונד תשואות

4.22.31%1.65%מדד תל בונד שקלי

ח"אפיק האג
ח"סביבת המאקרו ושוק האג

הפעם לא . את מדד המחירים לחודש אוגוסט' הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ביום ו•

עליות מחירים נרשמו . 0.3%נרשמו הפתעות מיוחדות והמדד עלה בהתאם לצפי בשיעור של 

-ודיור ב0.7%-תחבורה ב, 1.8%-תרבות ובידור ב, 5.4%-בבמיוחד בסעיפי הירקות הטריים 

ופירות טריים ( 2.4%)תקשורת , (3.6%)והנעלה בהלבשה ירידות מחירים נרשמו בעיקר . 0.6%

המדד ללא סעיף הדיור ירד מתחילת  , 0.2%-השנה מדד המחירים לצרכן עלה במתחילת (. 1.6%)

ובנטרול סעיף  0.1%החודשים האחרונים מדד המחירים ירד בשיעור של 12-ב.  0.4%-השנה ב

.0.6%הדיור המדד ירד בשיעור של 

מסיכום מאזן התשלומים שפורסם המתייחס לרבעון השני נמצא כי העודף בחשבון השוטף עודנו •

1.6הסחורות והשירותים הסתכם בעודף של מאזן . דולרמיליארד 2.3גבוה והוא הסתכם ב

אלו מהווים נכון  נתונים . מיליארד דולר ברבעון הקודם2מיליארדי דולרים בהמשך לעודף של 

.להיום חלק מהגורמים התורמים לדירוג האשראי הגבוה של המדינה וכן תומכים בייסוף השקל

ח קונצרני"אג

השוק הקונצרני סיים שבוע חיובי נוסף שלווה ברוח גבית מאגרות החוב הממשלתיות הצמודות  •

בקרב סיכון הגדלת נכסי תל בונד תשואות בלט עם עליה של כרבע אחוז על רקע . בינונימ"במח

.המשקיעים

ביחס  ן"בז-הבת ראשון על מניות חברת בשעבוד המגובה ( 'ח)פטרוכימיים גייסה סדרה חדשה •

VTL חובות לקרן בראשית ולבנק פועלים ותשלום שוטף הינה מחזור מטרת ההנפקה . 160%של

.של ריביות לשנה הנוכחית

ספציפיים שאינם מתמחרים בצורה נאותה חים"לאגאנו חוזרים ממליצים להמשיך ולצמצם חשיפה •

.  את סיכון הלווה

ל"ח בחו"סביבת המאקרו ושוק האג

נתוני מכירות קמעונאיות , לשלילה–ב הנובעים מפגעי מזג האוויר "נתונים מעורבים בארה•

נתוני תפוקה , 0.1%מול תחזית לעליה של 0.2%לאוגוסט היו חלשים מהצפי עם ירידה של  

הנתון  . 0.1%מול צפי לעליה ברמת התפוקה של 0.9%תעשייתית לאוגוסט ירדו בשיעור של 

החיובי שאף השפיע באופן המהותי ביותר השבוע היה נתוני האינפלציה שעלו מעבר לציפיות  

חודשים 12-ב1.9%ומסכם עליה של , 0.4%-מדד המחירים לצרכן עלה באוגוסט ב. המוקדמות

להעלאת ריבית בחודש דצמבר בהסתברות האינפלציה הנוכחיים הביאו לעלייה נתוני . האחרונים

10-אגרות החוב לתשואת . שבוע קודם לכן30%-וזאת לעומת הסתברות הנמוכה מ52%לכדי 

.בסיס בשבוע' נק15-עליה של כ2.2%שנים עלו לרמות של 

המניותאפיק 
ישראל

-על רקע זינוק של כ2%-בלט עם עלייה של כ35א "מדד ת. ננעלה במגמה חיוביתא "הבורסה בת•

טבע מכרה  . מוצרים בתחום בריאות האישה2ל חדש ומכירת "במניית טבע לאור בחירת מנכ20%

טבע  , כמו כן. מיליארד דולר במזומן1.1התקן תוך רחמי למניעת הריון תמורת , Paragardאת 

ב "למכירת מוצרים נוספים בתחום בריאות האישה מחוץ לארהCVCנמצאת במגעים עם קרן 

. מיליון דולר800-בתמורה לכ

3.7%-מגמת עליית מחירי המזון ומוצרי הצריכה נמשכת כאשר בחודש אוגוסט עלו המחירים בכ•

מדובר בהמשך המגמה שהחלה השנה לאחר שלוש שנים של ירידה . סטורנקסטעל פי חברת 

.נתונים אלו מספקים רוח גבית לקמעונאיות המזון. במכירות

על פי דוחות . מיליארד שקל4.5-מקדם הנפקת חברת המלונות שברשותו לפי כפתאלדוד •

מיליון  450-לכ25%-עלתה בכEBITDA-וה16%-צמחו בשנה שעברה בפתאלהחברה הכנסות 

על  2-החזויה ומכפיל גבוה מEBITDA-על ה10שווי החברה בהנפקה נאמד לפי מכפיל . שקל

.מיליארד שקל2-ההון העצמי שמסתכם ביותר מ

ב"ארה

ניסוי נוסף של צפון קוריאה לא . חתם שיא חדשS&P 500-חיובי והב סיכמו שבוע "מדדי ארה•

+.3.3%והפיננסים + 3.4%בלטו לחיוב מניות האנרגיה . הביא להשפעה ניכרת על שוקי המניות

אירופה

על רקע דוחות טובים  3.4%-מניות הקמעונאות עלו בכ. במגמה חיוביתמדדי אירופה סיכמו שבוע •

. Next (NXT.LN) ,H&Mמהצפוי בחברות כמו 

•Daimler ,והנמיכה  2025ממכירותיה עד 25%-יצרנית מרצדס חוזה כי כלי הרכב החשמליים יהוו כ

.פ"בין היתר על רקע עלייה בהוצאות מו8-10%-ל10%-את יעד הרווח התפעולי שלה מ
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על פי הערכות . ב"שהתחוללו לחופי דרום מזרח ארה" אירמה"ו" הארווי"בשבוע האחרון החלו להתבהר נזקי סופות ההוריקן 

בזרקור זה ננסה לבחון את ההשפעה של אסונות  . מיליארד דולר100המקדמיות הנזק הכלכלי הישיר והעקיף עומד על מעל 

.  ב"על התוצר המקומי הגולמי בארה( ביותרדרגת הנזק הגבוהה )5טבע המוגדרים דרגה 

ג"התמוכן את קריאת ( מסומן בדגל אדום)2003החל משנת ב "ארההגרף המצורף מציג את התרחשות אסונות טבע בשטח 

כפי שמופיע בערך המספרי של  3%עומדת על 2017ניתן לראות כי הקריאה האחרונה לרבעון השני של (. סמן לבן)הרבעוני 

.השנתות בצד ימיןשל

.עיבודי אושן, בלומברג: מקור

:מסקנותמספר הנתונים עולות מניתוח 

כך  (. השפל' נק)שיא ההשפעה השלילית על התוצר התרחשות אסון טבע לביןמועדחודשים בין 4-5-קיים פער זמנים של כ. 1

.של השנה הנוכחית4ישתקפו בעיקר בנתוני התוצר לרבעון " הארווי"ו" אירמה"ההשפעה השלילית של סופות 

וברבעון העוקב נרשמת בדרך כלל התאוששות  זמניתניתן לראות כי הירידה בפעילות הכלכלית הנובעת מאסון הטבע הינה . 2

ניתן לייחס את השיפור למאמצי השיקום והשקעות העתק  . 3%-2%של " נורמאליות"חדה בנתוני התוצר וחזרה לרמות צמיחה 

.לתוצרנכבדתהמתבצעות באזורים שנפגעו מהסופה ומהווים תרומה 

עד כי ניתן להעריך כי תוצאות השיקום  2015האסונות שהתרחשו החל מהחציון השני של בהיקףניכרת עליה משמעותית . 3

נוצר  , כלומר, ג"התמלמסמס במידה מסוימת את חלק מנזקי ההווה כפי שהם משתקפים בנתוני עשויות בגין נזקי העבר הצפויות 

.את הנתונים" מחליקים"רצף של אסונות ושיקום אשר 
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בדרך כלל חלה עליה בהיקף האירועים  )ב ובייחוד לקראת סוף השנה "לא מן הנמנע כי עוד פגעי מזג אויר יתרחשו בארה. 4

נוספת בהעלאת הריבית בשוק  לדחייה עשויות להביא " הארווי"ו" אירמה"להשלכות של סופות בהמשך ( החורףבעונת 

(.2ראה תרשים )האמריקאי

ב"הפד לתוואי הריבית בארהתחזיות 

.2017מסיבת עיתונאים יוני , FED: מקור

נציין בקצרה כי בשל האירועים שהתרחשו ניתן לציין קבוצות של חברות אשר נפגעו כלכלית בשל נזקי הסופות ומנגד  

:קבוצות של חברות אשר מקבלות תרומה חיובית בשל האירועים או תהליכי השיקום

:חברות אשר מפסידות כלכלית מהאירועים

(.P&C)והנזיקיןחברות הביטוח בתחום הרכוש •

נהנות מהעלאת , אם כי החברות אשר בתי הזיקוק שלהן לא נפגעו. הפטרוכימיה הפרוסות בטקסס ומפרץ מקסיקוחברות •

.בהיצעתעריפים בשל מחסור 

.קמעונאיות בשל סגירת סניפים וקיטון בהיקף הצריכה הפרטית באזורים שנפגעורשתות •

:חברות אשר מרוויחות כלכלית מהאירועים

.ושיפוציםמחידוש בניה להינותתשתיות אשר צפויות /וחברות לבניה" עשה זאת בעצמך"רשתות •

.לרכבמגידול ברכישות כלי רכב וכן חברות חלפים להנותהרכב אשר צפויות חברות •

.זוכה לתרומה חיובית בשל העלאת מחירים וכן בשל עליה בהיקף הנוסעים( Transportation)התחבורה מגזר •
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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

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

07/09/17
סיכום שבועיה' 14/09/17ד' 13/09/17ג' 12/09/17ב' 11/09/17א' 10/09/17

סיכום מתחילת 

החודש

4-2128-1-41216גמישות

00000000חו"ל כללי

81-1726-2510-22-27-108-מניות בארץ

14222239116882מניות בחו"ל

2120-1-10-2-ממונפות ואסטרטגיות

144-120-21-7-36-50-קרן כספית

481535-102371אג"ח בארץ- שקליות

1033634301334148251אג"ח בארץ- מדינה

202-2001-1-אג"ח בארץ- מט"ח

912-8-159-16-19-28-אג"ח בארץ - חברות והמרה

3215758812946271592אג"ח בארץ כללי

953391411775169אג"ח בחו"ל

00000000לתושבי חוץ בלבד

7101-1-10-7-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

-62-1761618-1652-10

4721131781205647513985סך הכול

48610919012077545501036מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - ספטמבר 2017 

₪ מיליון 513-תעשיית קרנות הנאמנות רושמת השבוע גיוסים של כ

.מתחילת החודש₪ מיליון 50-ו כ₪מיליון 36-הקרנות הכספיות מסכמות שבוע עם פדיון קל של כ

רשמו  1המנייתיותהקרנות -(1.9%-טיפס ב125א "ומדד ת1.97%-עלה ב35א "תמדד )מדדי המניות סיכמו את השבוע במגמה חיובית •

12-גיוסים של כ, ומנגדמניות בישראלקרנות ב₪ מיליון 27-לפדיונות של כ, המתחלקים מחד, ₪מיליון 52-השבוע גיוסים שהסתכמו בכ

1המנייתיותהגיוס השבועי קיזז חלק ארי מהפדיונות שהצטברו בקרנות . ל"מניות בחולקרנות ₪ מיליון 68-ו כהגמישותלקרנות ₪ מיליון 

. ₪מיליון 10-בשבוע הראשון של ספטמבר ונותר כעת פדיון של כ

-₪מיליון 271-הובילו השבוע את הגיוסים עם כ',  וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.₪מיליון 592-נאמדים בכח כללי "אגמתחילת החודש הגיוסים בקרנות . בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם15%-ירידה של כ

המשיכו במומנטום חיובי וגייסו  ח מדינה "אגקרנות , בהמשך לכך, 0.14%סיכם את השבוע עם עלייה של ח ממשלתי כללי "אגמדד •

.  הקודםזינוק בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם -₪מיליון 148-השבוע כ

.מיליון מתחילת החודש28-ובכ₪מיליון 19-רושמות שבוע נוסף של פדיונות המסתכם בכח חברות"אגקרנות •

הקרנות  , ב השבוע"ח ממשלת ארה"למרות תשואת חסר באגרות חוב ממשלתיות שקליות לעומת הצמודות ובהמשך ישיר למימושים באג•

.מתחילת החודש₪ מיליון 71-ו כ₪ מיליון 28-אם כי בקצב נמוך יותר המצטבר לכ, המשיכו להציג גיוסיםהשקליות

₪  מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד שקל215.1-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל231.3-כ14.09.17-למנהלת נכון הקרנות 

.₪מיליארד 16.2-כשמנהלות הכספיות והקרנות


