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שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

4.99%-351397.4-1.31%א "מדד ת

2.40%-1251251.5-1.15%א "מדד ת

90974.8-1.02%8.42%א "מדד ת

1338.12.86%6.47%א צמיחה"מדד ת

514.7-0.76%12.28%ן"א נדל"מדד ת

51599.0-2.51%1.27%-א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002368.10.80%5.53%

Nasdaq 1005439.71.35%11.77%

Eurostoxx 600380.51.23%5.46%

DAX 4012256.42.06%7.24%

Hang Seng24301.1-1.01%9.60%

MSCI World All Countries448.90.26%6.41%

MSCI Emerging Markets958.4-1.11%11.14%

ח"מדדי אג

277.40.01%0.04%מ"מדד מק

427.90.02%0.51%שנים2-5ממשלתי קבוע 

600.2-0.02%1.18%שנים5+ממשלתי קבוע 

0.01%-268.00.03%שנים5-2ממשלתי מדד 

339.1-0.01%0.10%שנים10-5ממשלתי מדד 

60319.3-0.08%1.15%מדד תל בונד 

320.8-0.09%1.13%מדד תל בונד צמודות

340.4-0.25%1.64%מדד תל בונד תשואות

358.7-0.19%1.99%מדד תל בונד שקלי

339.9-0.10%0.62%ח כללי"אג

ח קונצרני"אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.01.33%1.24%מדד תל בונד 

3.91.37%1.27%מדד תל בונד צמודות

3.62.10%1.99%מדד תל בונד תשואות

4.12.66%1.62%מדד תל בונד שקלי

ישראל

בממוצע ואילו  1.2%-ירדו בכ125א "ות35א "מדדי ת. שליליתא נסחרה במגמה "הבורסה בת•

הבנקים וחברות הביטוח בלטו לשלילה השבוע עם ירידה ממוצעת  . 2.8%-א צמיחה עלה ב"מדד ת

.עונת הדוחות בישראל לרבעון הרביעי הסתיימה. 3%-של כ

135-ל115מ מתקדם לרכישת ניו פארם בהיקף של בין "שופרסל פרסמה כי היא נמצאת במו•

.העסקה טעונה אישור דירקטוריון החברה וממונה הגבלים עסקיים. ₪מיליון 

מיליון  273עקב הפרשה נוספת של ₪ מיליון 138הפועלים פרסם דוח מאכזב עם רווח של בנק •

בנטרול הרכיבים החד . מיליון469ב והוצאות גבוהות להפסדי אשראי של "בגין החקירה בארה

התשואה השנתית להון עמדה על  . 6.8%פעמיים הללו התשואה על ההון עומדת ברבעון על 

7.7%.

ב"ארה

המניות הקטנות הובילו את  . 1.35%-ק עלה ב"מדד הנאסד, חיוביב סיכמו שבוע "מדדי ארה•

.2.31%-עלה בRussell 2000-העליות השבוע כאשר ה

Verintחברת האבטחה • (VRNT)  פרסמה דוחות טובים מהצפוי וזאת לאחר מספר רבעונים של

,  בנוסף. 2%-תחזיות החברה לשורת המכירות עקפו את תחזיות האנליסטים בכ. דוחות מאכזבים

.שוקלת לפצל פעילות ובכך להציף ערך חבויהיא החברה הודיעה כי 

את עקף פרסמה רבעון טוב כאשר הרווח Carnival Corp (CCL)חברת התיור והספנות •

ההנהלה חיובית לגבי צמיחת החברה ורואה גידול בהזמנות ובמחירים בהמשך . סנט3-התחזיות ב

.השנה

אירופה

הסקטורים שבלטו  . בהתאם למגמה הגלובאלית אך בשיעור זניחמניות אירופה חתמו שבוע שלילי •

+(.0.57%)בניה וחומרים בסיסיים , +(0.51%)מדיה , +(1.8%)לטובה היו התשתיות 

-המכירות צמחו ב. 7%-פרסמה דוחות טובים ועלתה בכWolseleyחברת מוצרי הבנייה הבריטית •

.בביקושיםב אשר רושמת גידול "בארהוזאת בעיקר בשל פעילותה 2.3%-מול צפי ל4.8%

לעומת צפי  7%-לאחר אכזבה בצמיחת המכירות שעלו ב4%-ירדה בכH&Mענקית האופנה •

במכירות אך אמר כי  10-15%ל ציין שהחברה צופה גידול של "המנכ. 11%אנליסטים לעלייה של 

.תחזית זו יותר מאתגרת כיום

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

נתון המאשר את . במכירות2.2%פברואר רשמו רשתות השיווק גידול של –בחודשים דצמבר •

8.8%-גם נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי אשר צמחו בכ. המשך מגמת הגידול בצרכיה הפרטית

.  בתקופה תומכים במגמת הגידול

כ בשלושת החודשים "סה, המשך מגמת הירידה בהיקפי המשכנתאות נמשכת גם בחודש פברואר•

התייקרות המשכנתא בשל  . בהיקף המשכנתאות החדשות13%-האחרונים נרשמה ירידה של כ

.העלאת הריביות אשר גובים הבנקים מצננת את השוק

ציפיות האינפלציה הנגזרות מהשוק ממשיכות להיוותר נמוכות וזאת על אף נתוני צריכה פרטית •

מגמה זאת עומדת בסתירה  . שיעור אבטלה נמוך והמשך מגמת התייקרות מחירי הדיור, חזקה

. ל אשר דווקא רשמה עליה במהלך החודשים האחרונים"להתנהגות ציפיות האינפלציה בחו

. הירידה בציפיות המקומיות מיוחסת בעיקרה להתחזקות השקל

ב וזחילה מעלה של ציפיות האינפלציה בעולם אנו ממליצים  על  "נוכח מגמת עליית הריבית בארה•

.ארוך/ הבינוני מ"המחתוך העדפה לאפיק הצמוד בדגש על 3תיק קצר של עד מ"מח

,קונצרניח "אג

באפיקשנרשמולירידותבמקבילהשבוענעצרההקונצרניותח"באגהמרווחיםצמצוםמגמת•

הנמוכותהתשואהרמותבשלזובמגמהמהותישינוירואיםאיננו,זאתעם.הקונצרניח"האג

החברותפעלוהאחרונותבשניםכיהעובדהבשלוכןסיכוןלנכסיהמשקיעיםאתדוחפותאשר

מתבטאאשרשניםמספרפניעלהקרןתשלומיופריסתמ"המחהארכת,מימוןעלויותלהורדת

.החברותשלהספציפיבסיכוןבירידה

גבוהבמתאםנסחראשרארוךמ"במחשקליח"לאגהחשיפהאתולהקטיןלהמשיךממליציםאנו•

מספקותאשרצמודותקונצרניותח"לאגעדיפותרואיםאנוארוכיםמים"במח.ממשלתיותח"לאג

.באינפלציהעלייהמפניהגנה

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

צריכהלנתוניבהמשך2001מאזביותרהגבוהההקריאהאתרשםב"בארההצרכניהסנטימנט•

.2016שלהרביעילרבעוןמהצפיגבוהיםותוצר

או)0.6%שלבקצבהראשוןברבעוןולצמוחלהמשיךצפויהאירופהכלכלת,הציפיותסקריפיעל•

ההלוואותבהיקפיגידולתוךבריאיםלהיותממשיכיםהאשראישווקי.(שנתייםבמונחים2.4%

.הפרטילסקטור
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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
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.  הפופוליזםאשר דנה בתופעת פרסמה סקירה Bridgewaterקרן הגידור הגדולה בעולם •
, מנהיג פופוליסטי יתקוף את הממסד. את הכוח לעםעומד הרעיון של להחזיר הפופוליזם במוקד , להשקפתם•

לפרוטקציוניזם במובן  ואחד שישאף מיליטנטי , המנהיג מאופיין כלאומני. הכוח הקיימיםהאליטות וגורמי 

המנהיג יעורר יותר  , בנוסף. אחרות או עקרונות גלובאלייםהמדינה שבה הוא שולט על פני מדינות שלהעדפת 

.   קונפליקטים וישאף להשפיע ולהשיג יותר שליטה על גורמי המדיה
,  פופוליסטיםמנהיגים שבעשורים האחרונים שלטו יה כיוון מנהלי הקרן טוענים שהפופוליזם הוא לא תופעה מוכרת ד•

התרחשה במדינות  למעשה לא אך ', וכובפיליפינים דוטרטה, אבז בוונצואלה'כמו צמעודררותבעיקר במדינות 

.  מפותחות
רוב  כאשר 20-של המאה ה30-בשנות ההתרחשה האחרונה שבה תופעה זו הורגשה באופן בולט התקופה •

מחדש עם עלייתם של  במהלך השנה האחרונה תופעה זו התעוררה . לפופוליסטיותהמפותחות הפכו המדינות 

.  אזרחי המדינהלהשפעה חזקה מאוד על תופעה המביאה זוהי . מנהיגים פופוליסטיים במספר מדינות מפתח
,  ב"ארה)ניתן להבחין בהתעוררותו של הפופוליזם במדינות המפותחות המוצג בגרף מטה ודרכו בנתה מדד הקרן •

עבור מנהיגים או מפלגות  המדד מתבסס על שיעור ההצבעה (. וספרדאיטליה , צרפת, גרמניה, יפן, אנגליה

תוך כדי התחשבות במשקל האוכלוסייה  1900החל משנת אנטי ממסדיות בבחירות לראשות המדינה /פופוליסטיות

. 30-הפופוליזם זינק בשנים האחרונות לרמה קרובה לזו שהתרחשה בשנות הששיעור ניתן לראות . בכל מדינה
.  בכלכלות המקומיות והגלובאליתבמהלך השנה הקרובה הפופוליזם ישחק תפקיד מרכזי ומשפיע •

Bridgewater  זאת  וניתן יהיה להבין יהיה לכך לא ניתן כרגע להבין לגמרי איזו השפעה תם כי בסקירמציינים

צריך לבחון  , כפופוליסטהמוגדר על ידם , טראמפלאחר עלייתו של . יותר בשנה הראשונה לכהונתםטוב 

.אחרות כדי להבין את היקף התופעהגרמניה ומדינות מפותחות , בצרפתבקפידה את תוצאות הבחירות 

במדינות המפותחותסממנים להתחזקות הפופוליזם –זרקור שבועי 



בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

זרקור שבועי

₪ מיליארד 5.1-עם גיוסים של כ1תעשיית קרנות הנאמנות מסכמת רבעון 

. ₪מיליארד 11.6הרבעון המקביל אשתקד שהסתכם בפדיונות כבדים של , זאת לעומת

.₪מיליארד 1.9-זאת לאחר יצירות של כ, ₪מיליארד 5.8-הקרנות המנוהלות רושמות הרבעון גיוסים של כ

1.74-כ2017ואיבדו בשלושת החודשים הראשונים של 2016-הקרנות הכספיות והמחקות המשיכו את מגמת הפדיונות מ, לעומת זאת
.בהתאמה₪ מיליארד 0.68-ו כ₪ מיליארד 

בקרנות המנוהלות אל  ₪ מיליארד 1.9-המתחלקים ליצירות של כ, 1.25-תעשיית קרנות הנאמנות סיכמה את חודש מרץ עם גיוסים של כ

.בקרנות הכספיות₪ מיליון 430-בקרנות המחקות ו כ₪ מיליון 235מול פדיונות של 

2.5-הציגו גיוסים של כ, 1מניתיותהקרנות , (2.4%-ב125א "תו5%-התממש ב35א "ת)למרות הירידות במדדים המובילים מתחילת השנה •
-מתחלקים לכ1בסיכום רבעוני הגיוסים בקרנות המניתיות. 2016-בתקופה המקבילה ב₪ מיליארד 0.55-אל מול פדיונות של כ, ₪מיליארד

.ל"מניות בחובקרנות ₪ מיליארד 0.64-ו כגמישות בקרנות ₪ מיליארד 0.56-כ, בקרנות מניות בישראל₪ מיליארד 1.3

-עם כ2017של 1-הובילו טבלת הגיוסים ברבעון ה', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •
בקרנות  ₪ מיליארד 0.65-כ, 10/90בקרנות ₪ מיליארד 1.9-כ, 20/80בקרנות ₪ מיליארד 3.5-כלגיוסים של המתחלקים , ₪מיליארד 6.3

.מניות30%-נותבו לקרנות עם חשיפה של מעל ל₪ מיליארד 0.67-ו כ30/70

מה שהביא   , אם כי המשקיעים עדיין המשיכו לממש קרנות שקליות לצורך הגדלת הסיכון, 0.6%-ח ממשלתי שקלי עלה השנה ב"מדד אג•

.₪מיליארד 1.7-לכהשקליותאת הפדיונות בקרנות 

מיליארד  1-זאת בהמשך לפדיון של יותר מ, ₪מיליארד 3.4-מסכמות את הרבעון בראש טבלת הפדיונות שהצטברו ל כח מדינה "אגקרנות •

.במרץ₪ 

.2016-זאת לעומת פדיונות קלים בתקופה המקבילה ב, ₪מיליארד 2-נהנו מתקופה פורייה של גיוסים הנאמדים בכח חברות "אגקרנות •

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  202.2-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל219.2-כ30.03.17-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 17-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל
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פדיונות בענף קרנות הנאמנות/ עדכון חודשי יצירות 

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

23/03/17
סיכום שבועיה' 30/03/17ד' 29/03/17ג' 28/03/17ב' 27/03/17א' 26/03/17

סיכום מתחילת 

החודש

סיכום מתחילת 

השנה

1917-132611132224558גמישות

00000000-2חו"ל כללי

40417-5165-1321384421335מניות בארץ

1070-20-368-999644מניות בחו"ל

21-14-201-125-ממונפות ואסטרטגיות

350-21-6038-11-27-81-432-1743-קרן כספית

305-14-12-8-16-6-56-360-1684-אג"ח בארץ- שקליות

836-35-39-44-39-32-190-1026-3383-אג"ח בארץ- מדינה

2-10000-1-3-1-אג"ח בארץ- מט"ח

55615-24221728586152039אג"ח בארץ - חברות והמרה

1749368114618330320526342אג"ח בארץ כללי

2940-29-11-5-12-58-351-714-אג"ח בחו"ל

00-1000-1-1-1לתושבי חוץ בלבד

51-401-2-4-9-64-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

70325-8588-740617642537

12148-246202-2723312473350סך הכול

156428-18616599911516795093מסורתיות )בנטרול כספיות(
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