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ח"אפיק האג
ח"האגושוקהמאקרוסביבת

במסגרתדולרמיליון143מרץבחודשרכשישראלבנק

חודשבסוףהסתכמוי"בשלח"המטיתרות.הרכישותתכנית

עלעומדג"לתמהיתרותיחס.דולרמיליארד116-בכמרץ

ח"מטהבנקרכשהשנהשלהראשוןהרבעוןבסיכום.33%

לתקופהביחס25%שלקיטון,דולרמיליארד2.25שלבהיקף

.אשתקדהמקבילה

האדםכוחסקרנתוני,ביציבותלהתנהגמוסיףהעבודהשוק

שלרמהעלעמדבפברוארהאבטלהשיעורכימצביעים

הממוצעבשכרבעליהלוותההאבטלהברמותהירידה.3.8%

.2018בינוארשהסתיימוהחודשים12-ב3%שלבשיעור

תוך3.5עדשלקצרתיקמ"מחעלוממליציםממשיכיםאנו

.העולמיתהתשואותלעלייתדגשמתן

קונצרניח"אג

0.3%-בכעלההקונצרניח"האגאפיקהאחרוןבשבוע

אגרותלחיובבלטו.גבוהבסיכוןהמאופייניםהניירותבהובלת

אגרותבלטולשלילה.5%-כשעלוובינוישיכוןמקבוצתהחוב

.Baa1-לדירוגהורדתבשלזהבאינטרנטמקבוצתהחוב

להגדילבכדיהמרווחיםהתרחבותלמצלממליציםאנו

.סלקטיביבאופןקונצרניותחובבאגרותאחזקות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

האינפלציהליבת,לעלותמוסיפהב"בארההאינפלציהסביבת

אחד.2.1%שנתייםובמונחים0.2%שלבשיעורבמרץעלתה

עלייתהיתהלצרכןהמחיריםבעלייתשתמכוהגורמים

בעליהבמרץשהסתכמהליצרןהמחיריםמדדבליבתהמחירים

.שנתייםבמונחים2.9%-וב0.4%של

סיןביןסחרמלחמתמפניהשווקיםבחששותרגיעהניכרת

בעתבה.הצדדיםשנישלמפויסותהתבטאויותעםב"לארה

כניסהמחדשלבחוןהורהטראמפהנשיאכיעדכןהלבןהבית

NAFTAהסכםכיוכן(TPP)פאסיפיקהטראנסהסחרלהסכם

.רצוןמשביעבאופןמתקדםהמחודש

הנגידECB,צפויההכלכליתהצמיחהכיהשבועציין,דראגי

כיהוסיףECBהשלהראשיהכלכלן.2018-באיתנהלהיוותר

.התחזיותאתלעדכןצורךאיןהאינפלציההתמתנותלמרות

אפיק המניות
ישראל

בכזינק35א"תמדד.חיוביתבמגמהננעלא"בתהמסחרשבוע-

ומליסרוןפרוטרום,ובינוישיכוןאתנצייןהבולטותמהמניות.5%

שעריםבירידותבלטו.בהתאמה7.5%-ו15%,17.3%-בכשעלו

בסיכום.בהתאמה3.5%-ו5.6%-בכירדואשרורציוקרסומניות

.2.5%-בן"הנדלומדד4%-בכעלההבנקיםמדדשבועי

4-מלרכישתהפניותקיבלהפרוטרוםחברת,התקשורתפיעל

20%-15%שלבפרמיהעסקהעלמדברותהערכות.ענקחברות

נמצאתההחלטה.האחרוןבשבועהעליותטרוםהחברהשוויעל

.המניותמהון37%-בהמחזיקפרברון'ג,השליטהבעלבידי

א"בתבבורסהממסחרמרצוןלהימחקצפויהאופקוחברת.

כרגיללהיסחרותמשיךחודשיםשלושהבעודתימחקמנייתה

.ק"בנאסד

לאחרגםאנרגיהדלקלמניותהרכשבהצעתנכשלהדלקקבוצת

דלקאתלמחוקנדרשתקבוצהדלק.הראשוניתההצעהשיפור

אפשרותנבדקתהתקשורתפיעל.הריכוזיותחוקבשלאנרגיה

.מחיקתהללאגםל"בחוהחברהלהנפקת

ב"ארה

הכאשרחיובישבועסיכמוב"ארהמדדי-S&P 2%-בכטיפס500

החלהב"בארההדוחותעונת.הסחרבמלחמתהתמתנותרקעעל

אכזבהעםחיובייםהיוברובםאשרהגדוליםהבנקיםדוחותעם

.ברבעוןנמוךשהיההאשראימתןבקצב

שלזינוקרקעעל6%שלחדותבעליותבלטהאנרגיהסקטור

במזרחהגיאופוליטייםבסיכוניםעלייהלאורהנפטבמחיר8.5%

חדקיטוןבדברלאנרגיההעולמיתהסוכנותשלוהתבטאותהתיכון

ומניות3.7%-בכטיפסוהטכנולוגיהמניות.בעולםהנפטבעודפי

.2.8%-בכעלוהגלםחומרי

אירופה

בכעלה600האירוסטוקסמדד.חיובישבועסיכמואירופהמדדי-

1.2%.

לאור3.5%-בככשעלהלחיובבלטוהמתכותהכרייהסקטור

הטלתלאורהאלומיניוםעלבדגשומתכותסחורותבמחיריעלייה

המזוןמניותבירידותבלטו.רוסיותכרייהחברותעלסנקציות

.0.7%-בכירדואשרוהמשקאות

בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

15.4.18// סקירה שבועית 

מרווחפנימית' תמ"מחשנה.ת' תשבוע' תערךח חברות"מדדי אגשנה.ת' תשבוע' תערךח ממשלתי"מדדי אג

0.31%4.00.81%1.45%-60333.00.38%מדד תל בונד 277.70.00%0.02%מ"מדד מק

0.21%4.00.80%1.50%-334.40.33%מדד תל בונד צמודות0.54%-433.8-0.18%שנים2-5ממשלתי קבוע 

2.23%3.72.08%2.82%-351.30.79%מדד תל בונד תשואות0.31%-635.9-0.55%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

0.95%3.82.46%1.76%-348.10.22%מדד תל בונד לא צמודות274.10.36%0.21%שנים5-2ממשלתי מדד 

1.11%4.02.63%1.85%-373.80.27%מדד תל בונד שקלי0.31%-353.40.10%שנים10-5ממשלתי מדד 

2.04%3.54.13%3.47%-359.60.49%מדד תל בונד תשואות שקלי0.28%--352.40.01%ח כללי"אג

שנה.ת' תשבוע' תערךל"מדדי מניות בחושנה.ת' תשבוע' תערךמדדי מניות בישראל

3.19%S&P 5002664.01.99%-0.65%-351461.75.03%א "מדד ת

2.72%Nasdaq 1006656.33.03%3.63%-1251327.34.56%א "מדד ת

2.19%Eurostoxx 600378.81.17%-2.56%-901065.82.87%א "מדד ת

3.04%DAX 4012415.01.64%-3.68%-1272.80.10%א צמיחה"מדד ת

4.54%MSCI World 510.51.63%-0.49%-539.92.55%ן"א נדל"מדד ת

0.30%MSCI Emerging Markets1170.10.70%1.00%-51953.64.07%-א בנקים"מדד ת
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הינו אחד התחומים הצומחים בענף ייצור החשמל הנחשב בדרך  " אנרגיה ירוקה"תחום האנרגיה המתחדשת או כפי שהיא מכונה 

אנרגיית  , הפקת אנרגיה מתחדשת מתבצעת היום בטכנולוגיות שונות וממקורות מגוונים כגון אנרגית השמש. כלל לסקטור מנומנם

בגלובאלי וממשיך  החשמל ייצור מסך 8%-בכמתחדשות מוערך סך כל ייצור החשמל מאנרגיות . או הידרואלקטריגיאותרמי , הרוח

מהפקת  26%-כבר היום כ. מדינות אירופה נחשבות למובילות במגמת הפקת חשמל מאנרגיות מתחדשות. לצמוח בקצב מהיר מאוד

.באיטליה מקורו באנרגיות מתחדשות23%-בספרד ו25%, החשמל בגרמניה

יגה'ג6,160ההערכות מדברות על תוספת של . 2040כלכלני בלומברג צופים כי תחום האנרגיה הירוקה צפוי להכפיל עצמו עד שנת 

מבחינה פיננסית מדובר בהשקעות בהיקף . כאשר מירב הגידול יגיע מאנרגית השמש והרוח, וואט שיתווספו בשני העשורים הקרובים

.ירוקהליצרני אנרגיה אשר יוזרמו מההשקעה הצפויה בייצור החשמל 72%-טריליון דולר המהווים כ10.2-של כ

:חיסכון בעלויות וביקוש צרכני, דרישות רגולטוריות: שלושה מנועי צמיחה צפויים לחולל את הצמיחה המהירה בתחום

אימוץ ומימון פרויקטים החל משנת  , הסכם האקלים הפריזאי המתייחס לפליטות גזי חממה, במבט גלובלי–דרישות רגולטוריות •

רוב המדינות מחויבות להפנות חלק מייצור החשמל  , ב"בארה. אנרגיה ירוקהפרויקטימניע מדינות ליישם בקצב מואץ 2020

.  למקורות אנרגיה חלופית

הטבות מיסוי עוזרות ליצרני אנרגיה , ב"בארה. שיפורים טכנולוגיים מביאים להורדת עלויות יצור חשמל–חיסכון בעלויות •

, 2022אך כאשר סובסידיות אלו צפויות להסתיים בשנת , פוסילייםבדלקיםמתחדשת להתמודד עם יצרני חשמל העושים שימוש 

.  הפקת אנרגיה סולארית ורוח כבר צפויה להיות זולה יותר מהפקת חשמל מפחם בזכות השיפורים הטכנולוגיים וההתייעלות

הציבור הרחב שם דגש משמעותי יותר כיום על קיימות וסוגיות של איכות הסביבה ודורש להפחית את גזי החממה  –ביקוש צרכני •

(co2)מייסד חברת הרכב החשמלית, מאסקאילון . מתוך מטרה ליהנות מאוויר נקי יותר ,Tesla ,אינו רק בונה כלי רכב חשמליים  .

,  דלקיםכך שלא רק המכוניות יפעלו על חשמל במקום באמצעות . הוא רוצה ששרשרת האספקה כולה תפעל ביעילות אנרגטית

.  אלא גם החשמל שמייצר את המכונית יהיה ירוק ויופק מאנרגיות מתחדשות ולא מתחנות כוח פחמיות

הייתה שנת מפנה בתחום האנרגיה הסולארית  2017שנת . וואטיגה'ג14-סך ההספק הכולל של חשמל היום הוא כ, בישראל

רשות החשמל צפויה לפרסם  2018בשנת . וואט על ידי רשות החשמליגה'ג340בישראל עם פרסום שני מכרזים בהספק כולל של 

משרד האנרגיה פרסם מדיניות חדשה שתביא לתוספת מכסה  . מגה וואט1,100-מרכזים סולאריים בהספק כולל של כ4עוד 

אנרגיה  10%המגדיר יעד ייוצר של 2020מגה וואט למשק החשמל במטרה לעמוד ביעדי המשרד לשנת 1,600סולארית בסך של 

.מתחדשת מכלל המשק

בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

אנרגיה מתחדשת// זרקור 



בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// עדכון שבועי 
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חיוביתתשואהתנודתייםשבועייםבסיכוםרשמוהמניותמדדי

-בטיפס125א"תומדד1.77%-בעלה35א"תמדד)

החדהמהתנודתיותהושפעוהמשקיעים,זאתלמרות-(1.28%

בקרנותלפדיונותשהביאמה,האחרוניםבשבועייםבשוק

המתחלקים.₪מיליון315-בכשהסתכמו1המנייתיות

120-כ,בישראלמניותבקרנות₪מיליון198-כשללפדיונות

בקרנותקלגיוסמולאל,ל"בחומניותבקרנות₪מיליון

.הגמישות

חשיפהעםמעורבותקרנותעלבדגש,כלליח"אגקרנות

מיליון541-כשלפדיונותהציגו',וכו10/90קרנות,1מנייתית

.החודש₪

שלמהתנודתיותמושפעותלהיותממשיכותל"חוח"אגקרנות

שהביאודולר/שקלבצמדוהתנודתיותב"ארהממשלתח"אג

.החודש₪מיליון61-כשללפדיונות

כשלשליליתתשואההחודשרשםשקליממשלתיח"אגמדד-

השקליותבקרנותפדיונותלהמשךשהביאמה.0.36%

.₪מיליון17-בכהחודששהסתכם

ח ממשלתי כללי רשם השבוע תשואה שלילית של "מדד אג

חזרו לראש טבלת  ח מדינה"אגקרנות , למרות זאת, 0.37%

294-הקרנות המגייסות והציגו זרימת כספים חיובית של כ

.החודש₪ מיליון 

 מיליון 88-רשמו החודש פדיון של כח חברות "אגקרנות₪,

.מתוכם נפדו בשבוע החולף₪ מיליון 72-כאשר כ

₪ הנתונים מוצגים במיליוני 

-מנהלות כ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל242.8-כ12.04.18-הקרנות מנהלת נכון לתעשיית 
.₪מיליארד 15.8-שמנהלות כהכספיות והקרנותמיליארד שקל226.9

₪  מיליארד 0.5-תעשיית קרנות הנאמנות פותחת את אפריל עם פדיונות של יותר מ
.מתחילת החודש₪ מיליון 200-הקרנות הכספיות ממשיכות בצבירה החיובית מהחודש הקודם ומציגות גיוסים של כ

.₪מיליון 47-הקרנות המחקות רושמות החודש פדיון של כ
.מתחילת אפריל₪ מיליון 666-הקרנות המנוהלות מציגות פדיונות של כ

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"בעפרטנרסהסקירה הינה רכושה של חברת אושן . פיננסים המפורטים בסקירה

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

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

04/04/18
סיכום שבועיה' 12/04/18ד' 11/04/18ג' 10/04/18ב' 09/04/18א' 08/04/18

סיכום 

מתחילת 

החודש

1-31019-30623גמישות

00000000חו"ל כללי

1384410-7-11912-60-198-מניות בארץ

751-8548-6-2-44-120-מניות בחו"ל

72-43-60-5-12-ממונפות ואסטרטגיות

46515010624150196קרן כספית

13-7-5-1-7-10-30-17אג"ח בארץ- שקליות

993448563225194294אג"ח בארץ- מדינה

1-3005-3-10אג"ח בארץ- מט"ח

16-18-5-20-26-4-72-88-אג"ח בארץ - חברות והמרה

161-49-76-46-158-51-380-541-אג"ח בארץ כללי

43-9-7-7-36-56-61-אג"ח בחו"ל

00000000לתושבי חוץ בלבד

00-1-12272627אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ ובחו"ל(
-21342-6560-15516-102-315

24210-10242-215-12-276-518-סך הכול

2875-11742-320-36-426-714-מסורתיות )בנטרול כספיות(
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