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שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

3.58%-351418.10.26%א "מדד ת

2.24%-1251253.70.40%א "מדד ת

90926.31.18%3.03%א "מדד ת

1346.41.95%7.13%א צמיחה"מדד ת

482.62.31%5.28%ן"א נדל"מדד ת

51584.81.62%0.37%-א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002307.90.81%3.45%

Nasdaq 1005212.21.26%7.47%

Eurostoxx 600366.80.91%1.65%

DAX 3011642.90.13%1.62%

Hang Seng23525.11.93%7.16%

MSCI World All 

Countries
439.00.57%4.07%

MSCI Emerging 

Markets
930.21.23%7.87%

ח"מדדי אג

277.40.01%0.01%מ"מדד מק

426.40.11%0.16%שנים2-5ממשלתי קבוע 

594.30.55%0.18%שנים5+ממשלתי קבוע 

268.4-0.17%0.12%שנים5-2ממשלתי מדד 

339.2-0.22%0.15%שנים10-5ממשלתי מדד 

60318.5-0.09%0.91%מדד תל בונד 

319.9-0.07%0.86%מדד תל בונד צמודות

339.00.17%1.22%מדד תל בונד תשואות

355.40.27%1.07%מדד תל בונד שקלי

339.00.11%0.36%ח כללי"אג

ח קונצרני"אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.01.41%1.24%מדד תל בונד 

3.91.44%1.26%מדד תל בונד צמודות

3.62.17%2.00%מדד תל בונד תשואות

4.12.73%1.71%מדד תל בונד שקלי

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

המלווה באופטימיות  ( ברבעון רביעי3.5%-כ)האינדיקטורים הכלכליים מצביעים על צמיחה יציבה •

.גבוהה בסקטור העסקי וגידול ביצוא וכן התמתנות קלה בצריכה הפרטית

נקודות לעומת  19.7-המדד על ל. מגמות בסקטור העסקי מלמד על ציפייה להמשך צמיחההסקר •

שיפור . בעיקר לשוק המקומי, מסתמן שיפור בציפיות לגידול בהזמנות מתעשייה. בנובמבר19.4

.י וגם במדד מנהלי הרכש של פועלים"נרשם גם בסקר חברות של ב

-מ25.2%-המשקל האפקטיבי של סעיף הדיור ירד ל, בעדכון משקולות מדד המחירים לצרכן•

.מה שעשוי למתן את קצב האינפלציה השנה26.3%

הממשלתי המקומי נסחר במתאם לשווקים הגלובאליים אם כי בשיעורים מתונים  ח"האגשוק •

מ"מחאנו עדים להמשך מגמת זחילה מעלה של האינפלציה בעולם  וממליצים לשמור על . יותר

.ארוך/ הבינוני מ"המחבדגש על תוך העדפה קלה לאפיק הצמוד3תיק קצר של עד 

קונצרניח "אג

בבדיקתהתניהללאישראלאפריקהלרכישתמחייבתהצעההגישוסיידוףונתיעופרהאחים•

שקלמיליארד1.1שלותשלוםבמזומןשקל'מ800שלהזרמהעלמדברתההצעה.נאותות

.החובאגרותלמחזיקישיונפקחדשבחובנוספים

גבוהבמתאםנסחראשרארוךמ"במחשקליח"לאגהחשיפהאתולהקטיןלהמשיךממליציםאנו•

מספקותאשרצמודותקונצרניותח"לאגעדיפותרואיםאנוארוכיםמים"במח.ממשלתיותח"לאג

.באינפלציהעלייהמפניהגנה

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

סחרמגבלותבנושאיבעיקרפועלטראמפ.חיובייםלהיותלהיותממשיכיםב"בארההנתונים•

.הפיסקליותוההרחבותהמיסוילנושאיהתייחסוטרםוהגירה

שלמרמהנקודות95.7שללרמהבפברוארירדמישיגןאוניברסיטתשלהצרכניםאמוןמדד•

.יחסיתגבוההברמהמדוברעדייןכינצייןאך98.5

האירוגושממדינותחלקשלהתשואותבמרווחחדהעלייהבאירופהחלההחולףבשבוע•

איטליה,צרפתעלבדגשהפוליטיתהוודאותאיהתגברותלנוכחזאת,הגרמניBund-הלתשואת

.החילוץתוכניתהמשךעיכובלאורחדהעלייהחלהביוון.ויוון

שיעור,(בהתאמה1.7%0.9%)יציבותעלשומרתואירופהב"בארההליבהשאינפלצייתבעוד•

.והסחורותהאנרגיהמחיריעלייתבשלבעיקרלעלותממשיכיםהאינפלציהוציפיותהאינפלציה

השיפורכימעריכיםאנו.+1.8%עלכברעומדותחודשים12-בהאירובגושהאינפלציה

.הליבהאינפלצייתבשיעורלעליהגםיביאהתעסוקהובנתוניבאינפלציההמתמשך

ישראל

א נסחרה במגמה חיובית בצל עדכון מדד המניות שחל בסגירת המסחר של יום "הבורסה בת•

75את המדד שכלל את . 35א "וייקרא בהתאם ת, מניות35ויכלול הורחב 25א "ת. חמישי

, המדד שמשלב את שני המדדים החדשים. 90א "יחליף מעתה מדד מורחב שייקרא תהבאות 

ויתר מאגר יוחלפו  50הקטנות יתר המניות מדדי . 125א "ייקרא ת100א "ושיחליף את מדד ת

.מאגרא "את תיחליף AllShareומדדא צמיחה"ות SME 60בהתאמה במדדים 
ב"ארה

ביום חמישי  . 1%טכנולוגיה וצריכה עלו מעל , סקטור התעשייה. ב סיכמו שבוע חיובי"מדדי ארה•

.טראמפ רמז על הודעה משמעותית בנושא רפורמת המיסוי בשבועות הקרובים

•Allergan (AGN)3.90הרווח למניה עמד על . 6.7%-פרסמה דוחות טובים ועלתה השבוע ב

התחזיות  . 2.4%-החברה עקפה את תחזית המכירות ב, כמו כן. 3.75-דולר מול תחזיות ל

מכירות תכשיר הבוטוקס לטיפול בקמטים  . היום גבוהות מממוצע האנליסטים2017שסיפקה עבור 

.הרבעון18%ממשיכים בתאוצה לנוכח עלייה של 

•General Motors (GM)עקב דוחות מעורבים שקיבלו תרומה משיעור מס נמוך 5%-ירדה בכ

החברה מתכננת להגדיל את השקעותיה בתחום המכוניות האוטונומיות דבר שיפגע  . מהתחזיות

שממשל טראמפ מעוניין להשית  " מס הגבול"חוסר וודאות לגבי , כמו כן. ברווחיות בשנים הקרובות

.4%-הובילו את המניה לירידות של כ

אירופה

מניות מסקטור הרכב בלטו לשלילה כאשר טראמפ מתכנן  . סיכמו שבוע חיובימניות אירופה •

.ב"להשית מכסי ייבוא על חברות רכב זרות המוכרות בארה

•Telecom Italia (TIT) אסטרטגית תלת שנתית  תוכניתעקפה את התחזיות המוקדמות ואישרה

במשך תקופת התוכנית וכי  EBITDA-החברה צופה גידול ב. המתמקדת על השקעות בתשתיות

.2018-ב2.7צפוי לעמוד על EBITDA-החוב ל

-אירו לעומת צפי ל1.25לנוכח רווח למניה של 2.7%-עלתה בSanofi (SNY)הפארמהענקית •

.  0%לבין -3%תנוע בין 2017-החברה צופה שהצמיחה ברווח למניה ב. אירו למניה1.22



בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

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

S&P 500-השינוי בצפיות לרווחיות מדד ה–זרקור שבועי 
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S&P 500-בטבלה העליונה מוצג השינוי בציפיות קונצנזוס האנליסטים בנוגע לרווח למניה של החברות במדד ה•
.השנים האחרונות16שחל מדצמבר עד ינואר ולאורך 

בתקופה שבין סוף דצמבר  ~ 1.5%הצפי לרווחיות העתידית עודכנה כלפי מטה בשיעור של , ניתן להבחין כי בממוצע•

שיעור עדכון התחזיות כלפי מטה נאמד  , השנה, בתקופה הנוכחית. שנה16לסוף ינואר בהסתכלות רבת שנים של 

.2016-ו2015בלבד וכן ניתן להבחין כי זהו שיפור לעומת 1.1%-ב
. 2011שיעור הגידול הגבוה ביותר משנת , 10.5%-חשוב להדגיש כי הרווח למניה צפוי לצמוח השנה ב•
-בטבלה התחתונה ישנו סיכום ביניים של שיעור הצמיחה לרבעון הרביעי בקרב הסקטורים המרכיבים את מדד ה•

S&P 500 . ברווח למניה הרבעון לאור עלייה בעקום  19.52%ניתן לראות כי סקטור הפיננסים מוביל עם צמיחה של

סקטור האנרגיה עדיין בולט לשלילה עם ירידה של  ,  מנגד. התשואות ושיפור המרווח האשראי ובהכנסות ממסחר

.ברווח למניה מול רבעון מקביל על רקע מחירי הנפט הנמוכים16.9%



בקרנות המנוהלות₪ מיליון 620-חודש פברואר נפתח עם גיוסים של כ-המגמה החיובית נמשכת

רובם התרכזו בקרנות המחקות את מדדי  , ₪מיליון 107-הקרנות המחקות רשמו מתחילת החודש פדיונות של כ, למרות המגמה החיובית

.  ל"אל מול גיוסים בקרנות המחקות את מדדי המניות בחו, בישראלח"האג

.ימי מסחר בלבד7-ב₪ מיליון 465-זאת לאחר שאיבדו כ, ח מדינה ממשיכות להוביל את הפדיונות"קרנות אג

-המשיכו ליהנות מזרימת כספים מועצת שהסתכמה בכ1המנייתיותהקרנות ,  בהמשך לכך. מדדי המניות פתחו את החודש בעליות שערים•
בקרנות  ₪ מיליון 70-ו כהגמישותלקרנות ₪ מיליון 30-כ, מניות בישראלקרנות ב₪ מיליון 129-המתחלקים לגיוסים של כ, ₪מיליון 229

.  ל"מניות בחו

מיליון  738-המשיכו להוביל את טבלת הגיוסים עם כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

וקרנות עם חשיפה של  ₪ מיליון 210-רושמות גיוסים של כ10/90קרנות , ₪מיליון 390-מובילות את הגיוסים עם כ20/80קרנות , נוספים₪

.מנייתיתבקרנות ללא חשיפה ₪ מיליון 40-מנגד פדיונות של כ. ₪מיליון 105-מניות מציגות גיוסים של כ30%-מעל ל

153-שהסתכמו בכהשקליותמה שהוביל לירידה בקצב הפדיונות בקרנות , 0.2%פתח את החודש עם עלייה של ח ממשלתי שקלי "אגמדד •
.מתחילת פברואר₪ מיליון 

.ימי מסחר מתחילת החודש7-ב₪ מיליון 240-המשיכו את המגמה החיובית מחודש הקודם וגייסו כח חברות"אגקרנות •

ח  "אגב הביאו את המשקיעים להתחיל לצמצם חשיפה לקרנות "ח ממשלת ארה"הפיחות בשער הדולר אל מול השקל ועליית התשואות באג•

.מתחילת החודש₪ מיליון 80-מה שהתבטא בפדיון של כ, ל"בחו

₪  מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  198.3-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל216.4-כ09.02.17-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 18-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל
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פדיונות בענף קרנות הנאמנות/ עדכון שבועי יצירות 

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

02/02/17
סיכום שבועיה' 09/02/17ד' 08/02/17ג' 07/02/17ב' 06/02/17א' 05/02/17

סיכום מתחילת 

החודש

37410393330-גמישות

00001011חו"ל כללי

2633382516103129מניות בארץ

28013613104270מניות בחו"ל

34212-2710ממונפות ואסטרטגיות

47-19-2080-24-170-47-קרן כספית

46-3424-23-36-39-107-153-אג"ח בארץ- שקליות

115-54-109-73-69-44-349-465-אג"ח בארץ- מדינה

0320-5222אג"ח בארץ- מט"ח

652140424130175239אג"ח בארץ - חברות והמרה

224561711219175514738אג"ח בארץ כללי

21-1-27-12-19-2-60-81-אג"ח בחו"ל

00000000לתושבי חוץ בלבד

2-1-30-1-1-6-8-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

514055411725178229

11115135177027354465סך הכול

15834155972344354512מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - פברואר 2017 


