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שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

3.20%-251423.70.16%א "מדד ת

2.50%-1001250.30.18%א "מדד ת

75913.21.10%1.57%א "מדד ת

1297.4-1.23%3.23%א יתר מאגר"מדד ת

15473.70.66%3.33%ן "א נדל"מדד ת

1600.72.05%1.38%א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002296.71.03%2.50%

Nasdaq 1005156.92.07%5.16%

Eurostoxx 600367.51.05%1.41%

DAX 4011848.61.58%2.90%

Hang Seng23374.22.08%6.18%

MSCI World All 

Countries
432.70.58%2.57%

MSCI Emerging 

Markets
915.92.53%6.22%

ח"מדדי אג

277.30.00%0.00%מ"מדד מק

0.06%-425.4-0.05%שנים2-5ממשלתי קבוע 

0.81%-588.4-0.41%שנים5+ממשלתי קבוע 

268.10.06%0.00%שנים5-2ממשלתי מדד 

0.33%-337.6-0.11%שנים10-5ממשלתי מדד 

60317.00.23%0.43%מדד תל בונד 

318.50.20%0.41%מדד תל בונד צמודות

336.90.14%0.60%מדד תל בונד תשואות

352.90.11%0.34%מדד תל בונד שקלי

0.13%-337.3-0.06%ח כללי"אג

ח קונצרני"אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.01.49%1.28%מדד תל בונד 

3.91.52%1.30%מדד תל בונד צמודות

3.72.32%2.12%מדד תל בונד תשואות

4.12.86%1.79%מדד תל בונד שקלי

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

בין הגורמים שתרמו לעליה יש לציין את הגידול . 0.45%-המדד המשולב לחודש דצמבר עלה ב•

עליה במדד . ביבוא מוצרי צריכה ויצוא הסחורות השירותים אשר ממשיכים להראות מגמת שיפור

.המשולב מתואם עם שיפור בפרופיל הצמיחה של ישראל

היחס בין  . ח על היציבות הפיננסית"ן במסגרת הדו"בנק ישראל התייחס בהרחבה לשוק הנדל•

כמו כן התשואה על הדירות ממשיכה לרדת בשל עליית  . מחירי הדיור לבין ההכנסה נמצא בשיא

עם  . כלפי מטה3%וחצתה את רמת ( מחיר השכירות עולים בשיעור נמוך יותר)מחירי הדירות 

עליית הריבית  , ן עקב יציאת משקיעים"בשוק הנדלמסויימתזאת מציין הבנק כי חלה התקררות 

.  על משכנתאות והכבדת המיסוי אשר התבטאה בירידה בהיקף המשכנתאות

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

מ"מחעל לשמור וממליצים בעולם  עדים להמשך מגמת זחילה מעלה של האינפלציה אנו . יותר

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

קונצרניח "אג

אתלדחותהאחרון'הביוםהחליטץ"בג.הביטוחעלהממונהמולאידיבילקבוצתמשפטיהפסד•

מניותאתלשעבדתוכללאהחברהכיהממונההחלטתאתואישרהקבוצהשהגישההעתירה

כספייתרתאתלפרוע.בי.די.אינדרשתההחלטהבעקבות.ח"האגמחזיקילטובתביטוחכלל

.(ג"י)חדשהסדרהשללגיוסהחברהנערכתלהחלטהבתגובה.ח"מש86-כשלבהיקףא"יח"אג

גבוהבמתאםנסחראשרארוךמ"במחשקליח"לאגהחשיפהאתולהקטיןלהמשיךממליציםאנו•

מספקותאשרצמודותקונצרניותח"לאגעדיפותרואיםאנוארוכיםמים"במח.ממשלתיותח"לאג

.באינפלציהעלייהמפניהגנה

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

האטהעלמדובר.2.2%-ללציפיותבניגוד+1.9%עלעמדההרביעיברבעוןב"בארההצמיחה•

עםאיתנהנותרההפרטיתהצריכה.3.5%עלעמדהאשרהשלישימהרבעוןהצמיחהבקצבי

.ברבעון2.5%שלגידול

הינההאירופיהאיחודלעזיבת50סעיףהפעלת,בבריטניההעליוןהמשפטביתהחלטתפיעל•

עיכוביםצפוייםכךבעקבות.הממשלהידיעללהיעשותיכולהולאבלבדהפרלמנטבסמכות

.לברקזיטנוספים

לגרמניה.הכמותיתההרחבהממדיניותלנסיגהקוראיםECB-בהגרמניהמרכזיהבנקנציגי•

בניתוחרבהחשיבותזולקריאהמייחסיםאנוולכןבאיחודהכלכליתהמדיניותבקביעתרבמשקל

.האירופאיהמרכזיהבנקלמדיניותהעתידייםהתרחישים

ישראל

בלטה מניית קנון 100א "במדד ת. א נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה חיובית"הבורסה בת•

מיליון  350-החברה אמורה לגייס כ. ברבעון השנייורק -בבורסת ניוICPאשר צפויה להנפיק את 

.מיליארד דולר1.4דולר לפי שווי של 

החברה צופה הכנסות של  . נובה עדכנה כלפי מעלה את תחזיותיה לנוכח הזמנות נוספות מלקוחות•

בסיכום שנתי . מיליון דולר ברבעון הרביעי46-42מיליון דולר לעומת תחזית מוקדמת של 50

צפי האנליסטים השנתי הינו לרווח נקי . מול שנה שעברה10%-הכנסות החברה צפויות לצמוח ב

המשך הצטיידות וגידול . 2015מתוצאות 40%עלייה של , 2016-מיליון דולר ב29מתואם של 

.גבוהות של ציודמקרב לקוחותיה בענף השבבים דוחף להזמנות בביקושים

התמורה עבור הקניון  . סנטרסחברת ביג רכשה את קניון בלגרד פלאזה בסרביה מידי פלאזה •

מיליון  7.2-7.5מייצג שצפוי לעמוד על NOIועל בסיס 8.25%תחושב על בסיס שיעור היוון של 

.משיחותנו עם החברה ניתן הרושם שביג תפעל להעמיק את הפעילות בסרביה. אירו לשנה

ב"ארה

.ב סיכמו שבוע חיובי כשברקע השבוע הראשון של טראמפ בבית הלבן"מדדי ארה•

•Alphabet (GOOGL) את תחזית המכירות אך פספסה את  הכתה כאשר מעורבים פרסמה דוחות

ההכנסות פר קליק . Youtube-ההכנסות צמחו בעיקר עקב חיפוש במובייל ו. שורת הרווח למניה

פספוס תחזית הרווח נבעה  . 27%ועקפו את תחזיות האנליסטים שצפו גידול של 36%-צמחו ב

.פעמיותחד בעיקר מהוצאות 

•Haliburton (HAL) , היא צופה גידול בפעילות פצלי השמן כי וגז ציינה הנפט חברת שירותי

.סוף השנהלקראת הבינלאומיים והתאוששות בשווקים 2017ב במחצית הראשונה של "בארה

אירופה

.  המשך שיפור בנתונים הכלכלייםשבוע חיובי כשברקע מניות אירופה סיכמו •

עם פרסום הכנסות נמוכות מהצפוי  7.5%-ירדה ב, EasyJet (EZJ), התעופה הבריטיתחברת •

.ההנהלה ציינה שתמחור הכרטיסים והסביבה התפעולית עדיין קשים. לרבעון הראשון
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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

סיכום המגמות במערכת הבנקאות באירופה
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המגמות והכוחות השונים אשר עד כה קבעו  . ענף הבנקאות העולמי ככלל והאירופאי בפרט חווה שינויים דרמטיים

:עיצבו את המערכת עוברים טלטלה ומשנים את האופן בו המשקיעים בוחנים ומתמחרים את מניות הבנקים

STOXX-הבמדדהאירופאיםהבנקיםסקטור–הסקטורשלמחדשתמחור 2016לרווחיהרווחמכפילכאשרמחדשתומחר600
הניבווהגרמנייםהאיטלקייםהבנקיםכשמנגדוהשבדיםהבריטיםהבנקיםהובילוהעליותאת.10.8לכדי9.5שלמרמההתרחב

הרחבותרקעעלתתחזקהגלובליתשהצמיחהעבודהלהנחתמשקיעיםהובילהטראמפשלבחירתו.למדדחסרתשואות

.הבנקיםשלהמימוןבמרווחלשיפורשיביאשניםארוךריביתהעלאותמחזורשלבתחילתוואנופיסקליות

מעלהכלפיהאירופאיםהבנקיםהרווחיתחזיותעדכון2016שלהשנייהשבמחציתכךעלמצביעיםאנליסטים–הרווחיםצמיחת

שיפוע.1:הבנקיםרווחיצמיחתעללהשפיעעשוייםאשרמשתנים5לבחוןניתן.הסקטורמניותלמחירי67%שלבקורלציהנעו

.3.(חדבאופןמתאוששיםן"נדלנכסימחיריכאשראפשרי)ן"נדללנכסיאשראילהפסדימידיגבוהההפרשה.2.התשואותעקום
.באינפלציהעלייה.5.ממסחרבהכנסותשינוי.4.הבנקשבספריהשקעותעלעודפותתשואות

.(בלומברג)2017לרווחי12.15שלרווחבמכפילכיוםנסחרוהואלמניהברווח28%-בלצמוחצפויהסקטור2017-ב

יוותרוביבשתשהריביותלהניחניתן,הכמותיתההקלהצמצוםשלתהליךהחלב"בארההמרכזישהבנקבזמן–הריביתמרווח

מרווחיעללחץלהפעיללהמשיךצפויהאשרהשליליתבטריטוריהנמצאותכיוםהאירובגושהריביות.זמןלאורךמאודנמוכות

באינפלציהלעלייהבמקבילבומצבמתארהחיוביהתסריט.ריביתבהעלאותיחלומרכזייםבנקיםאשרעד(NIM)האשראי

.אשראיבמתןגידולגםיתרחש,עתידיתלצמיחהוציפיות

מנתעל.הבנקשלהפיננסיותהתוצאותלשיפורחשובנדבךהינהעלויותלהורדתההנהלהוהירתמותהיכולת–עלויותצמצום

ניתן.עתידייםהפסדיםלמזערמטרהמתוךסיכוניםניהולעללהקפידהבנקיםעל,ההוןעלקיימאוברותגבוהותתשואותלהניב

הבנקיםמולהמוחשיההוןעלגבוהותתשואותלהשיגלהםאפשרהסיכוניםניהולעלשהפוקוסהנורדיםהבנקיםאתלחיובלציין

ניהולכדיתוךאשראיובמתןבהכנסותגידולשלהקלהבדרךלבחוריעדיפובנקיםשבוסיכוןקיים,כןכמו.באירופההאחרים

.עתידייםהפסדיםומזעורבסיכון,בעלויותשליטהכמויותרהקשותבמטלותלהתמקדבמקום,מופחתסיכונים

לרמותהסיבה.(NPL)מתפקדותהלאההלוואותהןאלואירופאיםבנקיםבקרבהגדוליםמהאתגריםאחד–רעילותהלוואות

ואירלנדפורטוגל,ספרד,איטליה.אירופהשלהפריפריאלייםבאזוריםירודהאשראיאיכותשלתוצאההינההלוואותשלגבוהות

360שלחשיפהעםמובילהאיטליה.אירומיליארד960שלבהיקףמתפקדותלאלהלוואותהחשיפהמסך68%-לכאחראים
גבוהותמתפקדותהלאההלוואותרמותבהבתקופהחדשותהלוואותמתן.מיליארד212עםספרדלאחריה,אירומיליארד

יובילאלוהלוואותמתיקיחלקניקוידרךהבנקיםשלההוןלחיזוקמהלכיםהצלחתאולם,האשראיבסיכוןלגידוללהובילעשויות

.אלובנקיםשלמחדשולתמחורסיכוןלהפחתת

לאהאיטלקייםהבנקיםמןחלקשנערכוהלחץבמבחניאולם,הנדרשבסטנדרטשעומדיםהוןיחסימסמןכיוםהסקטור–הוןיחסי

בנקלמשלכך.בלבדחלקיבאופןשהצליחזכויותהנפקתדרךהוןגיוסישללמהלךהובילהזועובדה.הנדרשותברמותעמדו

נוספיםמהלכיםעליקלהבנקיםמניותבמחירישהתאוששותלצייןניתן.אירומיליארד13גייס,Unicredit,ביותרהגדולהאיטלקי

.ההוןיחסיאתלחזקמנתעלנוספיםבנקיםבקרבזכויותהנפקתשל

בחירותלשנתנכנסתאירופה.הבנקיםמניותלביצועיבהקשרביותרהחשובותהנקודותאחתאוליזו–פוליטיתוודאותאי

וליציאהלבידולשקוראותלאומניות/פופוליסטיותמפלגותשלאלקטורליתמהתחזקותהינוהחששכאשר.כגוןמובילותבמדינות

הפדרליותהבחירות.מאי-באפרילצרפתלנשיאותהבחירות.במרץ15-לנקבעובהולנדכלליותבחירות.האירופאימהאיחוד

מקרובלעקובצפוייםהמשקיעים.השנהבמהלךבאיטליהבזקבחירותגםיתרחשוהנראהוככלבספטמבר24-ביערכובגרמניה

.החדשותהממשלותינקטושבהוהמדיניותהללוהבחירותתוצאותאחר



₪ מיליון 114-הקרנות המנוהלות רשמו השבוע גיוס של כ-ירידה בגיוסים

. ₪מיליארד 1.6-בסיכום חודשי הקרנות המנוהלות גייסו כ, הקודםבקצב הגיוסים לעומת השבוע 65%-כצניחה של לאחר זאת 

רובם התרכזו בקרנות המחקות את מדדי  , ₪מיליון 86-את השבוע עם פדיונות של כאשר סיכמו המחקות הפדיונות בקרנות עלייה בקצב 

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

.מתחילת ינואר₪ מיליארד 1.05-השבוע ו כ₪ מיליון 310-זאת לאחר שאיבדו כ, ח מדינה ממשיכות להוביל את הפדיונות"קרנות אג

הקרנות  ,  בהמשך לכך-(0.18%-עלהב100א "ומדד ת0.16%-בעלה 25א "תמדד )מדדי המניות סיכמו את השבוע במגמה חיובית •

,  ₪מיליון 87-שהסתכם בכלעומת השבוע הקודם 50%-אם כי בקצב הנמוך ב, המשיכו ליהנות גם השבוע מזרימת כספים1המנייתיות
.  ל"מניות בחובקרנות ₪ מיליון 40-ו כהגמישותלקרנות ₪ מיליון 13-כ, מניות בישראלקרנות ב₪ מיליון 34-המתחלקים לגיוסים של כ

.2015קצב שיא מאז מרץ -₪ מיליון 890-הצטברו ליותר מ1המנייתיותהיצירות בקרנות  החודש מתחילת 

מיליון  364-המשיכו להוביל את טבלת הגיוסים עם כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.מתחילת החודש₪ מיליארד 1.85-נוספים המסתכמים לכ₪

שהסתכמו  השקליותמה שהוביל לעלייה קלה בקצב הפדיונות בקרנות , 0.2%סיכם את השבוע עם ירידה של ח ממשלתי שקלי "אגמדד •

.מתחילת החודש₪ מיליון 690-ו כ₪ מיליון 170-בכ

בקצב הגיוסים לעומת השבוע  25%-עלייה של כ, ₪מיליון 124-המשיכו את המגמה החיובית מהשבוע הקודם וגייסו כח חברות"אגקרנות •

.הקודם

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  197-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל215.2-כ26.01.17-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 18.2-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל
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בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

פדיונות בענף קרנות הנאמנות/ עדכון שבועי יצירות 

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

19/01/17
סיכום שבועיה' 26/01/17ד' 25/01/17ג' 24/01/17ב' 23/01/17א' 22/01/17

סיכום מתחילת 

החודש

2056-14118313218גמישות

1001000-1-חו"ל כללי

3834-777533-134417מניות בארץ

217-118151640256מניות בחו"ל

116-3720121-ממונפות ואסטרטגיות

496-34-36-34-15-20-140-636-קרן כספית

515-35-33-35-35-39-177-692-אג"ח בארץ- שקליות

745-62-58-69-67-54-310-1055-אג"ח בארץ- מדינה

5-10-10316אג"ח בארץ- מט"ח

440818413027124564אג"ח בארץ - חברות והמרה

1481487710582523641845אג"ח בארץ כללי

691-25-11-25-11-71-140-אג"ח בחו"ל

1-1001001לתושבי חוץ בלבד

360-1-200-2-38-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

8059-9094551887891

858-63-1519629-24-112746סך הכול

1355-28-11413045-4281382מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - ינואר 2017 


