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ח"אפיק האג

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

הדירוגחברתP&Sישראלשלהאשראידירוגאתהעלתה

כיציינוP&S-ב.'יציבה'בתחזיתAA-:מעולםהגבוההלרמתו

שלהפיסקאליותבמדיניותשיפוררקעעלבאההדירוגהעלאת

לירידהשהביאוממיסיםגבוהותוהכנסותצמיחהלצד,הממשלה

ביכולתלתמוךצפויזהדירוג.לתוצרנטוהממשלתיהחובביחס

.מבעברנמוכותבריביותחובבעתידלגייסהממשלה

השניהרבעוןלתוםהאדםכוחסקרנתוניאתפרסמהס"הלמ.

עמד25-64הגילאיםבקבוצתהאבטלהאחוזכיעולהמהנתונים

שנרשם3.2%שלאבטלהלשיעורביחס3.5%עליוניבסוף

זוגילבקבוצתהתעסוקהשיעור.השנהשלהראשוןברבעון

שלהראשוןברבעון77.5%שלשיעורלעומת77.6%-לעלה

.השנה

לעלייתהקרובהבתקופהמשמעותייםסיכוניםרואיםאנו

עלוממליציםהקרוביםבחודשיםהאינפלציוניתבסביבהמדרגה

.הצמודלאפיקהטייהתוךקצרמ"מחהחזקת

קונצרניח"אג

שלשעריםבעליותהחולףהשבועאתסיימוהחובאגרותמדדי

.בממוצע0.15%-כ

אחזקותלהגדילבכדיהמרווחיםהתרחבותלנצלממליציםאנו

.סלקטיביבאופןקונצרניותחובבאגרות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

1.75%שלבטווחשינויללאהריביתאתהותירב"בארההפד-

הכלכלהצמיחתקצבאתתיארוהמוניטאריתהוועדהחברי.2%

בהסתברותנוספתריביתהעלאתמתמחרח"האגשוק."חזק"-כ

ריביתהעלאותשתישלוסךהקרובבחודש90%מעלשל

.(ובדצמברבספטמבר)65%שלבהסתברותזובשנהנוספות

שלשכרעלייתובקצבליבהאינפלצייתבנתונינתמכואלונתונים

.בהתאמה,האחרונהבשנה2.7%-ו1.9%

האחרוןבשבוע0.25%שלבשיעורריביתהעלומדינותמספר

.(6.5%-ל)והודו(1.25%-ל)כיה'צ,(0.75%-ל)אנגליה:ובהן

עלתההשניברבעוןהצמיחה.באירופהפושריםמאקרונתוני

-והראשוןברבעון0.4%לעומת0.35%שלרבעוניבשיעור

עלתההליבהאינפלציית.2017שלהאחרוןברבעון0.7%

שעדייןרמה,ביוני0.9%לעומתביולי1.1%שלשנתילקצב

.ECB-הליעדמתחת

אפיק המניות
ישראל

ירד90א"תמדד.ביציבותננעלהמוביליםבמדדיםהמסחרשבוע

-בכעלהוהגזהנפטומדד1.2%-בכירדהבנקיםמדד,0.31%-ב

לישראלחברה,סודהסטריםאתנצייןהבולטותמהמניות.1.5%

בירידותבלטו.בהתאמה10%-ו14%,24%-בכעלואשרואופקו

.6%-ו9%,14%-בכירדואשרוקרסוביקום,רובוטיקהמזורמניות

התחזיתאך,מעלהכלפיאותןועדכנההתחזיותאתהיכתהטבע

מחיריסביבת.המשקיעיםלציפיותביחסשמרניתנראיתהמעודכנת

מניחההחברהשכןחששמעוררתהשנייהבמחציתהקופקסון

במחציתמיליון900-מירדוב"בארהמקופקסוןשהכנסותיה

.השנייהבמחציתמיליון600-להראשונה

התפעוליהרווח.השניהרבעוןלצפימעלתוצאותפרסמהכיל

הביצועים.מיליון100-בכהנקיוהרווחדולרמיליון172-בהסתכם

גידולידיעלבעיקרונתמכוהחברהעסקיבכלהורגשוהחזקים

.המכירהבמחיריועלייהשנמכרובכמויות

חוזקהרקעעלהשנילרבעוןטובותתוצאותעלדיווחהנובה

זהמתחום40%-כשללצמיחההינוהצפיכאשרהזכרונותבתחום

לציפיותמתחתהיתההשלישילרבעוןהתחזית,זאתלמרות.השנה

.שבועיבסיכום5.5%-בכירדהוהמניההשוק

ב"ארה

ארבעתכלבקרבחיוביתבמגמהשבועסיכמוב"ארהמדדי

יחדהעליותאתהובילוהדפנסיבייםהסקטורים.העיקרייםהמדדים

.והטכנולוגיההבריאותסקטורעם

מנייתSolarEdge (SEDG)דוחותרקעעל14%-בכירדה

תמהיללאורמהציפיותיותרנמוךהיהלמניההרווחכאשרמעורבים

זאתלמרות.ח"ממטשליליותהשפעותוכןהרבעוןרווחיפחות

מתחריםנכנסושבהםבאזוריםשוקנתחילקחתממשיכההחברה

.חדשים

אירופה

בירד600האירוסטוקסכאשרשלילישבועסיכמואירופהמדדי-

גיבושלגביסקפטיותלאור2.7%-בכירדהרכבסקטור.0.75%

משיבושיםחששותבשלירדותעשייהמניות.ב"ארהעםסחרהסכם

.הגלםוחומריהחלפיםמחיריעלייתבשלהערךשרשרתלאורך

כהעדלמניהברווח7.8%שלצמיחהמראיםהשניהרבעוןדוחות,

.והאנרגיההתעופה,הבנקיםמסקטורמגיעיםטוביםדוחותכאשר

5.8.18// סקירה שבועית 

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

60335.80.09%0.55%3.90.80%1.30%מדד תל בונד 277.70.00%0.04%מ"מדד מק

337.20.10%0.62%3.90.84%1.33%מדד תל בונד צמודות1.13%-431.0-0.04%שנים2-5ממשלתי קבוע 

2.37%3.82.54%3.04%-350.70.30%מדד תל בונד תשואות2.33%-623.2-0.28%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

2.50%3.83.16%2.20%-342.60.18%מדד תל בונד לא צמודות276.1-0.05%1.07%שנים5-2ממשלתי מדד 

2.95%4.03.40%2.35%-366.80.20%מדד תל בונד שקלי355.3-0.14%0.24%שנים10-5ממשלתי מדד 

4.76%3.55.33%4.40%-349.60.24%מדד תל בונד תשואות שקלי0.46%-351.90.00%ח כללי"אג

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

351578.00.02%4.52%S&P 5002827.20.76%6.24%א "מדד ת

1251407.4-0.01%3.15%Nasdaq 1007372.21.35%15.62%א "מדד ת

2.91%Eurostoxx 600386.6-0.74%-0.01%-901057.9-0.31%א "מדד ת

8.90%DAX 4012546.3-1.90%-2.34%-1195.9-0.50%א צמיחה"מדד ת

7.08%MSCI World 519.5-0.23%1.27%-525.5-0.41%ן"א נדל"מדד ת

52119.9-1.18%8.19%MSCI Emerging Markets1073.3-1.74%-7.35%-א בנקים"מדד ת
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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"בעפרטנרסהסקירה הינה רכושה של חברת אושן . פיננסים המפורטים בסקירה

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

דיסקליימר


