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שבוע' תערךשם נייר
'  ת

שנה.ת

מדדי מניות בישראל

2.39%-351435.6-0.39%א "מדד ת

1251309.9-0.17%2.15%א "מדד ת

901066.80.43%18.65%א "מדד ת

1335.6-1.84%6.27%א צמיחה"מדד ת

552.2-0.04%20.46%ן"א נדל"מדד ת

51830.70.61%15.95%-א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002562.10.86%15.02%

Nasdaq 1006092.60.27%25.60%

Eurostoxx 600389.1-0.33%7.94%

DAX 4012990.10.00%13.15%

Hang Seng28159.10.04%29.48%

MSCI World All 
Countries

495.70.12%17.50%

MSCI Emerging 
Markets

1126.90.09%30.69%

ח"מדדי אג

277.60.00%0.10%מ"מדד מק

2-5ממשלתי קבוע 

שנים
434.40.03%2.04%

630.10.10%6.21%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

5-2ממשלתי מדד 

שנים
270.00.22%0.71%

10-5ממשלתי מדד 

שנים
347.6-0.12%2.62%

60330.40.30%4.67%מדד תל בונד 

331.60.35%4.52%מדד תל בונד צמודות

354.20.67%5.78%מדד תל בונד תשואות

374.70.24%6.55%מדד תל בונד שקלי

350.40.17%3.73%ח כללי"אג

קונצרניח "אג

מ"מח
'  ת

פנימית
מרווח

604.01.00%0.95%מדד תל בונד 

3.91.07%0.99%מדד תל בונד צמודות

3.71.67%1.60%מדד תל בונד תשואות

4.12.20%1.48%מדד תל בונד שקלי

ח"אפיק האג

ח"סביבת המאקרו ושוק האג

ערכה , פלוגקרנית ' דר, נגידת הבנק. 0.1%בנק ישראל הותיר כצפוי את הריבית בשיעור של •

הבנק מעריך כי  : להלן עיקרי הדברים. מסיבת עיתונאים לאחר החלטת הועדה המוניטארית

הציבור מרגיש רמת . המדיניות המוניטארית תרמה לכך שהמשק מצוי במצב מאקרו כלכלי איתן

האינפלציה לדברי הבנק מוסיפה להיות נמוכה  . עליה בשכר וגידול בצריכה הפרטית, אבטלה נמוכה

לפיכך הנגידה מסכמת כי  . במידה רבה כתוצאה מגורמים חיוביים מבחינת ההתפתחויות במשק

גם לאחר שבנקים מרכזיים נוספים יחלו לצמצם את ההרחבה המוניטארית בכוונת הוועדה  "

כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה  , להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה

.2018-הערכות הן כי הריבית לא תעלה לפני הרבעון הרביעי ב". בתוך תחום היעד

בדומה לאומדן 2.4%צמח המשק בשיעור של , ברבעון השני, לפי האומדן השלישי של הצמיחה•

קטר הצמיחה של המשק הישראלי עודכן כלפי מטה מצמיחה  , הגידול בצריכה הפרטית. הקודם

.5.9%לרמות של 6.5%בשיעור של 

.  תוך מתן דגש לעליית התשואות העולמית3.5תיק קצר של עד מ"מחאנו ממשיכים וממליצים על •

קונצרניח "אג•

.  0.3%-מדדי התל בונד עלו בשיעור של כ. עלה השבוע בשיעורים נאיםהקונצרניותח "שוק אג•

בשל נהירה של המשקיעים לנכסי  0.7%-בלט לחיוב מדד תל בונד תשואות שעלה בשיעור של כ

.סיכון

הקצרה ' על רקע החלפה בין סדרה ה' י-ו' מסדרות המליסרוןהשבוע בלטו אגרות החוב של •

הארוכה במטרה להשטיח את לוח הסילוקין של החברה ולקבע ריביות נמוכות לטווח  ' לסדרה י

.ארוך

ספציפיים שאינם מתמחרים בצורה נאותה חים"לאגאנו חוזרים ממליצים להמשיך ולצמצם חשיפה •

.  את סיכון הלווה

ל "ח בחו"המאקרו ושוק האגסביבת 

התקציב מהווה נדבך ראשוני  . בסנאט2018השבוע הוסר מכשול העברת התקציב לשנת •

נושא זה בשילוב התבטאויות ניציות  . ב את יהבו"המאפשר את רפורמת המס עליה שם נשיא ארה

באינפלציה הובילו בסוף השבוע לעלייה בתשואת ( לדבריהם)של חברי הפד לגבי החולשה הזמנית 

במקביל חלה עליה בהסתברות לעליית ריבית בדצמבר  . 2.38%שנים לרמות של 10-לח"האג

.80%-לרמות הגבוהות מ

גוש האירו עבר שבוע מתוח עת ממשלת ספרד ומחוז קטלוניה עלו על מסלול התנגשות עם  •

סעיף זה מאפשר לממשלת ספרד לשלוט באופן ישיר ולייתר  . לחוקת המדינה155הפעלת סעיף 

.את מנהיגי המחוז המכהנים בקטלוניה תוך עריכת בחירות חדשות בחצי שנה הקרובה

המניותאפיק 

ישראל

-ו0.4%-נחלשו בכ125-ו35א "מדדי ת. שבוע המסחר ננעל בירידות שערים במדדים המובילים•

מהמניות הבולטות נציין את בזק שזינקה  . 0.43%-עלה בכ90א "מנגד מדד ת. בהתאמה0.2%

9%-מנגד טבע ואל על המשיכו להיחלש גם השבוע וירדו בכ. ברקליסלאור המלצה של 6.3%-בכ

.  בממוצע

יצרנית , התאילנדיתMighty-מ60%דיווחה על רכישה שמינית השנה עת רכשה פרוטרום•

הרכישה  . מיליון דולר20-הטעמים המובילה אשר מניותיה נסחרות בתאילנד בשווי שוק של כ

מחזקת את מעמדה בשווקים המתעוררים הצומחים של דרום מזרח אסיה ואת מעמדה הגלובלי  

Savory-בתחום פתרונות ה

ציין שמחיר המנייה  ברקליסביום חמישי כאשר בנק ההשקעות 8%-ירדה בכרוביטיקהמזור •

הוריד את המלצת הקנייה למנייה והסביר כי מכפיל  הבנק . מוגזם ותחזית המכירות אופטימית

הינו גבוה ביחס לחברות מתחרות הנסחרות 2018-על מכירותיה הצפויות ב22מכירות של 

.על המכירות12במכפיל ממוצע של 

ב"ארה

. סקטור הפיננסים והבריאות הניבו תשואות יתר. ברציפותשישי , ב סיכמו שבוע חיובי"מדדי ארה•

. ואנרגיה הציגו תשואת חסרן "נדל, סקטור הצריכה הבסיסית

בלבד כאשר הצפי  1.7%עונת הדוחות החלה ונכון להיום שיעור צמיחת הרווח למניה עומד על •

מספר דיווחים מצומצם של חברות והשפעה שלילית מצד הסופות  . 7%-בתחילת הרבעון עמד על כ

הבאיםספרתית ברבעונים -עם זאת אנליסטים צופים חזרה לצמיחה דו, הינם גורם מסביר חלקי

אירופה

עונת  . קל כאשר המתיחות בין קטלוניה לספרד עלתה מדרגהשבוע שלילי מניות אירופה סיכמו •

הדוחות באירופה החלה כאשר הצפי הינו להיחלשות צמיחת הרווח למניה בשל התחזקות האירו 

,  למרות זאת. הרבעון ותרומה נמוכה יותר לשולי הרווח כתוצאה מירידת מחירי חומרי הגלם

מתחילת השנה ניכרת הסטת כספים  . מיליארד דולר לשוק המניות האירופאי1.1השבוע זרמו 

.מיליארד דולר38.9לאירופה כאשר נרשמו גיוסים נטו בסכום גבוה של 
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ענף הדיאגנוסטיקה וציוד בדיקה הינו תת ענף בסקטור הבריאות אשר כולל חברות העוסקות בייצור מכשור למעבדות  

.  אקדמיה ומעבדות תעשייתיות, ומכוני מחקר בענפי הרפואה

ניטור זיהומים שונים ומכשור  , רפואייםלניתוח ממצאים החברות הפועלות בענף זה מפתחות ומייצרות ציוד אנליטי 

:  בשל מספר מגמות( ולא מחזורי)צמיחת הביקוש בענף הינו מבני . מגוון לבדיקות שונות

בתהליכי פיתוח תרופות  נהלים , הולכת וגוברת בבקרת איכות בביצוע בדיקות בבתי חוליםרגולטורית תקינה 1.

, ועמידה בתקני זיהומים סביבתיים כגון ניטור פליטות גזים רעילים במפעליםפיקוח על מזון בריא ובטוח , חדשים

.ועוד

מניעת מחלות באמצעות גילוי מוקדם וטיוב תהליכי דיאגנוסטיקה ובקרה הינם הדרך העיקרית של מערכת  2.

.  הבריאות להתמודד עם הצורך להקטין את עלויות הטיפול הגבוהות בחולים כרוניים

תרופות  )אינובטיבייםלצורך השקת מוצרים והפארמההביוטקבתקציבי מחקר ופיתוח בקרב חברות גידול 3.

(.מקור

אנו צפויים להמשיך ולראות המשך מגמה של גידול בהוצאה לפיתוח וייצור מכשור  , Frost & Sullivanעל פי מחקר של 

60%-על פי הגרף מטה כ. דיאגנוסטי לצורך איתור וזיהוי מוקדם של מחלות וזאת אל מול קיטון צפוי בהוצאות הטיפול

ההוצאה על טיפול צפויה  , 2025עד לשנת . לאיתור ואבחון30%-מההוצאה בתחום הבריאות מופנה לטיפול ואילו רק כ

מההוצאה בתחום הבריאות וזו תופנה לגידול בהוצאה לפיתוח מכשור דיאגנוסטיקה לצורך איתור  35%-לרדת לכ

.מוקדם של מחלות ובעיות רפואיות

תחום הדיאגנוסטיקה//זרקור שבועי 
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:הן, ETFIShares U.S Medical Devices (IHI)-אשר מיוצגות ב, החברות המובילות בענף

Medtronic (MDT), Thermo Fisher Scientific (TMO), Danaher (DHR), Baxter (BAX)ועוד.

-ושולי הרווח הנקי על כ18%-שולי הרווח התפעולי עומדים על כ. שיעורי הרווחיות בענף הינם גבוהים מהמקובל•

.  וזאת על אף רמת תחרות גבוהה המתאפיינת בריבוי שחקנים ועסקאות. 10%

. 10%-ושיעור צמיחת הרווח למניה על כ5-8%-שיעור צמיחת ההכנסות בשנים האחרונות עמד בממוצע על כ•

אך נמוך ביחס לענף S&P500-שיעור גבוה ביחס לממוצע ה. מההכנסות6%-פ עומד על כ"שיעור ההוצאה על מו•

.הפארמה

עודפי המזומן מופנות בעיקר לרכישות של חברות קטנות יותר  . החברות בענף מייצרות תזרים מזומנים גבוה•

.וכן לדיבידנדים ורכישות חוזרות של מניות( R&D-תחליף להשקעה ב)

ענף המכשור הרפואי נסחר בפרמיה ביחס למדד הכללי וזאת בשל פרופיל צמיחה ורווחיות עדיף וכן בשל אופיו  •

אשר  S&P 500-לעומת מדד ה20x-חברות המכשור הרפואי זוכות למכפילי רווח חזויים של כ. הדפנסיבי של הענף

.x17.9נסחר במכפיל רווח חזוי של 

, בגרף מטה ניתן לראות כי בשל פרופיל צמיחה מבני גבוה ופרמטרים איכותיים וכמותיים עדיפים על פני ענפים אחרים

.S&P 500-חברות אלו נטו להציג תשואה עודפת ביחס לחברה ממוצעת ב

תחום הדיאגנוסטיקה//זרקור שבועי 
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₪  מיליון 627-שבוע נוסף של גיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות הסתכם בכ

.השבוע₪ מיליון 84-זאת לאחר שנפדו מהן כ, הקרנות הכספיות ממשיכות לאבד נכסים

.ל"בהובלת קרנות מחקות על מדדי מניות בחו, ₪מיליון 67-הקרנות המחקות רשמו השבוע גיוסים של כ

.מתחילת החודש₪ מיליארד 1.48-ו כ₪מיליון 644-הקרנות המנוהלות מציגות השבוע גיוסים של כ

הקרנות  ,  בהמשך לכך-(0.17%-התממש ב125א "ומדד ת0.4%-ירד ב35א "תמדד )מדדי המניות מסכמות את השבוע במגמה שלילית •

30-כ, מניות בישראלקרנות ב₪ מיליון 8-המתחלקים לגיוסים של כ, ₪מיליון 115-זאת לאחר שגייסו השבוע כ, לצבור נכסים1המנייתיות
-נאמד בכ1המנייתיותמתחילת החודש סך הגיוסים שהצטבר בקרנות . ל"מניות בחובקרנות ₪ מיליון 76-ו כהגמישותבקרנות ₪ מיליון 

.₪מיליון 318

מיליון  411-המשיכו להוביל את טבלת הגיוסים עם כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.₪מיליארד 1-כאשר מתחילת החודש הגיוסים באפיק זה מסתכמים במעל ל, נוספים₪

המשיכו במגמת הפדיונות ובקצב פדיונות  השקליותלמרות זאת  הקרנות , רשם השבוע עלייה של עלייה קלהח ממשלתי שקלי "אגמדד •

.בסיכום שבועי₪ מיליון 74-גבוה יותר שמצטבר לכ

המשיכו את המגמה החיובית מהחודש הקודם ואף הגבירו את קצב הגיוסים לעומת השבועות הראשונים של אוקטובר  ח מדינה"אגקרנות •

.₪מיליון 96-לאחר שגייסו השבוע כ

.₪מיליון 155-מגבירות את קצב הגיוסים השבוע ורושמות גיוס של כח חברות "אגקרנות •

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

210.2-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל236.3-כ19.10.17-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 
.₪מיליארד 16-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקלמיליארד 

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

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

12/10/17
סיכום שבועיה' 19/09/17ד' 18/10/17ג' 17/10/17ב' 16/10/17א' 15/10/17

סיכום מתחילת 

החודש

52114117-23082גמישות

0001-1000חו"ל כללי

48016-632-34856מניות בארץ

1041391224076180מניות בחו"ל

703-10-10-7-ממונפות ואסטרטגיות

10-15-1-15-30-23-84-74קרן כספית

29-12-15-20-13-13-74-102-אג"ח בארץ- שקליות

19101924192496116אג"ח בארץ- מדינה

2301-1024אג"ח בארץ- מט"ח

6872491123155223אג"ח בארץ - חברות והמרה

629781169390344111040אג"ח בארץ כללי

310-155-3637אג"ח בחו"ל

10000000לתושבי חוץ בלבד

4-1000-1-1-5-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

2032691763-36115318

92272213112246-156271549סך הכול

9138721412727677111623מסורתיות )בנטרול כספיות(
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