
בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

11.2.18//ת  שבועיקירהס

www.oceanp.com| 072.2793193מוקד ליועצים  | info@oceanp.com

שבוע' תערךשם נייר
'  ת

שנה.ת

מדדי מניות בישראל

2.07%-351478.5-4.01%א "מדד ת

1.65%-1251341.8-4.39%א "מדד ת

0.77%-901081.2-5.50%א "מדד ת

2.29%-1282.7-3.83%א צמיחה"מדד ת

4.12%-542.3-5.72%ן"א נדל"מדד ת

0.48%-51950.0-0.85%-א בנקים"מדד ת

S&P 5002581.0-5.16%-2.02%

Nasdaq 1006306.1-5.14%0.25%

Eurostoxx 600374.0-5.01%-5.29%

DAX 4012260.3-5.30%-6.27%

Hang Seng30451.3-9.49%-1.38%

MSCI World All 

Countries
500.9-5.75%-2.36%

MSCI Emerging 

Markets
1142.9-7.15%-1.35%

277.70.00%0.00%מ"מדד מק

2-5ממשלתי קבוע 

שנים
433.7-0.34%-0.49%

1.32%-629.7-1.03%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

5-2ממשלתי מדד 

שנים
272.8-0.42%-0.14%

10-5ממשלתי מדד 

שנים
351.20.00%0.00%

60332.30.00%0.00%מדד תל בונד 

0.55%-333.3-0.87%מדד תל בונד צמודות

1.04%-355.4-1.47%מדד תל בונד תשואות

1.25%-373.2-1.10%מדד תל בונד שקלי

351.40.00%0.00%ח כללי"אג

מ"מחח"מדד אג
'  ת

פנימית
מרווח

604.11.01%1.23%מדד תל בונד 

4.01.05%1.25%מדד תל בונד צמודות

3.91.94%2.15%מדד תל בונד תשואות

4.02.50%1.69%מדד תל בונד שקלי

ח"אפיק האג

ח"סביבת המאקרו ושוק האג

של בנק ישראל ח"המטיתרות . ח"המטבנק ישראל מעלה הילוך במלחמתו כנגד ספקולנטים בשוק •

סיבות  3-מיליארד דולר הנובע מ4.6גידול של , ₪מיליארד 117.6-הסתכמו בסוף ינואר ב

מיליארד דולר 1.8שערוך יתרות של , מיליארד דולר1.8ח בסך של "רכישות מט: עיקריות

34.5%מהוות 2018היתרות לסוף ינואר . מיליארד דולר0.94ל בסך של "והעברות ממשלה מחו

לחודש דצמבר ח"המטמהתוצר כפי שנמדד בדוח יתרות 33.2%עליה מרמות של ג"מהתמ

.2.8%-מתחילת השנה השקל פוחת מול סל המטבעות בכ. 2017

בשלב זה נראה כי עוצמת שוק התעסוקה אינה , אולם4%שיעור האבטלה שומר על רמה של  •

מראים כי  2017נובמבר –לספטמברנתוני המגמה . מחלחלת לעליה משמעותית בשכר הממוצע

1.6%ירידה מקצב צמיחה שנתי  של , בלבד1.1%השכר הממוצע במשק עלה בקצב שנתי של 

.2017אוגוסט -שנדגם בחודשים יוני

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

ח קונצרני"אג

המניות ועליית תשואות של  בשוקי ח על רקע ירידות "מימושים של למעלה מאחוז בשווקי האג•

הירידות באגרות החוב הקונצרניות התרכזו בעיקר במנפיקים  . אגרות החוב ברחבי העולם

חברות ייזום ומנפיקים זרים כן נרשמו מימושים  , בפרופיל פעילות מסוכן דוגמת חברות אחזקה

.  מ ארוך ובחברות התלויות בשוק ההון לצורך פעילותן השוטפת"באגרות המאופיינות במח

חים ספציפיים שאינם מתמחרים בצורה נאותה "אנו חוזרים וממליצים להמשיך לצמצם חשיפה לאג•

.את סיכון הלווה

ל "ח בחו"סביבת המאקרו ושוק האג

ב מוסיפה להציג נתוני מאקרו חיוביים ואגרות החוב מוסיפות לשהות בטריטוריות תשואה "ארה•

חודש ' נק56.1בינואר ביחס ל' נק59.9-למגזר השירותים עלה ל ISMהרכשמדד מנהלי . גבוהות

ב יצמח בשנתיים  "מסתמן כי הגירעון בארה, בהתאם להסכמות האחרונות בנושא התקציב.לפני כן

דבר שעשוי לעלות את מפלס החששות מפני התחממות יתר של  , מיליארד דולר500-הקרובות בכ

.הכלכלה

בתחזית  2.1%לעומת 2.3%-ל2018האיחוד האירופאי מעלה את תחזיות הצמיחה לשנת  •

ציין השבוע כי מדיניות מוניטארית מרחיבה הינה הכרחית על מנת  דראגי, ECBנגיד ה . המקורית

מרקל אנגלה, בגרמניה. בלבד כיום1.3%נוכחיות של מרמות , 2%לחזור לרמות אינפלציה של 

.נתון שלא הצליח למתן את החששות בשווקי המניותSPDהצליחה להרכיב קואליציה עם מפלגת 

המניותאפיק 

ישראל

מהמניות  . 4.4%-בכירד 125א "ת. שבוע המסחר ננעל במגמה שלילית במדדים המובילים•

בלטו בירידות  . פז נפט ואלקטרה צריכה, הבוטות נציין שלושה מניות שעלו השבוע והם לאומי

.13%-ן ודלק קבוצה שירדו בכ"מניות אלרוב נדל

מממוצע תחזיות 20%-בכ2018-טבע פרסמה דוחות רבעוניים והנמיכה את תחזית הרווח ל•

11טבע מחקה . מממוצע תחזיות3.7%-תחזית ההכנסות של טבע לשנה נמוכה בכ. האנליסטים

מיליארד דולר בהכנסות  2החברה צופה ירידה של . באקטביסמיליארד דולר מהשקעתה 

,  דירוג זבל, BB-הורידה את דירוג החוב של החברה לS&Pחברת הדירוג , בתוך כך. מקופקסון

.מיליארד דולר5וזאת לפני גיוס גדול של 

מגודל מאגר תמר 70%-דלק קבוצה ושותפויות הגז התוודעו לתגלית גז בקפריסין המהווה כ•

.בהתאמה6.2%-ו8.8%, 13.4%-ירדו בכוישראמקודלק קידוחים , דלק קבוצה. הישראלי

ב"ארה

הירידה , 5%-ירד בכS&P 500-חד זה השבוע השני כאשר מדד הבאופן ירדו ב "מדדי ארה•

-סקטור האנרגיה הניב את ביצועי החסר הגבוהים ביותר וירד בכ. 2016השבועית הגבוהה מינואר 

סקטור תשתיות החשמל והגז הניב תשואת , מנגד. במחיר הנפט10%-לאור ירידה של כ8.5%

.לאור אופיו הדפנסיבי2.8%-יתר כשירד בכ

היכו את תחזיות הרווח  S&P 500-מחברות ה74%עונת הדוחות ממשיכה להיות חיובית כאשר •

מכפיל  . ברווח הנקי14%-בהכנסות ו8%היא לצמיחה של 2018תחזית השוק לשנת . למניה

.16.9-הרווח לשנה התכווץ ל

אירופה

.  5.3%-בכוהדאקס5%-בכירד Eurostoxx 600-מדדי אירופה סיכמו שבוע שלילי כאשר ה•

דוחות הבנקים באירופה מצביעים על שיפור לאור נתונים טובים יותר בכלכלת היבשת וממאמצי  •

ארוכת תוכניתעקב את תחזיות הרווח והציג Intesa Sanpaolo, הבנק האיטלקי. חיתוך בהוצאות

.מהרווח הנקי85%ומדיניות דיבידנד של 2021טווח מעודדת עד 

6%-השנה ו8%פרסמה תחזית צמיחה בתנועת הנוסעים של Ryanair, חברת התעופה המוזלת•

'  מ750החברה צופה גידול בעלויות בשנה הבאה ותוכנית רכישה חוזרת של , כמו כן. 2019-ב

.אירו
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תוךחריפותשעריםבירידותבמהרההתחלפוהמניותבמדדיהעליות.השווקיםבהתנהגותחריףמגמהשינויחלינוארמסוףהחל

גבוהותמחורמחדהאינפלציהבציפיותחדהמעליהנובעותהירידותכיגורסבשווקיםהקונצנזוס.יומית-התוךבתנודתיותחדהעליה

.מאידך

הטריגראך.הגלובאליתבכלכלהושיפורהסחורותמחירילעלייתבמקבילחודשיםמספרמזהבהדרגהעולותהאינפלציהציפיות

אלף200שלתוספתוהציגובפברואר2-בשפורסמוב"בארההתעסוקהנתונידווקאהיההנוכחיהמימושיםלגלביותרהמשמעותי

התחממותמפניהחששאתהציתוהחזקיםהתעסוקהנתוני.(שנתייםבמונחים)2.9%-בלעובדהשעתיהשכרשלועליהלמשקמשרות

אינפלציהציפיות.השכרעלייתמגמתבשלזאתוהצרכניםשלהקניהכוחמהתחזקותכתוצאהבאינפלציהועליההכלכלהשליתר

גבוההותנודתיותשליליתלמגמהבמקבילהארוכותהממשלתיותח"באגמהירהתשואותלעלייתמאודמהרתורגמויותרגבוהות

.המניותבשווקי

.החריגהאירועאודותמעטלהרחיבהמקוםוכאןהוויקסבמדדמאודחריפהתנודהנצפתהבשווקיםלמגמותבמקביל

התקןסטיותפיעלנקבעוהוא500S&P-המדדשלהתנודתיותציפיותאתהמגלםמדדהינו,"הפחדמדד"גםהמכונה,(VIX)הוויקס

S&P-המדדעלבאופציותהמגולמות גםעולההשווקיםכיווןאודותהמשקיעיםבציפיותגבוההשונותנרשמתבהןבתקופות.500

כאשר.בהתאמהעולההוויקסומדדיותרגבוהותגלומותתקןלסטיותמתורגםוזההאופציותעללשלםמוכניםשהמשקיעיםהפרמיה

מאחריורדותבאופציותהמגולמותהתקןסטיות,2017שנתבמהלךכמוועקביתחיוביתהינהבשווקיםהמגמהכימניחיםהמשקיעים

כאשרפשוטותבמילים.הוויקסמדדגםיורדמכךוכתוצאההמדדשלתנודהעלגבוההפרמיהלשלםמוכניםלאוהמשקיעים

ידיעללכךונערכים)בשווקיםחדותירידותצופיםאשרמשקיעיםישנםוכאשריורדהוויקסמדדורגועחיובילשוקמצפיםהמשקיעים

.עולההוויקסמדד,(אופציותרכישת

החשיפותובהיקףהשחקניםבהיקףחדהעליהגםחלההויקסלמדדלהיחשףהמאפשריםהפיננסייםהמכשיריםבמגווןלגידולבמקביל

תעודותגםהושקוהשוניםהמכשיריםבין.רביםמשקיעיםבקרבפופולארייםהפכוהוויקסבמדדירידה/עליהאודותהימורים.למדד

מחירעולההוויקסמדדכאשרואילועולההתעודהמחירתנודתיפחותשהשוקככל,כלומר,הוויקסלמדדהופכיבאופןהעוקבות

הירידהבשלוזאתרביםמשקיעיםעבורהאחרונותבשניםפופולאריותמאודהפכוSVX-וXIVהסימולתחתאלותעודות.יורדהתעודה

שגרתיטריידהפךהוויקסמדדעלשורטביצוע.המניותבמדדיהמתמשכתהחיוביתוהמגמהבשווקיםהתקןבסטיותהמתמשכת

כילחלוטיןשגויבאופןהעריכו,אלוכל.רבותגידורוקרנותפנסיוניחיסכוןגופי,נאמנותקרנות,רביםפרטייםהשקעותבתיקיהנמצא

.להמשךצפויההתקןבסטיותהירידהמגמת

עללשמורמנתעל.המדדעלעתידייםחוזיםמכירתבאמצעותהויקסלמדדהפוכהחשיפהמייצריםהתעודהמנהלי?עובדזהאיך

חשיפת.לאחריההבאההחודשיתלפקיעה,היוהשניהקרובהלפקיעה,האחת:בחסרפוזיציות2התעודהמחזיקהעקביתחשיפה

כך.יומיתהתאמהכדיתוך(יום30)קבועיישארבתעודההמגולמיםהימיםשמספרכךנקבעתהשוניםהפקיעהלמועדיבחוזיםהחסר

הקצרהחוזהנמחקהפקיעהבמועד.עולההארוךהחוזהומשקליורדהקצרהחוזהמשקלקרובהלפקיעהשמתקרביםככל,שלמעשה

גםהתעודהלמחזיקיגורםהחשיפותניהולאופן.בחדשומוחלףמתקצרפעםכלהארוךשהחוזהכךיותרארוךחדשבחוזהומוחלף

,הקצרהחוזהפקיעתעםשנמחקהמהפרמיהגבוההבחסרנמכראשרהארוךהחוזהאודותוהפרמיהמאחרהחוזיםמגלגוללהרוויח

הויקסמדדכאשרמתרחשהתעודהלפקיעתטריגר.הויקסעלשורטביצועלצורךבתעודותהשימוששללאטרקטיביותשהוסיףמנגנון

.הבסיסנכסאחרולעקובלהמשיךהתעודהמנהלשלהיכולתחוסרבשלוזאת80%-מיותרהמסחרבמהלךעולה

VIX-מדד ה// זרקור 
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.בפברואר2-בהקודםהמסחרמיוםלמגמהבהמשךהמוביליםבמדדיםשעריםבירידותנפתחהמסחריום?בפברואר5-בקרהמה

במדדהתנודתיותכיחשיבהמתוךהויקסמדדעלשורטבפוזיציית,כאמור,היואשררביםופעיליםוגוברעולהבקצבעולההחלהויקס

הויקסבמדדהעלייהאתהחריפהרקאשרפעולה,הפסדיםלהמשךהחששבשלהפוזיציהאתסוגריםהחלונמוכהתיוותרS&P500-ה

18לעומת38שלברמההיוםבסוףננעלהויקסמדד.התעודותלמחזיקיההפסדיםאתגםובמקביל(לקוניםהפכובחסרהמוכרים)

המדדים.המוקדמתהפקיעהמנגנוןהפעלתבשלוזאתבתעודותהמסחרהופסק,הכלליהמסחרסיוםטרםעוד.המסחרבפתיחת

.החריפההתנודהבשלפוזיציותוסגירתבטוחותמימושבשלוזאתחריףמכירותלחץחווהרחבים

בפברואר20-לנקבעהתעודהלמחזיקיהתשלוםיום,XIVהתעודהאתהנפיקאשרהשוויצריסוויסקרדיטבנקשלהאחרוןהעדכוןפיעל

לאעלהתעודהשלמחירהעמדלפברואר2-השבתאריךלאחרוזאתNAV-לבהתאםדולר4-כלהתקבלצפוינקובערךכלובעבור

כמובןלהוסיףישזהלהפסד.דולרמיליארד1.2שלמחיקההמבטא97%-כשלהפסדרשמוהתעודהמחזיקי.דולר115.5-מפחות

ישירבאופןהוויקסמדדעלשורטביצעואשראלוכלשרשמוההפסדאתוכמובןSVXYהמקבילההתעודהלמחזיקישנרשםדומההפסד

.המדדעלעתידייםחוזיםכתיבתבאמצעותואםאופציותבאמצעותאם

וזאתהתעודותמפקיעתלהרוויחמתואםבאופןפעלוענקגופישמספרכךאודותסטריטבוולהשמועותהיאזהלסיפורנוספתאנקדוטה

בשטחסימוכיןעדייןאיןזושלשמועהכמובן.בחסרהמוכריםעבור"סקוויזשורט"ויצירתהוויקסמדדשלמסיביותרכישותבאמצעות
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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 שבועיה' 08/02/18ד' 07/02/18ג' 06/02/18ב' 05/02/18א' 04/02/18ה' 01/02/18קטגוריה/תאריך

סיכום 

מתחילת 

החודש

1-10-68-1814-9-92-91גמישות

00000000חו"ל כללי

19-16-148-13580-66-285-304-מניות בארץ

280-157-137186-270-242מניות בחו"ל

2-2-15-1943-28-26ממונפות ואסטרטגיות

0-12752-16268888קרן כספית

19-16-12-26-21-27-102-121-אג"ח בארץ- שקליות

4034-8-3715192363אג"ח בארץ- מדינה

12-331-121-אג"ח בארץ- מט"ח

9-27-45-1184-34-220-211אג"ח בארץ - חברות והמרה

15-21-289-45120-104-846-831אג"ח בארץ כללי

61-7-14-24-19-13אג"ח בחו"ל

00000000לתושבי חוץ בלבד

1-201-41-4-3אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ ובחו"ל(
10-26-373-290112-70-647-637

63-58-726-899113-182-1752-1689סך הכול

63-57-753-951128-208-1840-1777מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - פברואר 2018 

.החודשמתחילת ₪ מיליארד 1.7-קרנות הנאמנות שמציגה פדיונות כבדים של כתעשיית 

.החודש₪ מיליון 90-הקרנות הכספיות פורחות כאשר המימושים משתלטים על הבורסה באחד העם ורושמות גיוס של כ

.ימי מסחר6-ב₪ מיליון 177-הקרנות המחקות לוקחות צעד אחורה לאחר פדיון של כ, לאחר שבינואר הציגו חודש שיא של גיוסים

.מתחילת החודש₪ מיליארד 1.6-זאת לאחר שפדו כ, "מכירות חיסול"הקרנות המנוהלות בשבוע של 

1המנייתיותהקרנות  , בהמשך לכך-(4.7%-התממש ב125א "ומדד ת4.5%-צנח ב35א "תמדד )מדדי המניות פברואר בנפילה חופשית •

בקרנות  ₪  מיליון 91-כ, ל"מניות חוקרנות ב₪ מיליון 242-המתחלקים לפדיונות של כ. ₪מיליון 640-הציגו פדיונות חדים המסתכמים לכ

.השבוע הקשה ביותר בשנתיים האחרונות-מניות בישראלבקרנות ₪ מיליון 304-ו כהגמישות

ח "בקרנות אג0.76%התממשו החודש בממוצע בין ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

₪ מיליון 830-מה שהביא לפדיונות כבדים של כ, מניות30%-ח כללי עם חשיפה של מעל ל"בקרנות אג1.56%לבין כללי ללא מניות
.ח כללי בינואר"מהגיוסים בקבוצת קרנות אג40%ולמחיקה של 

וצפוי להיות תחת לחץ לאחר ההתפתחויות הגיאופוליטיות  0.65%-רשם מתחילת החודש תשואה שלילית של כח ממשלתי שקלי "אגמדד •

המשיכו במגמת הפדיונות שהסתכמו מתחילת  השקליותהקרנות ,  בהמשך לכך. באזור אשר צפויות להשפיע על פרמיית הסיכון של ישראל

.₪ מיליון 121-החודש בכ

המשיכו בצבירה החיובית שהסתכמה מתחילת  ח מדינה"אגקרנות , למרות זאת, 0.85%-התממש החודש בח ממשלתי כללי "אגמדד •

.קבוצת הקרנות המנוהלות היחידה עם צבירה חיובית מתחילת החודש-₪מיליון 63-החודש בכ

.מתחילת החודש₪ מיליון 211-מה שהביא לפדיונות של כ, בממוצע0.8%-התממשו מתחילת החודש בח חברות "אגקרנות •

₪  מוצגים במיליוני הנתונים 

229.1-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל244.2-כ08.02.18-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 
.₪מיליארד 15-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקלמיליארד 


