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שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

1.31%-351451.5-0.46%א "מדד ת

1251302.2-0.40%1.55%א "מדד ת

901015.5-0.38%12.95%א "מדד ת

1411.5-1.09%12.31%א צמיחה"מדד ת

520.2-0.68%13.49%ן"א נדל"מדד ת

51762.4-0.71%11.62%-א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002475.4-0.02%10.42%

Nasdaq 1005917.0-0.21%21.49%

Eurostoxx 600382.3-0.48%4.68%

DAX 4012212.0-0.63%5.94%

Hang Seng27131.21.02%22.63%

MSCI World All 

Countries
477.20.09%13.13%

MSCI Emerging 

Markets
1063.00.26%23.27%

ח"מדדי אג

277.60.00%0.08%מ"מדד מק

432.50.06%1.60%שנים2-5ממשלתי קבוע 

619.40.22%4.42%שנים5+ממשלתי קבוע 

269.60.01%0.59%שנים5-2ממשלתי מדד 

345.70.04%2.04%שנים10-5ממשלתי מדד 

60325.60.10%3.13%מדד תל בונד 

326.40.05%2.89%מדד תל בונד צמודות

345.40.11%3.14%מדד תל בונד תשואות

366.60.02%4.24%מדד תל בונד שקלי

345.90.06%2.41%ח כללי"אג

קונצרניח "אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.11.16%1.19%מדד תל בונד 

4.01.25%1.26%מדד תל בונד צמודות

3.72.09%2.11%מדד תל בונד תשואות

4.32.56%1.77%מדד תל בונד שקלי

ח"האגאפיק 
ח"האגסביבת המאקרו ושוק 

י  "המדד המשולב של ב. מספר אינדיקטורים כלכליים מעידים על האטה מסוימת במשק המקומי•

האטה מהקצב הממוצע של שנה , בשלושת החודשים האחרונים0.3%לחודש יוני הציע עלייה של 

קצב הצמיחה של המגזר "י מצביע על כך ש"גם סקר החברות של ב. 0.4%הקודמת אשר עמד על 

ליבת ייצוא השירותים הציגה ירידה קלה בחודש מאי וזאת לאחר  ". העסקי ירד במידה מסוימת

-אף על פי כן שוק העבודה נתור חזק מאוד עם האבטלה של כ. עלייה חדה בחודשים מרץ ואפריל

.עם עליה קלה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה4.4%

בהיקף  20%-לדירות בחודשים יוני ויולי המשקפים ירידה של כבביקושיםהמשך ירידה •

.  המשכנתאות החדשות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד

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

קונצרניח "אג

.  כתוצאה משיפור הנזילות של הקבוצה( -BBB)-עלה לאידיבידירוג האשראי של קבוצת •

לביקושיםבמקביל זכתה החברה . י מעלות"עAן מדנה תעשיה זכתה לעליית דירוג ל"קבוצת הנדל•

הריבית בשלב המוסדי נסגרה (. 'כ)ח חדשה "ח מצד המוסדיים בהנפקת סדרת אג"מש840של 

.  2.81%ברמה של 

ספציפיים שאינם מתמחרים בצורה נאותה חים"לאגחוזרים ממליצים להמשיך ולצמצם חשיפה אנו •

.  את סיכון הלווה

ל"בחוח"האגסביבת המאקרו ושוק 

בין הרכיבים שתרמו . בהתאם לתחזית המוקדמת2.6%-המשק האמריקאי צמח ברבעון השני ב•

הצריכה הפרטית התמתנה  , לעומת זאת. לעליה בקצב הצמיחה ניתן לציין את היצוא וההשקעות

קצב הצמיחה במשק האמריקאי ממשיך לעלות  . אפסיתהיתהמעט ואילו הצרכה הציבורית 

.  בהדרגה ולייצר ביטחון בתוואי ריבית עולה

אמורה שהיתהבביטוח הבריאות ( המרוככת)ב כאשר הרפורמה "מהדהד לממשל בארהכשלון•

כאשר להתנגדות הדמוקרטים , לא עברה את אישור הסנאטObama-Care-להחליף את ה

.  הצטרפו מספר סנטורים מטעם הרפובליקנים

שנרשמה בשנת  1%עליה חדה מצמיחה של , 1.8%-באירופה נרשמה האצה בקצב הצמיחה לכ•

מדדי הסנטימנט ממשיכים להיות חיוביים כאשר החזאים צופים כי הצמיחה באירופה בשנת . 2016

.2%-תעמוד על כ2017

המניותאפיק 
ישראל

בהולבת2%-מדד הגז והנפט ירד בכ. שבוע החולף במגמה שליליתא נסחרה ב"הבורסה בת•

125א "במדד ת. בממוצע כל אחת10%-אלון גז וכהן פיתוח שירדו בכ, לפידות חלץ, מניות נפטא

.בממוצע על אחת8%-שעלו בכולייבפרסוןרדהילבלטו לטובה מניות 

על פי פרסומים בעיתונות נטו אחזקות נמצאת בסכסוך עסקי עם יינות ביתן ועצרה את אספקת  •

ויקטורי, שופרסל: תגובת המניות השבוע. הסחורה לסניפיה בשל טענות לאי סדרים בתשלומיה

.8.5%-בהתאמה ואילו נטו אחזקות ירדה בכ1%-ו2.5%, 2%-ורמי לוי עלו בכ

' מ54המכירות עמדו על . פרסמה דוחות מעל לציפיות אנליסטים והעלתה תחזיות לשנהלייבפרסון•

. מהן אלו לקוחות חדשים29עסקאות כאשר 91במהלך הרבעון נחתמו . 'מ51-דולר מול צפי ל

ב"ארה

.שלילי בשבוע עמוס דוחות כספיי ללא נתונים מאקרו מיוחדיםב סיכמו שבוע "ארהמדדי •

•Mellanox (MLNX) פרסמה תוצאות בהתאם לצפי אך הורידה בפעם החמישית ברצף את

.שולי הרווח הגולמי היו מתחת לצפי בשל תמהיל מכירות פחות רווחי. תחזיותיה לרבעון הבא

•WIX בגבייה  44%בהכנסות וגידול של 51%פרסמה דוחות מאכזבים וזאת למרות צמיחה של

מיליון דולר בהשוואה להפסד של 14.3מלקוחות אולם החברה העמיקה את ההפסד שעמד על 

.פרימיוםאלף מנויי 192במהלך הרבעון החברה הוסיפה . מיליון ברבעון המקביל אשתקד11.4

אירופה

סיכמו שבוע שלילי נוסף בצל התחזקות האירו כאשר חברות היצוא הניבו תשואות מדדי אירופה •

באירו 10%כלכלני קרדיט סוויס מעריכים כי עלייה של . 2.4%-כגון סקטור הרכב שירד בכחסר

כיוון שכמחצית מרווחי החברות האירופאיות מגיעות  6%-צפויים להוריד את הרווח למניה בכ

יותר מידי משקל ומציינים כי צמיחת  ח"המטמציעים לא לתת לפקטור סיטיגרופכלכלני . ל"מחו

.התוצר ומחירי הסחורות משפיעים יותר ואלו תומכים במניות אירופה
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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 ביניים של עונת  // זרקור שבועי 
ב"הדוחות בארה

עונת הדוחות מסתמנת כאחת מהעונות החיוביות  . פרסמו את דוחותיהן לרבעון השני של השנהS&P 500-חברות מתוך ה191•

מהחברות היכו את שורת  73%-מהחברות היכו את ציפיות האנליסטים ברווח למניה וכ73%ביותר בשנים האחרונות כאשר 

אם נתונים חזקים אלו יישמרו לאורך כל הרבעון הרי שרבעון זה יהיה הרבעון הטוב ביותר  Factsetעל פי כלכלני . המכירות

יותר מהצפיות 6.4%-ההפתעה כרגע מסתכם בכשיעור , בנוסף. 2008מהרבעון שיא הקודם שנרשם ברבעון השלישי של 

. שנים האחרונות5-יותר משיעור ההפתעה הממוצע בנתון זה גבוה , המוקדמות

:בחרנו לתמצת מספר דוחות של חברות מרכזיות ותתי סקטורים שבהם חלו שינויים בעלי משמעות השבוע

:FANG-מניות המעודוחות 
Facebook (FB)בהכנסות ממובייל  87%כאשר פרסמה דוחות חזקים לאורך כל הפרמטרים כאשר צמיחה של 5%-עלתה בכ

כתגובה . תוך כדי שליטה ברמת ההוצאות49%-ההכנסות מפרסום עלו בכ. האפילו על פספוס קל בהכנסות ממחשבי שולחן

.למניה$ 184למחיר יעד שנאמד על 12%-לדוחות קונצנזוס האנליסטים העלה את מחיר היעד למניה בכ

Amazon (AMZN)אולם רמת הוצאות 2.2%-ח כאשר שורת המכירות עקפה את התחזיות בכ"ביום פרסום הדו3.5%-ירדה בכ

זינקו  (AWS)כאשר ההכנסות ממגזר הענן , 25%-נציין כי ההכנסות צמחו בכ. גבוהה יותר הביאה לפספוס ברווח התפעולי והנקי

מחיר היעד של האנליסטים . החברה מסבירה כי רמת ההוצאות עלתה עקב השקעה בתוכן וצמיחה בכמות העובדים. 42%-בכ

.למניה$ 1,143עומד על 

Alphabet (GOOGL)בהכנסות וחוזקה בהכנסות 21%לאחר פרסום דוחותיה לרבעון השני אשר כללו צמיחה של 3%-ירדה בכ

שבבעלות  Youtubeמעל לצפי בעיקר אודות לאתר , 52%-תשלומים פר קליק עלו בכ+(. 13.5%)ומרשתות +( 20%)מאתרים 

את המשקיעים שחוששים כי איכזבכתוצאה מהשקעות במובייל אשר 28%-עלתה בכהטראפיקאולם עלות רכישת , החברה

.למניה$ 1,068מחיר היעד של החברה על פי קונצנזוס האנליסטים הינו . מעתה עלות זו צפויה להכביד מעט על תוצאות החברה

:דוחות חזקים לחברות הטלקום
AT&T10%-מעל לציפיות האנליסטים ועלו באופן אבסולוטי בכ8%-פרסמה דוחות חזקים כאשר הרווח למניה הסתכם בכ .

. מינויי אינטרנט בפס רחב100-אלף מנויי סלולר וכ500במהלך הרבעון החברה הוסיפה . השבוע7%-כתגובה המניה עלתה בכ
. החברה הציגה שולי רווח גבוהים ברווחיות הסלולר ורשמה את שיעורי הנטישה הנמוכים ביותר בהיסטוריה של החברה

Verizon (VZ)החברה עקפה את . 0.96$-ועמדה בתחזיות הרווח למניה שהסתכם ב2.3%-עקפה את תחזיות ההכנסות בכ

.8.4%-כתגובה לדוח המניה עלתה בכ. אלף מנויי סלולר חדשים633-והוסיפהכEBITDA-ברווחי ה2%-תחזיות האנליסטים בכ

:דוחות חלשים למניות חברות התעופה עקב תחילתה של מלחמת מחירים
על רקע מלחמת מחירים חדשה בענף התעופה ותמחור 20%-ירדה השבוע בכSpirit Airlines (SAVE)חברת התעופה המוזלת 

החברה מציינת כי להערכתה החלה מלחמת מחירים שנראתה עד כה באזורים מסוימים בלבד  . אגרסיבי של מחירי כרטיסי טיסה

כתוצאה מכך החברה  . שיא לאור עונת הקיץביקושינציין כי זהו מהלך חריג נוכח . וכעת מתפשטת למספר רב יותר של שווקים

קונצנזוס האנליסטים . 5.7%לעומת צפי לעלייה של 2-4%החברה צופה כעת ירידה של . הנמיכה את  תחזיות לרבעון השלישי

.  למניה$ 54לכדי 20%-ואת מחיר היעד הנמיך בכ13%-הנמיך את תחזיותיה לרווח למניה בכ
.בממוצע השבוע7%-כתגובה מניותיהן של חברות תעופה נוספות ירדו בשיעורים של כ
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יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// עדכון שבועי 

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

20/07/17
סיכום שבועיה' 27/07/17ד' 26/07/17ג' 25/07/17ב' 24/07/17א' 23/07/17

סיכום מתחילת 

החודש

780110241246124גמישות

00000001חו"ל כללי

242-5-1426-634246מניות בארץ

132392171014136268מניות בחו"ל

0-212-1-3-3-3ממונפות ואסטרטגיות

51-11-33-43-424-66-117-קרן כספית

116-6-13-5-8-9-41-157-אג"ח בארץ- שקליות

2546719212376330אג"ח בארץ- מדינה

01-301-1-3-2אג"ח בארץ- מט"ח

214-20-27-19-16-42-125-339-אג"ח בארץ - חברות והמרה

95261627446452881240אג"ח בארץ כללי

39-11749029-10-אג"ח בחו"ל

1000000-1-לתושבי חוץ בלבד

25-12-62-2-6-30-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

451-278542828186638

121326918077633361549סך הכול

12633712412280394031666מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - יולי 2017 

נוספים₪ מיליארד 0.5-הקרנות המנוהלות שומרות על קצב גיוסים זהה לשבוע הקודם ומגייסות כ

.  מתחילת החודש117-ו כ₪ מיליון 66-הקרנות הכספיות ממשיכות במסע הפדיונות שמסתכם השבוע בכ, מנגד

.ח חברות"רובם התרכזו בקרנות המחקות את מדדי אג, ₪מיליון 103-הקרנות המחקות רשמו השבוע פדיונות של כ

.השבוע₪ מיליון 41-זאת לאחר שאיבדו כ, אם כי בקצב נמוך יותר ביחס לשבוע הקודם, ממשיכות במגמת הפדיונותהשקליותהקרנות 

הקרנות  ,  למרות זאת-(0.4%-התממש ב125א "ומדד ת0.46%-בירד 35א "תמדד )מדדי המניות סיכמו את השבוע במגמה שלילית •

₪ מיליון 46-כ, מניות בישראלקרנות ב₪ מיליון 4-המתחלקים לגיוסים של כ, ₪מיליון 186-רשמו השבוע גיוסים שהסתכמו בכ1המנייתיות
.₪מיליון 638-רשמו גיוסים נאים של כ1המנייתיותמתחילת יולי הקרנות . ל"מניות בחובקרנות ₪ מיליון 136-ו כהגמישותלקרנות 

. ₪מיליון 288-המשיכו להוביל את הגיוסים עם כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •
.₪מיליארד 1.24-ח כללי מסתכמים בכ"מתחילת החודש הגיוסים בקרנות אג, כאשר

76-המשיכו במומנטום חיובי וגייסו כח מדינה "אגקרנות , בהמשך לכך, 0.07%סיכם את השבוע עם עלייה של ח ממשלתי כללי "אגמדד •
.מתחילת החודש₪ מיליון 330-השבוע ו כ₪ מיליון 

אשר מרביתם מגיעים ממכירה של קרנות מחקות על , ₪מיליון 125-רושמות שבוע נוסף של פדיונות המסתכם בכח חברות"אגקרנות •

.₪מיליון 340-קרנות בקבוצה זו איבדו כ, מתחילת החודש. ח חברות"מדדי אג

₪  מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  213.6-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל229.9-כ27.07.17-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 16.2-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל

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


