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ח"אפיק האג

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

אומדןלפי.ג"התמלצמיחתהשניהאומדןאתפרסמהס"הלמ

4.5%שלבשיעורהשנהשלהראשוןברבעוןצמחהתוצרזה

:עיקריותמגמותשתימשקפתג"בתמהעלייה.שנתיבחישוב

9.7%שלבשיעורפרטיתלהוצאהבצריכהעלייה,הראשונה

נתון,קבועיםבנכסיםבהשקעות6.5%שלעלייה,והשנייה

.רכבכליביבואמגידולמשמעותיבאופןשהושפע

עלמצביעיםאפריללחודשהמשקענפילכללהפדיוןנתוני

מ"המענתוניי"עפ.האחרוניםהחודשיםלנתוניביחסהאטה

ענפישלהפדיוןבסךהעלייה2018אפריל–פברוארבחודשים

צמיחהלעומתזאת,1.6%שלבשיעורהסתכמההמשק

.2018ינואר-2017נובמברבחודשים6.5%שלבשיעור

אלפי9.2-ל2018שלהראשוןברבעוןהבניהבהתחלותירידה

12.8-ו2017רביעיברבעוןיחידותאלפי10.3לעומתיחידות

מפניחששותמעלהאשתקדראשוןברבעוןיחידותאלפי

ביתמשקיבמספרהגידולכינזכיר.ד"שכמחיריהתייקרות

-בעמדוהבניהוהתחלותיחידותאלף50-כעלעומדלשנה

.בהתאמהיחידותאלף55-ו48-כעל2016-וב2017

בסביבהמדרגהלעלייתמשמעותייםסיכוניםרואיםאנו

מ"מחקיצורעלוממליציםהקרוביםבחודשיםהאינפלציונית

.הצמודלאפיקהטייהתוך3-3.5שללטווח

קונצרניח"אג

0.4%-כשלעליהעםחיובישבועסיימוהצמודותהאגרות

בונדהתלמדדי.האינפלציהבציפיותעלייהשלרקעעלבממוצע

.שבועיבסיכום0.1%-בכירדוהשקליים

רקעעלש"ודסקאידיבימקבוצתהחובאגרותבלטוהשבוע

מנתעל,שופרסל,הבתבחברתהחברהמאחזקותחלקמכירת

החובאגרות.ש"בדסקהפיננסיתוהגמישותהנזילותאתלהגדיל

.החולףבשבוע1.5%-בכבתגובהעלו'י-ו'ומסדרות

אחזקותלהגדילבכדיהמרווחיםהתרחבותלנצלממליציםאנו

.סלקטיביבאופןהקונצרניותחובבאגרות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

200בגובההסינייםהמכסיםכיהשבועהעריכוזאקסגולדמן

-0.1%שלבשיעורב"בארהג"התמאתיפחיתודולרמיליארד

500P&S-הבחברותלמניההרווחאתויקטינובלבד0.2%

.דולר1-מבפחות

אפיק המניות
ישראל

35א"ת.המוביליםבמדדיםשליליתבמגמהננעלהמסחרשבוע

הבולטותמהמניות.בהתאמה1.1%-ו0.9%-בכירדו125א"ות

ובנייןונכסיםצריכהאלקטרה,ספאנטקאתנציין125א"תבמדד

שעריםבירידותבלטו.בהתאמה6.5%-ו7%,9.5%-בכעלואשר

11%,11.5%-כמערכןהשילואשרואבגולסלקום,רכבדלקמניות

מדד,1.7%-בירד90א"תמדדשבועיבסיכום.בהתאמה8%-ו

והגזהנפטומדד1%-בירדן"הנדלמדד,1.3%-בירדהבנקים

.1.7%איבד

מתוכוכאשר,₪מיליון300שלכוללהוןגיוסעלהודיעהסלקום

,כןכמו.₪מיליון100בשוויואופציותמיליון200שלמניותהנפקת

וכתבימניותהנפקתבאמצעות₪מיליון332אמותגייסההשבוע

הכליםיצרנית,חמת,בנוסף.למניה19.1₪שלבמחיראופציה

.מניותיהמהון10%-כ,₪מיליון42לגייסמתכוונתהסניטריים

ב"ארה

המדד.שליליתבמגמהנחתםב"בארההמסחרשבוע-S&P 500

.2%-בונס'גוהדאו0.7%-בק"הנאסד,0.9%-בכירד

לאור2.1%-בהגלםחומריומניות3.4%-בכירדוהתעשייהמניות

.כךבשלהגלובליתבצמיחהמהאטהוחששהסחרמלחמתהסלמת

2.5%-כשללעלייההובילה,השבועהסיכוןהפחתתמגמת

סקטור.והגזהחשמלותשתיותן"הנדל,הדפנסיבייםבסקטורים

אשרק"אופועידתלקראתהשבועבתנודתיותנסחרהאנרגיה

,חביותמיליון1שליומיתתפוקהתוספתעלשישיביוםהחליטה

-בכזינקהנפטמחירכתגובה.המוקדמותמהערכותנמוךהיקף

.2%-בכהאנרגיהומניות4.5%

מנייתStarbucksלרבעוןתחזיותהורידהכאשר10%-בירדה

5%-בכירדהOracle.והסיניהאמריקאיבשוקהאטהלנוכחהבא

.הענןבסגמנטבעיקרמאכזבדוחלאחר

אירופה

בכירד600האירוסטוקסכאשרשלילישבועסיכמואירופהמדדי-

מלחמתמפניחששותרקעעלוזאת3.3%-בכהגרמניוהדאקס1%

ממשלתכוונתלאור6.5%-כשלבירידותבלטוהרכבמניות.סחר

אירופאיותמכוניותעל20%שלבשיעורייבואמכסילהטילטראמפ

לקיטוןצפילאור,מרצדסיצרנית,Daimlerשלרווחואזהרת

.לסיןב"מארההשילוחבעלויותועלייהב"בארהבמכירות

24.6.18// סקירה שבועית 

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

60336.30.44%0.69%4.00.84%1.27%מדד תל בונד 277.70.00%0.03%מ"מדד מק

337.70.45%0.77%4.00.86%1.30%מדד תל בונד צמודות1.22%-430.6-0.42%שנים2-5ממשלתי קבוע 

1.42%4.02.29%2.73%-354.10.69%מדד תל בונד תשואות2.08%-624.8-0.56%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

1.59%3.92.90%1.92%-345.8-0.14%מדד תל בונד לא צמודות276.00.21%1.06%שנים5-2ממשלתי מדד 

1.87%4.13.10%2.03%-370.8-0.16%מדד תל בונד שקלי355.70.11%0.36%שנים10-5ממשלתי מדד 

2.71%3.74.65%3.68%-357.10.10%מדד תל בונד תשואות שקלי0.36%-352.20.03%ח כללי"אג

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

351528.5-0.89%1.24%S&P 5002749.8-0.89%3.04%א "מדד ת

1251377.6-1.09%0.97%Nasdaq 1007217.5-0.80%12.52%א "מדד ת

1.26%Eurostoxx 600380.9-1.06%-1.07%-901075.9-1.71%א "מדד ת

4.62%DAX 4012511.9-3.31%-2.62%-1252.10.71%א צמיחה"מדד ת

5.00%MSCI World 511.7-1.07%-0.26%-537.3-1.01%ן"א נדל"מדד ת

52010.5-1.35%2.61%MSCI Emerging Markets1088.0-2.31%-6.08%-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


