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שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

1.88%-351443.2-0.06%א "מדד ת

1251287.70.10%0.41%א "מדד ת

90987.71.62%9.85%א "מדד ת

1285.81.77%2.31%א צמיחה"מדד ת

506.02.98%10.38%ן"א נדל"מדד ת

51604.91.36%1.64%-א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002381.90.67%6.44%

Nasdaq 1005363.30.56%10.48%

Eurostoxx 600375.61.41%3.82%

DAX 3012059.61.89%4.76%

Hang Seng23728.1-1.72%7.05%

MSCI World All 

Countries
446.50.25%5.83%

MSCI Emerging 

Markets
931.1-1.32%7.98%

ח"מדדי אג

277.40.01%0.02%מ"מדד מק

426.0-0.06%0.08%שנים2-5ממשלתי קבוע 

0.50%-590.2-0.64%שנים5+ממשלתי קבוע 

0.15%-267.7-0.34%שנים5-2ממשלתי מדד 

0.71%-336.4-0.78%שנים10-5ממשלתי מדד 

60318.1-0.12%0.77%מדד תל בונד 

319.7-0.10%0.77%מדד תל בונד צמודות

339.20.09%1.29%מדד תל בונד תשואות

355.90.13%1.19%מדד תל בונד שקלי

337.8-0.30%0.01%ח כללי"אג

ח קונצרני"אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.01.39%1.22%מדד תל בונד 

3.91.41%1.23%מדד תל בונד צמודות

3.62.06%1.87%מדד תל בונד תשואות

4.12.74%1.68%מדד תל בונד שקלי

ישראל

ן בלט לחיוב על רקע "מדד הנדל. במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שעריםא נסחרה "הבורסה בת•

החברה הציגה עלייה של  . 10%-שעלתה השבוע ב, מליסרון, דוחות טובים של מפעילת הקניונים

.  28%-הרווח הנקי זינק ב, כמו כן. FFO-ב14.7%וגידול של  q4-מנכסים זהים בNOI-ב3.5%

.16.5%-וההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עלה ב5.1%-פדיון השוכרים עלה ב, בסיכום שנתי

במגזר ניירות 17%נייר חדרה הציגה רבעון רביעי רצוף של רווח נקי וזאת למרות ירידה של •

התחזקות השקל מול האירו החריפה את התחרות  . בענף10%האריזה עקב שחיקת מחירים של 

ירדו 2015-הרווח התפעולי בנטרול הפרשות שבוצעו ברבעון המקביל ב. מול נייר האריזה המיובא

.₪מיליון 4.5-הרווח הנקי הסתכם ב. מיליון שקל2-ל

ב"ארה

על רקע  2%-מניות הפיננסים בלטו לחיוב כשעלו בכ. ב סיכמו שבוע חיובי נוסף"מדדי ארה•

.ל ממשיכה"עונת הדוחות בחו. במרץ15-התגברות הסיכויים להעלאת ריבית ב

המכירות  , בסיכום רבעוני.פרסמה דוחות טובים ושינתה את מדיניות הדיבידנד(ITRN)איתוראן •

המכירות  , בסיכום שנתי. 50%-הנקי צמח בוהרווח 25.8%, המרווח התפעולי בשיא, 15%-צמחו ב

והרווח נקי 24.1%-ב ל"נ100-המרווח התפעולי התרחב ב, (מטבעותבנטרול 20%)14%-צמחו ב

החברה נענתה לבקשת המשקיעים מתוך ראייה לשקיפות  (. מטחבנטרול 40%)30%-צמח ב

מהרווח  50%ונראות גבוהה יותר ושינתה את מדיניות הדיבידנד שעברה מחלוקה של לפחות 

.דולר לרבעון' מ5לחלוקה של מינימום 
אירופה

.  1.9%-בכוהדאקס1.41%-עלה ב600האירוסטוקסחתמו שבוע חיובי כשמדד מניות אירופה •

המניות הביטחוניות ביבשת בלטו לחיוב לנוכח כוונתו של טראמפ להגדיל את תקציב הביטחון  

.2017מול תקציב 10%-המשקף גידול של כ, 2018-מיליארד ב54-האמריקאי ל

ברווח 11%עונת הדוחות באירופה לקראת סיום כאשר עד כה נרשמה ברבעון הרביעי צמיחה של •

.הצמיחה הרבעונית החזקה ביותר מזה שנתיים, הנקי

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

בבנק עדיין רואים סיכונים גבוהים להשגת יעד . ריבית בנק ישראל לחודש מרץ נותרה ללא שינוי•

האינפלציה על אף מגמת עלייה באינפלציה השנתית הנובעת בעיקר בשל עליית מחירי האנרגיה  

העדר היוזמה מצד בנק ישראל מאפשר את המשך ההתחזקות של השקל ומחייב את . והסחורות

כדי למנוע התחזקות מהירה מדי כפי  ח"המטהבנק לפעול מעת לעת באופן אגרסיבי בשוק 

.  שהתרחש בסוף השבוע

בהרחבה כי בנק ישראל סבור כי  צויין, ר נדין טרכטנברג"ד, י"בראיון שערכה המשנה לנגידת ב•

כמו כן הודגש כי הצמיחה החדה ברבעון הרביעי  , השקל מחזק מדי ואינו תואם את המצב הכלכלי

נבעה בעיקר מזינוק חד במכירות רכבים ובנטרול רכיב זה מעריכים בבנק כי שיעור הצמיחה עמד 

.  3%-על מעט יותר מ

ן הביאה לירידה בהיקף נטילת משכנתאות "בשוק הנדלהביקושיםהמשך מגמת התמתנות •

עליית ריבית המשכנתאות בשנה האחרונה צפויה להמשיך  . ביחס לינואר אשתקד7%-חדשות בכ

.ן"ולקרר את שוק הנדל

הממשלתי המקומי נסחר במתאם לשווקים הגלובאליים אם כי בשיעורים מתונים  ח"האגשוק •

מ"מחאנו עדים להמשך מגמת זחילה מעלה של האינפלציה בעולם  וממליצים לשמור על . יותר

.ארוך/ הבינוני מ"המחתוך העדפה קלה לאפיק הצמוד בדגש על 3תיק קצר של עד 

קונצרניח "אג

סיכוןלנכסיהביקושיםאתאמנםמשקפתזומגמה.לרדתממשיכיםהקונצרניותח"באגהמרווחים•

האחרונותבשניםכיהעובדהאתגםאךהנמוכההתשואותרמתבשלהממשלתיח"לאגכתחליף

שניםמספרפניעלהקרןתשלומיופריסתמ"המחהארכת,מימוןעלויותלהורדתהחברותפעלו

.החברותשלהספציפיבסיכוןבירידהמתבטאאשר

גבוהבמתאםנסחראשרארוךמ"במחשקליח"לאגהחשיפהאתולהקטיןלהמשיךממליציםאנו•

מספקותאשרצמודותקונצרניותח"לאגעדיפותרואיםאנוארוכיםמים"במח.ממשלתיותח"לאג

.באינפלציהעלייהמפניהגנה

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

מדדי,הכלכלייםהנתוניםבצד.ילןהנגידהנאוםלאחר94%-לעלההפדריביתלעלייתהציפיות•

.שיאלרמותבפברוארחדהעליהרשמותעשייתיוהלאהתעשייתילמגזרISM-ה

חברותמסהפחתתבדברהנוכחיהממשלשלהמוקדמותההצהרותאתחידדטארמפנאום•

.ב"בארהבתשתיותדולרטריליוןשללהשקעותבמקבילהבינייםלמעמדמיסיםוהורדת

,0.9%עליציבהנותרההליבהאינפלציית.בפברואר2%שללרמהעלתההאינפלציהבאירופה•

.ECBהשלהרשמיליעדמתחתעדיין
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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
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,  חיפש מניות הצפויות ליהנות ממדיניות הנשיא האמריקאי הנבחרJefferiesבנק ההשקעות •
.אשר מחיר מניותיהן מבטאות באופן חלקי את השיפור הצפוי בפעילותן הכלכלית, טראמפ

סרקו את הסקטורים המחזוריים אשר רגישים לשינויים בצמיחת התוצר  Jefferiesהאנליסטים של •

.  ולעלייה אפשרית באינפלציה וכן העמיקו בגורמים ספציפיים שצפויים לשפר את פעילותן העסקית
צפויים לקבל רוח גבית שסקטור התעשייה וסקטור חומרי הגלם ואנרגיההאנליסטים הסכימו •

רמות אינפלציה  , הורדת מסי חברות, גידול בהוצאות השקעה בתשתיות, משיפור בצמיחת התוצר

.  גבוהות יותר ומכסי מגן
אל מול  Jefferiesהמומלצות על ידי " סל מניות טראמפ"התפקוד היחסיהגרף משמאל מתאר את •

תפקד ( המתוארות בטבלה הימנית)ניתן להבחין כי סל מניות אלו . מדדי חומרי הגלם והתעשייה

אלו ימשיכו , באופן חיובי יותר מהמדדים אולם האנליסטים סבורים כי בהינתן השינויים הצפויים

.לתפקד באופן חזק יותר

Jefferiesמניות הצפויות ליהנות ממדיניות טראמפ על פי –זרקור שבועי 
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פדיונות בענף קרנות הנאמנות/ עדכון חודשי יצירות 

עשו את דרכם לקרנות הנאמנות המנוהלות בסיכום פברואר₪ מיליארד 2-יותר מ

מיליון 590-הפדיונות בקרנות הכספיות עמדו על כ ₪  .

ח בארץ"שהתרכזו באפיק מדד אג₪ מיליון 150-הקרנות המחקות סיכמו את פברואר עם פדיונות של כ.

מנכסיהן₪ מיליארד 1.1-לאחר שאיבדו כ, "קבוצת הקרנות הפודה ביותר"ח מדינה זוכות החודש בתואר "קרנות אג.

109-גיוסים של כ: הנחלקים באופן הבא, ביחס לחודש הקודם15%ירידה של -₪מיליון 810-הציגו החודש גיוסים של כהמנייתיותהקרנות •
.ל"מניות בחובקרנות ₪ מיליון 276-ו כמניות בישראל בקרנות ₪ מיליון 426-כ, גמישותבקרנות ₪ מיליון 

מרבית  , ₪מיליארד 2.1-הציגו החודש גיוסים של כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.ח כללי ללא חשיפה למניות"שגייסו על חשבון קרנות אג20/80-ו10/90בדגש על קרנות , מנייתיתהכספים נותבו לקרנות עם חשיפה 

.₪מיליון 523-לכהשקליותבקצב הפדיונות בקרנות 35%מה שהביא לירידה של, 0.3%-ח ממשלתי שקלי עלה החודש ב"מדד אג•

.₪מיליון 782-בקצב הגיוסים ביחס לחודש ינואר ונאמדו בכ20%-רשמו החודש עלייה של יותר מח חברות "אגקרנות •

₪  מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  199.9-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל217.5-כ28.02.17-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 17.5-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל
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קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

16/02/17
סיכום שבועיה' 23/02/17ד' 22/02/17ג' 21/02/17ב' 20/02/17א' 19/02/17

סיכום מתחילת 

החודש

689113273199גמישות

10000000חו"ל כללי

242323064620153395מניות בארץ

1650448111477242מניות בחו"ל

10-1212-2-11020ממונפות ואסטרטגיות

204-27-34-37-15-34-148-351-קרן כספית

244-30-30-47-34-28-169-413-אג"ח בארץ- שקליות

729-62-36-37-41-43-220-949-אג"ח בארץ- מדינה

300-200-21אג"ח בארץ- מט"ח

4982424523821159658אג"ח בארץ - חברות והמרה

12705913413095814991769אג"ח בארץ כללי

990-3-26-16-4-49-148-אג"ח בחו"ל

00000000לתושבי חוץ בלבד

131001-11-12-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

47541451151941261736

967510216044313431310סך הכול

11713313619759654911662מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - פברואר 2017 


