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סיכום חודש אוגוסט בשווקים–" ס"חזרה לבי“

שוק המניות וסקטורים בישראל

סביבת מאקרו ישראל

כלכלייםונתוניםהמאקרוסביבת

ומההאינפלציהבסביבתהחולשהבהמשךנתמכתהריביתהחלטת.לצפיבהתאם,0.1%שלברמהספטמברלחודשהריביתאתהותירישראלבנק•

במשקוההשקעותהיצואבנתוניחולשהוהמשךהפרטיתבצריכההתמתנות,התוצרבצמיחתבירידהמתבטאתאשרישראלבכלכלתכהאטהשמסתמן

.הכלכליתבסביבהלשיפורלהביאצפויהנמוךהאבטלהשיעורכיבהערכתואיתןממשיךישראלבנקזאתעם.המקומי

האינפלציהסביבת.יוניבמדדשנרשמה0.7%שללירידהבהמשךזאת,0.1%שלבאוגוסטירידהעם,מטהכלפילהפתיעממשיךלצרכןהמחיריםמדד•

-בהמדדירדהדיורסעיףבניכוי.בהתאמה0.7%-ו0.1%שלמצטברתירידהעםהאחרוניםהחודשים12-ובהשנהמתחילתשליליתלהיותממשיכה

.2019בשנתרקלראשונהתעלההריביתכיבשוקהפעיליםכעתמעריכיםהאחרוניםהנתוניםבעקבות.בהתאמה1.4%-וב0.1%

הראשונהבמחצית4.7%שלועליההקודמתבמחצית4.6%שללצמיחהביחסזאת,בלבד2.1%שלבשיעור2017שלהראשונהבמחציתצמחהתוצר•

.זניחבשיעורלנפשצמיחה,למעשהמציגיםבישראלהאוכלוסייהשלהטבעילגידולביחסאלהנתונים.אשתקד

בכוחההשתתפותשיעורואילובלבד4.1%עלהאבטלהשיעורכיוםעומדומעלה15גילאיבקרב.הנמוךהאבטלהשיעורהינההכלכליתהאורנקודת•

.9,828₪שלברמהכיוםעומדהממוצעהשכר.64.1%עלעומדהעבודה

חברתמכירתכגוןמהותיותמעסקאותהנובעותפעמיותחדהכנסותבתוספותחזקהמיסיםגבייתהמשךבשלמהיעדנמוךלהיותממשיךהתקציביהגירעון•

.לאינטלאיימוביל

אשרהגורמיםבין.המטבעותסלמול3%-בכהשקלנחלשיוליבחודשבאמצעשנרשםהשיאומאזהאחרוניםבחודשיםנבלמההשקלהתחזקותמגמת•

הקואליציהיציבותמפניהחששותואתהשנילרבעוןהתוצרבנתוניביטוילידיבאהאשרישראלבכלכלתהאטהאתלצייןישהשקלהחלשותאתהובילו

.בעולםהישראליהיצואעלמשקולתלהוותוממשיךחזקנותרהשקלכןפיעלאף.מ"רוהחקירותבשל

ח"האגשוק

הריביתעלייתכיהערכהבשלהתשואותעקומילהשתטחותהביאוהנמוכיםוהאינפלציההתוצרנתוני.אוגוסטבחודשחיוביתבמגמהנסחרוח"האגשווקי•

שנים10-לח"אגביןהמרווח.האחרונהשנהבחצי'נק200שלברמהששהתהלאחר'נק155-לכירדה2-10השקליהעקוםתלילות.ומתרחקתהולכת

שללטווחיםואילו0.4%-בכעלה2-5קבועממשלתימדד.ישראלממשלתלטובתב"נ-40שללרמהירדהאמריקאיתלמקבילהביחסישראלממשלתשל

התבטאאשרדברהשקליתלאלטרנטיבהביחסחסרתשואותהציגהצמודהממשלתיהאפיק.1.14%שלבשיעוראוגוסטחודשבמהלךהמדדעלה+5

.הממשלתיהעקוםכללאורךהאינפלציהבציפיותבירידה

תשואותבונדתלמדד,א"כ0.7%-בכעלוצמודותולאצמודותבונדתלמדדי.הממשלתיבאפיקלמגמהבהתאםנאותעליותנרשמוהקונצרניבאפיק•

.בהתאמה0.6%-וב0.9%-בכעלושקליותשואות

עם'ידאידיבי,מימוןנאויטס,הדולרצמוד"פטרוליוםתמר"אתלמנותניתןהגדולותההנפקותבין.פעילקונצרניהנפקותבשוקאופיינוואוגוסטיוליחודשים•

-בכהסתכמוואוגוסטיוליבחודשיםהקונצרניח"האגההנפקותסך.'כסדרהתעשיהומבניבנקאייםפקדונותמגובהAטריפלדולר,ש"דסקמניותשיעבוד

.₪מיליארד9
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המניותשוק

בניגוד.קיץלחופשותרביםעובדיםיציאתבגללהיתרביןהכלכליתבפעילותובירידהדליםמסחרבמחזורילרובמלוויםבפרטאוגוסטוחודשהקיץחודשי•

עלועמדהשנתיהיומימהממוצע6%-בכגבוההיהבאוגוסטבמניותהיומיהמסחר.המסחרבהיקפייותרפעילהיההנוכחיאוגוסטחודש,קודמותלשנים

.ביוםשקלמיליארד1.6-כ

קרסהטבע:הדואליותהפארמהבמניותשנרשמוירידותבשלבעיקרשליליתבמגמההחודשבמהלךנסחרו(125א"תו35א"ת)העיקרייםהמניותמדדי•

-ו4.75%שלשעריםירידותעםהשליליתבטריטוריהעדיין125א"תו35א"תהמניותמדדיהשנהמתחילת.20%-בכומיילן,אוגוסטבחודש50%-בכ

.המפותחיםהשווקיםמרביתמוללרעהבולטותהמוביליםהמדדיםתשואות.בהתאמה0.88%

המדדמפגיןהשנהמתחילת.0.62%שלעליהעםהחודשגםחיוביתתשואהלהציגממשיךהמניותהרכבמבחינתיותרמפוזרהינואשר90א"תמדד•

.5.64%שלעלייהמציגהשנהמתחילתאך,החודש5.25%שלירידהרשםצמיחהא"תמדד.12.88%שלעלייהרושםהואכאשרחזקיםביצועים

בולטיםסקטורים

מדד,זאתבעקבות.סולידיותהשקעהאלטרנטיבותוהעדרהנמוכההריביתסביבתבשלהמשקיעיםמצדיתרמביקושהשנהנהנון"הנדלחברותמניות•

.2.48%שלעלייההחודששהשליםלאחר15.77%-בהשנהזינק15ן"נדלא"ת

עםטוביםדוחותהציגוהבנקים.השנהמתחילת13.46%שלמהלךוהשלים2.57%-בכהחודששטיפסהבנקיםסקטורהואהחודששבלטנוסףסקטור•

.השכרהוצאותוריסוןהמימוןבהכנסותגידולבשלהתפעוליתהיעילותבמדדיועלייהההוןעלבתשואהשיפור

הגנריקהענקית.125א"תממדד12.4%-כמהוותומיילןפריגו,טבע-הפארמההחברות3שלמשקלן.לרעההחודשבלטהמקומיהפארמהסקטור•

והמניותהשטחפניאלהמשקיעיםחששותכלאתהציףזהרבעון.השנילרבעוןדוחותיהאתפרסמהכאשר50%-בכהחודשירדה–טבע–הישראלית

עדכוןבשל20%-בכירדהמיילן.החברהבהנהלתואמוןברווחיותחדהשחיקה,נזילותמשברבצלמחדשתמחורעברוהחברהשלהחובואגרות

פריגומנייתזאתלעומת.הנוכחייםהמחיריםתנאיבשל2018-לחדשותהשקותשלודחייההגנריקהבמחירינוספתשחיקהלאורמטהכלפיתחזיותיה

כימאגיסאתמכרהפריגובנוסף.2017-לשלההרווחתחזיתאתהעלתהוהחברההציפיותעלעלוהרבעוןדוחותהחברהכאשר5.2%-בכהחודשעלתה

.המניותלבעליכדיבידנדאותוולחלקהגנריהמגזראתלפצלועשויה
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שווקים פיננסים בעולם
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סביבת מאקרו עולמי

המניות הגלובאלייםשווקי 

ב  "ארה

את הירידה . 2.62%ב ירדו בחודשים האחרונים לאחר השיא שנרשם ברבעון הראשון של השנה כאשר נגעו ברמה של "ח ממשלת ארה"תשואות אג•

לכך התווספה לאחרונה המתיחות  . בתשואות ניתן לייחס לאכזבה ולקשיים של הממשל הנוכחי להעביר את הרפורמות שהוצגו במהלך קמפיין הבחירות

כתוצאה מריצת המשקיעים למה שנתפס . ב וסין"וכתוצאה מכך גם עלייה במתיחות הדיפלומטית בין ארהב "הגיאופוליטית בין קוריאה הצפונית לארה

לאחר שעלו מעט מהשפל שנרשם לפני מספר ימים ברמה  2.17%שנים לרמה של 10-ירדו התשואות ל–ב "ח ממשלת ארה"אג–עבורם כחוף מבטחים 

.  בלבד לעליית ריבית בחודש דצמבר40%-מתמחר כיום הסתברות של כח"האגשוק . 2.09%של 

ברבעון  . ב ממשיכים להיות חיוביים ולהציג מגמה של האצה בקצבי הצמיחה עם שיפור באבטלה ובפעילות הכלכלית"נתוני המאקרו המתפרסים בארה•

בלטו לחיוב הצריכה הפרטית עם עליה של  . בלבד2.6%מעל קונצנזוס האנליסטים שצפה צמיחה בשיעור של , 3%ב צמיחה של "השני הציגה כלכלת ארה

".הארווי"טרם ההשלכות של ההוריקן , 3.2%-שלוחת הפד באטלנטה צופה צמיחה שנתית של כ. 6.9%והשקעות במגזר העסקי עם עליה של 3.3%

וצפוי לתמוך את  2.5%שכר עבודה שעתי עלה בשנה האחרונה בשיעור של ,4.4%העבודה מפגין עוצמה יחסית עם אבטלה יציבה בשיעור של שוק •

.1.4%המשך העלייה ברמת האינפלציה וזאת על האף החולשה שנרשמה לאחרונה כאשר אינפלציית הליבה ירדה לרמה של 

.2011הנתון הגבוה ביותר מאפריל ' נק56.3ביחס לרמה קודמת של ' נק58.5למגזר היצרני עלה לרמה של העולמי הרכש מדד מנהלי •

אירופה  

רמת האבטלה הולכת ויורדת באופן       , 2%התוצר ברחבי הגוש האירופי כבר חצה את רף . במרבית מדינות הגושחיוביים נתונים אירופה מוסיפה לייצר •

. ואילו נתוני הייצור והתפוקה התעשייתית נמצאים ברמות שיא של העשור האחרון, עקבי

.החודשים האחרונים12-בלבד ב1.2%ליבת האינפלציה עלתה לרמה של , אולם1.5%באוגוסט האינפלציה בגוש האירו עלתה לרמה שנתית של •

.בחישוב שנתי2.4%השני או ברבעון 0.6%הכלכלה האירופאית צמחה בשיעור של •

.'נק56.3לעומת צפי מוקדם לקריאה של ' נק57.4המדד היצרני עומד על . מדד מנהלי הרכש לגוש האירו ממשיך לשהות ברמות גבוהות •

.נתון המהווה שיפור מגמה של השנה האחרונה9.1%אבטלה בגוש האירו עומדת על •

יתר על כן הנגיד לא ציין את נושא המדיניות  . ממשיך לציין כי המדיניות המוניטארית המרחיבה עדיין עומדת בעינה, דראגי, ECB-ר ה"בנאומים שונים יו•

.המרכזי בחודשים הקרוביםהבנק שמתקף את ההנחה בדבר אי שינוי במדיניות קסון הול דבר 'המוניטארית בנאומו בג

סחורות  

גוברתתפוקהרקעעלוזאת6.14%-בכהחודשירדWTIמסוגנפטמחיר.הנפטמחירלהתייצבותהביאהלאק"אופחברותידיעלהנפטתפוקתהקפאת•

.באפריקהמסוימיםובאזוריםב"בארה

.וסיןקוריאהלצפוןב"ארהביןפוליטיים-הגיאוהסיכוניםהתגברותלנוכחבממוצע4%-בכהחודשעלווכסףזהב–הכבדותהמתכות•

.זיקוקבתישלגבוהריכוזישנובואזור,בטקסספגעהאשרהארוויההוריקןסופתבשלהחודשזינקווהבנזיןהאיתלןכמוהפטרוכימיהמחיר•

מגמהסימנוהשנילרבעוןהכספייםהדוחותנתוני.מעורבתכלליתובמגמההקיץחופשתבשלנמוכהבתנודתיותהתאפייןהמניותבשוקיאוגוסטחודש•

פושרתמעטהייתהאירופהביבשתהכספייםהדוחותעונת,לעומתם.ב"בארההמוביליםהמדדיםבשערילעליותוהובילוהחברותברווחיושיפורחיובית

מהווהאשרהאירומטבעשלהמהירהההתחזקותבשלוהתגברשהלךלחץ.האירופאייםהמניותבמדדינרשםשליליולחץהמוקדמותהתחזיותמולאל

.ביבשתהייצואמוטותהחברותלרווחיותמשקולת

S&Pהמדדרשםב"בארה• הטכנולוגיהמניותבתמיכת1.84%שלעליההציגק"הנאסדשמדדבעוד0.05%שלזניחהעלייהאוגוסטבחודש500

טיפסFTSE-המדד.0.9%-כשלממוצעותירידותרשמו50-ו600האירוסטוקסומדדי0.52%-בכהתקופהבאותהירדהגרמניDAX-המדד.הגדולות

.הבריטיתוהתעשייההיצואלחברותתורמתט"הלישהחלשותמגמתהמשךכאשר0.80%-ב

להגדלתהציפיותהתחזקוברקעכאשר2.78%-בכעלההמדדהשנהמתחילת.המאקרובנתונימסויםשיפורלמרותוזאת1.40%-בכהחודשירדהניקיי•

בדרוםהגוברתהביטחוניתמהמתיחותהיפניהמניותמדדמושפעהנראהככל.חלשיםמאקרונתונילאורבשווקיםהיפניהמרכזיהבנקשלהמעורבות

.אסיהמזרח

בולטיםסקטורים

.GileadידיעלKiteרכישתהיאבניהםכשהבולטתורכישותמיזוגיםעסקאותלנוכח4.53%-בככשטיפסהעליותאתהובילהביוטקסקטור•

.וסיןקוריאהלצפוןב"ארהביןפוליטית-הגיאוהמתיחותהתגברותרקעעל4.16%-בכהחודשעלההביטחוניותהתעשיותסקטור•

.באפריקהנוספיםובאזוריםב"בארהבתפוקותגידול,הנפטמחירחולשתלאור5.54%שלירידהעםלשלילהבלטהאנרגיהסקטור•

למרותוזאת40%לכדיבספטמברריביתלהעלאתבהסתברותקלהועלייההממשלתיותח"האגתשואותירידתכשברקע1.61%-בכירדהפיננסיםסקטור•

.אוגוסטלחודשחיוביתעסוקהדוח

S&P-המחברות98%• עלעמדההפתעהשיעור.המוקדמותמהתחזיותיותרגבוהלמניהרווחהציגומהן72%.השניהרבעוןדוחותאתפרסמו500

,+(313%)האנרגיהסקטורהםהנקיברווחביותרהמשמעותיהגידולאתהציגואשרהסקטורים.10.9%-כעלעמדהרבעוןברווחהצמיחהשיעור.5.1%

.+(10%)הפיננסיםוסקטור+(20%)הטכנולוגיהסקטור
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תשואה 

חודש 

אוגוסט

תשואה 

תחילת שנה
ערךשם

תשואה 

חודש 

אוגוסט

תשואה 

תחילת שנה

מדדי אג"ח ממשלתימדדי מניות בישראל

277.60.01%0.10%מדד מק"מ4.75%-1400.9-3.19%מדד ת"א 35

434.70.39%2.10%ממשלתי קבוע 2-5 שנים0.88%-1271.1-1.99%מדד ת"א 125

629.41.14%6.10%ממשלתי קבוע 5+ שנים1014.90.62%12.88%מדד ת"א 90

SME60 270.00.14%0.72%ממשלתי מדד 5 - 2 שנים6.94%-705.7-5.88%מדד ת"א

348.40.75%2.85%ממשלתי מדד 10- 5 שנים1327.7-5.25%5.64%מדד ת"א צמיחה

530.72.48%15.77%מדד ת"א נדל"ן

מדדי אג"ח קונצרני1791.42.57%13.46%מדד ת"א בנקים-5

337.30.89%4.86%מדד תל בונד 9.89%20-1007.8-6.86%מדד ת"א נפט וגז

316.60.53%2.84%מדד תל בונד 13.53%40-853.0-0.08%מדד ת"א תקשורת וטכנו' מידע

327.90.71%3.86%מדד תל בונד 60

328.80.70%3.64%מדד תל בונד צמודותמדדי מניות בארה"ב

S&P 5002471.70.05%10.40%331.80.67%2.95%מדד תל בונד צמודות-יתר

S&P MID CAP 400 NTR2434.5-1.58%4.97%348.50.86%4.06%מדד תל בונד תשואות

370.30.81%5.31%מדד תל בונד שקלי5988.61.84%23.13%נאסד"ק 100

348.80.68%3.25%אג"ח כללי21948.10.26%11.06%דאו ג'ונס

1405.3-1.39%3.55%ראסל 2000

סחורות

7.30%-52.80.19%נפט ברנטמדדי מניות באירופה

EURO STOXX 503421.5-0.81%3.98%WTI 12.62%-47.3-6.14%נפט

STOXX EUROPE 600373.9-1.05%3.45%1324.64.09%14.66%זהב

MSCI EUROPE127.0-1.05%3.02%17.74.46%10.43%כסף

DAX 4012055.8-0.52%5.01%18.33%-3.17.45%גז טבעי

MDAX - PR13933.50.48%8.83%

CAC 405085.6-0.16%4.59%שערי חליפין

6.79%-3.581.07%דולר רציף7430.60.80%4.03%פוטסי

FTSE ITALIA ALL-SHARE23919.30.80%14.25%4.262.06%5.30%אירו רציף

1.190.73%12.76%אירו / דולר

ETF2.11%-4.63-0.88%לירה שטרלינג

NASDAQ US BUYBACK10166.8-1.48%6.55%100 1.03%-3.251.03%יין יפן

S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS NTR436.9-0.68%8.50%

DJ INTERNET COMPOSITE NTR318.81.69%26.34%מדדים גלובאליים

DJ US REAL ESTATE321.40.47%5.43%MSCI WORLD1965.8-0.07%11.91%

NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY4208.97.05%36.88%MSCI EMERGING MARKETS 1091.42.01%26.14%

S&P HOMEBUILDERS INDUSTRY3844.0-0.45%12.66%

SEMICONDUCTOR HOLDRS88.63.26%23.62%שווקים מפותחים

S&P TRANSPORTATION3727.74.40%5.08%)S&P ASX 200( 5714.5-0.11%0.78% אוסטרליה

S&P REGIONAL BANKS1628.2-4.69%-6.54%225 19646.2-1.40%2.78%ניקיי



₪  מיליון 920-בקצב הגיוסים בסיכום אוגוסט לכ60%הקרנות המנוהלות רושמות צניחה של 

.₪מיליארד 13.5-ח כללי עם כ"בהובלת קרנות אג, ₪מיליארד 15.2-מתחילת השנה הקרנות המנוהלות מציגות גיוסים נאים של כ

.בישראלח"האגרובם התרכזו בקרנות המחקות את מדדי , ₪מיליון 1.3-הקרנות המחקות רשמו השנה פדיונות של כ, לעומתן

77-הסתכמו בכהשקליותבחודש אוגוסט היצירות בקרנות , 2016חוזרות לגייס לראשונה מאז פברואר השקליותהקרנות -שינוי מגמה

(₪מיליארד 2.78)מה שקיזז מעט את הפדיון המצטבר מתחילת השנה , ₪מיליון 

הקרנות  ,  בהמשך לכך( 2%-התממש ב125א "ומדד ת3.2%-צנח ב35א "תמדד )שלילית במגמה אוגוסט המניות סיכמו את מדדי •

הגמישותהקרנות ,  מנגד. ₪מיליון 244-החודש כבארץ שאיבדו זאת בהובלת קרנות מניות , ₪מילון 51-רשמו פדיונות של כ1המנייתיות

מתחילת השנה הקרנות  .  בהתאמה₪  מיליון 148-ו כ₪  מיליון 45-המשיכו במגמה החיובית וגייסו החודש כל "מניות בחווקרנות 

ח"מיליארד ש4.8-מגייסות כ1המנייתיות

קבוצת הקרנות המגייסת ביותר החודש  , 20/80, 10/90קרנות כגון מנייתיתבדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה , כלליח "אגקרנות •

.₪מיליון 670-ביחס ליולי המסתכם בכ50%-אם כי בקצב גיוסים הנמוך ב, ממשיכה במגמת הגיוסים, ומתחילת שנה
רשמו  והמשיכו לרכז יצירות חיוביותח מדינה "אגקרנות ,  בהמשך לכך, 0.7%סיכם את אוגוסט עם עלייה ח ממשלתי כללי "אגמדד •

.₪מיליארד 3.2-מה שקיזז מעט את הפדיונות שהצטברו מתחילת השנה לכ, ₪מיליון 296-החודש גיוסים המסתכמים בכ
מה שהתבטא בפדיונות של  , קונצרניח "אגהמשקיעים המשיכו להוריד חשיפה לקרנות , 0.45%למרות שהניבו תשואה חיובית ממוצעת של •

.  בקצב הפדיונות לעומת החודש הקודם55%ירידה של -₪מיליון 180-כ
עברו מפדיונות בחודשים האחרונים אל ל "ח בחו"אגקרנות , שקל בסיכום אוגוסט ובהמשך לעלייה ביולי-בצמד דולר1.77%לאחר עלייה של •

.מנכסיהן₪ מיליארד 1-איבדו כל "ח חו"אגמתחילת השנה קרנות . ₪מיליון 43-גיוסים של כ

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  214.6-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל230-כ31.08.17-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 16.2-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל

ם
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פדיונות בענף קרנות הנאמנות/ יצירות חודשי עדכון 

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

24/08/17
סיכום שבועיה' 31/08/17ד' 30/08/17ג' 29/08/17ב' 28/08/17א' 27/08/17

סיכום מתחילת 

החודש

סיכום מתחילת 

השנה

4225-211343451096גמישות

00001000-2חו"ל כללי

1804-11-8855-24-63-2442426-מניות בארץ

12705-328-9211481299מניות בחו"ל

010-42-2-3-4-9ממונפות ואסטרטגיות

9-3-311-1338-8-17-2573-קרן כספית

68-1029-41-71077-2780אג"ח בארץ- שקליות

2501217-5131047296-3213אג"ח בארץ- מדינה

2-102001-1-14-אג"ח בארץ- מט"ח

160-107-5-5-5-19-1792728-אג"ח בארץ - חברות והמרה

5283332-27534813966613481אג"ח בארץ כללי

25-1-121428-111743-1003אג"ח בחו"ל

00000000-2לתושבי חוץ בלבד

112-21-122-9-129-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

-116-1-11296-29-40-514821

6762939-1391754314682211304סך הכול

6853270-140188515483913877מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - אוגוסט 2017 

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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