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שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

1.82%-351444.0-0.60%א "מדד ת

1251286.4-0.08%0.32%א "מדד ת

90971.91.87%8.10%א "מדד ת

1263.3-1.60%0.52%א צמיחה"מדד ת

491.32.22%7.18%ן"א נדל"מדד ת

51583.3-1.82%0.28%-א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002363.80.69%5.74%

Nasdaq 1005332.40.35%9.86%

Eurostoxx 600372.9-0.06%2.38%

DAX 3011947.80.40%2.81%

Hang Seng24114.9-0.28%8.93%

MSCI World All 

Countries
445.33.30%5.57%

MSCI Emerging 

Markets
943.55.08%9.42%

ח"מדדי אג

277.40.00%0.00%מ"מדד מק

426.30.01%0.14%שנים2-5ממשלתי קבוע 

594.00.21%0.14%שנים5+ממשלתי קבוע 

268.60.04%0.19%שנים5-2ממשלתי מדד 

339.0-0.06%0.07%שנים10-5ממשלתי מדד 

60318.50.00%0.00%מדד תל בונד 

320.0-0.04%0.87%מדד תל בונד צמודות

338.9-0.22%1.20%מדד תל בונד תשואות

355.4-0.28%1.06%מדד תל בונד שקלי

338.80.00%0.00%ח כללי"אג

ח קונצרני"אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.01.35%1.32%מדד תל בונד 

3.91.38%1.34%מדד תל בונד צמודות

3.62.14%2.10%מדד תל בונד תשואות

4.12.74%1.72%מדד תל בונד שקלי

ישראל

חולשה  בשבוע האחרון עם 0.6%-ירד ב35א "תמדד . במגמה מעורבתא נסחרה "הבורסה בת•

.  2%-לאחר דוחות רבעוניים וחולשה במניות הבנקים שירדו בכ7%-בולטת במניית כיל שירדה בכ

,  2.6%-הכנסות החברה גדלו בכ, בסיכום שנתי. שופרסל פרסמה דוחות חזקים לרבעון הרביעי•

.  3.5%-ל2.4%והמרווח התפעולי עלה מ25.6%ב לכדי "נ140-המרווח הגולמי התרחב ב

החברה מרחיבה את המותג הפרטי , בנוסף. ח"מש160החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד של 

.תנובה וטרה, שלה בקטגורית החלב ותשיק מותג פרטי של יוגורט שיתחרה בשטראוס

-המכירות צמחו ב. דלתא גליל פרסמה דוחות טובים לרבעון הרביעי הנחשב לחזק באופן מסורתי•

והרווח הנקי ירד 2%-בסיכום שנתי במכירות האורגניות ירדו ב, אולם. 51%-והרווח הנקי ב31%

בלבד עם תרומה 3%-השוק המרכזי של החברה עלו ב, ב"המכירות בארה. בשיעור דומה

בהן היא צופה גידול במכירות של בין  2017החברה פרסמה תחזיות לשנת . אנאורגנית מרכישות

.ברווח למניה9%-5%וגידול של 16%-13%

ב"ארה

הנשיא טראמפ צפוי לשאת דברים ביום שני אודות רפורמת . ב סיכמו שבוע חיובי נוסף"מדדי ארה•

.ב ונרמז כי תוכנית ההוצאות על תשתיות נדחית לעת עתה"הבריאות בארההמיסוי ותוכנית 

הפתיעה לטובה כאשר עקפה את ציפיות האנליסטים והציגה  Wal-Mart (WMT)הקמעונאית •

.על הציפיות1%-תחזיות החברה היו טובות כשעלו בכ. במכירות מחנויות זהות1.8%עלייה של 

פרסמה דוחות טובים שנתמכים על ידי המשך , Home Depot (HD), רשת עשה זאת בעצמך•

2017והתחזיות לשנת 5.8%-המכירות מחנויות זהות עלו ב. ב"צמיחה בענף הבינוי בארה

.ברווח למניה10.5%מלמדות על צפי לצמיחה של 

אירופה

למרות ירידה חד יומית של  0.4%-הגרמני עלה בהדאקסחתמו שבוע מעורב כאשר מניות אירופה •

.ביום שישי1.2%

פרסמה דוחות טובים לרבעון תוך כדי  , לבית ולמטבחיצרנית מוצרים , SEB (SK FR)קבוצת •

.2017-החברה צופה המשך צמיחה אורגנית ב. ב"מכירות חזקות באסיה ואילו חולשה בארה

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

בין הגורמים שתרמו להאצה בקצב הצמיחה יש לציין  . 6.2%הצמיחה ברבעון הרביעי עמדה על •

(  10.2%עליה של )גידול בהשקעות בבניה למגורים , (11.2%עליה של )את הזינוק בנתוני היצוא 

לאחר פרסום נתוני הצמיחה חלה התחזקות של  (. 5.2%עליה של )במשקל בהשקעות במשק וכן 

.  2.7%-מתחילת השנה יוסף השקל בכ. השקל אל מול מרבית המטבעות

צפוי  שיעור התעסוקה הגבוה . 4.3%שיעור האבטלה לחודש ינואר נותר יציב על רמה של •

.במשקלהמשיך ולייצר לחץ להעלאת שכר 

בסיכום רבעוני צמח הייצור  . הפעילות התעשייתית בישראל ממשיך להראות מגמת התאוששות•

גם מדד מנהלי הרכש של מגזר התעשייה נמצא ברמות גבוהות ביחס לשנים  . 6.7%-התעשייתי ב

(.60מעל )האחרונות 

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"המחבדגש על תוך העדפה קלה לאפיק הצמוד3תיק קצר של עד 

קונצרניח "אג

שללפדיוןבהשוואה₪מיליארד4.5שלבהיקףח"אגמרץחודשבמהלךינפיקהאוצרמשרד•

.בלבדמיליארד1.3

גבוהבמתאםנסחראשרארוךמ"במחשקליח"לאגהחשיפהאתולהקטיןלהמשיךממליציםאנו•

מספקותאשרצמודותקונצרניותח"לאגעדיפותרואיםאנוארוכיםמים"במח.ממשלתיותח"לאג

.באינפלציהעלייהמפניהגנה

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

אםהריביתאתלהעלותישכיסבוריםבוועדההחבריםמרבית,הפדשלהפרוטוקוליםפיעל•

מעלההפתיעאשרלצרכןהמחיריםמדדנתון.המוקדמותהערכותאתיתאמוהכלכלייםהנתונים

נכוןיהיהלאכיהנחהמתוךיותראקטיביתבגישהלנקוטהפדאתלהביאיכולהאחרוןבחודש

שכזהבמקרה.אינפלציהשליתרלהתחממותמחששהריביתהעלאתעםמדירבזמןלחכות

כשמרניותלהתבררעלולותבלבד40%עלהעומדותמרץבחודשריביתלהעלאתהשוקהערכות

.למדי

בצרפתלבחירותהקיצוניהימיןמועמדתשלכוחהוהתגברותבאירופההפוליטייםהחששות•

10-לצרפתממשלתח"אגביןהמרווח.הפיננסיםהשווקיםעלאותותיהםאתלתתמתחילים

המניותשבשווקיבעודהתרחבותבמגמתנמצאהמקבילגרמניהממשלתח"אגלתשואתשנים

.בתנודתיותעליהנרשמההאירופאיים
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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

חברות אמריקאיות עם שיעור מס גבוה ביצעו תשואת יתר  האם 
?מיום הבחירות לנוכח הורדת המיסוי הצפויה
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בהתאם להצהרות  ב "בדק האם הצפי להורדת מס החברות בארהJefferiesבנק ההשקעות •

.  כמצופהגבוה עם מניות של חברות אמריקאיות בעלות שיעורי מס אפקטיבי הממשל הנבחר היטיב 
לרביעים על פי שיעור המיסוי  ( במשקל שווה)S&P 1500-על מנת לבחון זאת הם פילחו את מדד ה•

רביע ראשון  , כך למשל. של החברות ובחנו את תשואת הרביעים הללו מיום בחירתו של טראמפ

ואילו הרביע הרביעי מכיל  ( קו מקווקו בגרף מטה)כולל את החברות עם שיעור המיסוי הגבוה ביותר 

(.קו אדום בגרף)בתוכו את החברות עם שיעור המיסוי הנמוך ביותר 
מטרת הבדיקה היא לנסות להבין עד כמה ניתן לייחס את עליית מחירי המניות להורדה הצפויה של •

.  ב"מס החברות בארה
על תשואה עודפת הפגינו , התגלה כי חברות עם שיעור מס אפקטיבי נמוך יותר, מפתיעבאופן •

.פני סל החברות עם שיעורי מס אפקטיבי גבוה יותר
שיעורי המס כבר  לקראת הורדת ניכר מן האופטימיות חלק כי ההנחה זה מערער מעט את ממצא •

סיבה נוספת לעובדה שלא נרשמה תרומה חיובית למניות בעלות שיעור מס  . בשווקיםמתומחרת 

גבוה יכולה להגיע מההערכות פעילים בשווקים כי הממשל יתקשה להעביר את הרפורמה במס או 

לחילופין יאזן את הפגיעה בהכנסות ממיסים בהעלאת מכסים על יבוא אשר יקזזו באופן מלא ואף  

.יותר את התרומה החיובית של הפחתת המס



₪ מיליארד 0.5-הקרנות המנוהלות רשמו השבוע גיוס של כ-הכסף ממשיך לזרום לבורסה

,  ₪מיליארד 1.8-בסיכום חודשי הקרנות המנוהלות גייסו כ, הקודםבקצב הגיוסים לעומת השבוע 25%-כשל ירידה זאת למרות 

רובם התרכזו בקרנות המחקות את מדדי  , ₪מיליון 135-הקרנות המחקות רשמו מתחילת החודש פדיונות של כ, למרות המגמה החיובית

.  ל"אל מול גיוסים בקרנות המחקות את מדדי המניות בחו, בישראלח"האג

.מתחילת ינואר₪ מיליון 949-השבוע ו כ₪ מיליון 220-זאת לאחר שאיבדו כ, ח מדינה ממשיכות להוביל את הפדיונות"קרנות אג

הקרנות  ,  למרות זאת-(0.1%-התממש ב125א "ומדד ת0.6%-בירד 35א "תמדד )מדדי המניות סיכמו את השבוע במגמה שלילית •

153-המתחלקים לגיוסים של כ, ₪מיליון 261-המשיכו ליהנות גם השבוע מזרימת כספים מאסיבית לאפיק שהסתכמה בכ1המנייתיות
היצירות בקרנות  החודש מתחילת . ל"מניות בחובקרנות ₪ מיליון 77-ו כהגמישותלקרנות ₪ מיליון 31-כ, מניות בישראלקרנות ב₪ מיליון 

.₪ מיליון 730-הצטברו ליותר מ1המנייתיות

מיליון  500-המשיכו להוביל את טבלת הגיוסים עם כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

-ו כ10/90בקרנות ₪ מיליון 484-כ, 20/80בקרנות ₪ מיליארד 1.02-המתחלקים לגיוסים של כ, ₪מיליארד 1.77-נוספים המסתכמים לכ₪
.30/70בקרנות ₪ מיליון 170

לעומת  2רשם זינוק של כמעט פי השקליותקצב הפדיונות בקרנות , אם זאת, 0.1%סיכם את השבוע עם עלייהח ממשלתי שקלי "אגמדד •

.מתחילת החודש₪ מיליון 413-ו כ₪ מיליון 169-השבוע הקודם והסתכם בכ

.מהשבוע הקודם35%-אם כי בקצב הנמוך ב, ₪מיליון 159-המשיכו את המגמה החיובית מהשבוע הקודם וגייסו כח חברות"אגקרנות •

₪  מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  200.1-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל217.9-כ23.02.17-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 17.7-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל
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פדיונות בענף קרנות הנאמנות/ עדכון שבועי יצירות 

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 


