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שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

4.14%-351410.00.32%א "מדד ת

0.52%-1251275.70.33%א "מדד ת

901026.60.33%14.18%א "מדד ת

1414.10.76%12.52%א צמיחה"מדד ת

539.01.26%17.58%ן"א נדל"מדד ת

51663.21.34%5.34%-א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002389.50.63%7.17%

Nasdaq 1005626.31.12%16.09%

Eurostoxx 600392.01.92%9.16%

DAX 4012647.82.24%10.76%

Hang Seng24683.9-0.56%11.25%

MSCI World All 

Countries
459.20.88%8.85%

MSCI Emerging 

Markets
978.30.03%13.45%

ח"מדדי אג

277.50.00%0.05%מ"מדד מק

427.8-0.04%0.50%שנים2-5ממשלתי קבוע 

599.00.03%0.97%שנים5+ממשלתי קבוע 

270.1-0.10%0.75%שנים5-2ממשלתי מדד 

342.4-0.31%1.08%שנים10-5ממשלתי מדד 

60323.50.00%2.46%מדד תל בונד 

324.90.02%2.42%מדד תל בונד צמודות

345.20.09%3.08%מדד תל בונד תשואות

360.10.03%2.40%מדד תל בונד שקלי

341.8-0.08%1.19%ח כללי"אג

קונצרניח "אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.01.10%1.28%מדד תל בונד 

3.91.13%1.30%מדד תל בונד צמודות

3.61.84%1.94%מדד תל בונד תשואות

4.12.61%1.60%מדד תל בונד שקלי

ח"האגאפיק 
ח"המאקרו ושוק האגסביבת 

האבטלה שומרת על רמות . במרץ0.4%המדד המשולב ממשיך להפגין עוצמה ועלה בשיעור של •

ואילו יצוא השירותים מאט מעט מקצב  25-64לקבוצות הגיל 4.2%נמוכות ויציבות בשיעור של 

.2.5%-הצמיחה ההיסטורי ומגלם מעתה צמיחה חזויה שנתית של כ

הציגו עליה נאה  המזון רשתות , 2.5%בשיעור של עלו המכירות הרבעוניות לרשתות השיווק נתוני •

.בפדיונות3.1%יותר בפדיונות עם עליה של 

לייצר הטבות מס ומכסים  התוכנית צפויה . הממשלהי "ע" נטו למשפחה"השבוע אושרה תוכנית •

.מופחתים וכפועל יוצא לתמוך בצריכה הפרטית בעתיד 

ממליצים על  אנו ,האינפלציההמשך  נתוני מאקרו חזקים בישראל צפויים לתמוך בעליה בציפיות •

כי שלושת  נזכיר . הבינונימ"המחבדגש על העדפה לאפיק הצמודתוך 3מ תיק קצר של עד "מח

.לאינפלציה השנתית0.6%-מדדי המחירים הקרובים צפויים לתרום כ

,ח קונצרני"אג

שעריםבעליותסיימובונדהתלומדדימסחרימימיעוטעקבבאירועיםדלהיההאחרוןהשבוע•

מגלמיםשאינםספציפייםחים"לאגהחשיפהאתולהקטיןלהמשיךממליציםאנו.0.05%-כשל

.אינפלציהמפניהגנהמספקאינואשרארוךמ"במחשקליח"אגוכןהלווהסיכוןאתנאותהבצורה

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

ההאטההפדעמדתפיעל.שינויללאהריביתאתשהותירההריביתהודעתפורסמהב"בארה•

אבטלהשיעורעםעדייןחזקיםהינםהעבודהשוקנתוניוכיבמהותהזמניתהינהQ1בבצמיחה

דוח,(2.7%לצפיביחסקלהאכזבה)2.5%עלעומדהשנתיתהשכרעלייתקצב.4.4%של

.2007מאימאזהנמוך'המס8.6%לירד6Uהרחבתעסוקה

דרמטיתהשתנולאב"בארההאינפלציהציפיותהאחרוןבשבוע6.3%-בכהנפטירידתלמרות•

.2%-כשלרמותעלעומדותועדיין

יוניבחודשב"בארההריביתלעלייתשהסתברותלכךהביאהכלכלהלמצבביחסהפדעמדת•

לאור2.35%-כשלברמהנותרוב"בארהשנים10-לח"אגתשואותזאתעם98%-לכעלתה

.לכךמעברולאפעמייםבקירובתעלההנראהככלהריביתזובשנהכיהציפיההמשך

אפיק המניות
ישראל

ן  "מדדי הבנקים והנדל. מעורבת עם נטייה לעליות שערים קלותא נסחרה במגמה "הבורסה בת•

השבוע בשל ירידת מחירי הנפט וכן בשל  9%-מניית אל על זינקה בכ. בממוצע1.3%-עלו בכ

.הודעתה על חניכת קו חדש וישיר מתל אביב למיאמי

ב פשטו על משרדי החברה במסגרת חקירה מתמשכת בעניין  "הודיעה כי הרשויות בארהפריגו•

.  תיאום מחירי תרופות

ע האמריקאית וכי בכוונתה להנפיק את פעילות הפצת  "אחזקות הגישה בקשה לרשות ניארקו•

ל ביצעה הנפקה פרטית לשתי קרנות "נזכיר כי השותפות הנ. GPM Petroleum LP, הדלקים

.מתחום האנרגיה וכעת בכוונתה להנפיק את השותפות כולה ולהישאר בעלת השליטה

ב"ארה

מניות הטכנולוגיה והפיננסים  . נושק לשיאS&P 500-חיובי כשמדד הב סיכמו שבוע "מדדי ארה•

.בממוצע1.25%-הניבו תשואות יתר כשעלו בכ

•Gilead Sciences (GILD)לאחר פרסום דוחות נמוכים מתחזיות האנליסטים הן 3.2%-ירדה בכ

ורמת הוצאות  Sovaldi-וHarvoniחולשה בתוצאות התרופות המרכזיות . במכירות והן ברווח

את תחזיותיה לשנה כולה המשקפת אישררההחברה . גבוהות יותר הובילו לפספוס התחזיות

.ברווח למניה30%-במכירות וירידה של כ20%-ירידה של כ

אירופה

עלה  הדאקסומדד 2%-עלה בכ600האירוסטוקסהתחזקו השבוע כאשר מדד מניות אירופה •

.בסקטור משאבי הטבע3.3%-ירידת מחירי הסחורות השבוע הובילה לירידה של כ. לשיא חדש

AB-Inbev, יצרניות הבירה• (ABI.BB)ו-Carlsberg (CARL.B.DC)פרסמו דוחות טובים  .

על רקע חוזקה בשווקים 2.8%-מול צפי ל3.7%הראשונה הציגה צמיחה אורגנית של 

.1.8%מול צפי אנליסטים לגידול של 4%השנייה הציגה גידול אורגני של . המתעוררים ואסיה

לנוכח פרסום דוחותיה שהציגו  2%-עלתה בכ, Adidas (ADS.GR), יצרנית הספורט וההנהלה•

.גבוה יותר מהציפיות9%, אירו למניה2.23מיליארד אירו ורווח למניה של 5.67מכירות של 
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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

מבחר תוצאות של  // זרקור שבועי 
חברות טכנולוגיה
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מיליארד דולר ואילו  52.9-והסתכמו ב0.3%-ביום פרסום הדוחות לרבעון השני כאשר המכירות פספסו ב1.2%-אפל ירדה ב•

ההנהלה הציגה את תחזיותיה לרבעון השלישי  . דולר למניה2.10סנט ועמד על 8-הרווח למניה עקף את תחזיות הקונצנזוס ב

התוצאות היו חלשות יותר  . מתחזיותיהם המוקדמות של האנליסטים2.5%-נמוכה בהיתהכאשר תחזית המכירות של החברה 

,  כפי שראינו בעבר. בנוסף סין ממשיכה להראות חולשה מסוימת. מאוחר יותר השנה8האייפוןכתוצאה מהמתנה להשקת 

תנועת המניה תגיב באופן בולט לקצב האימוץ ורמת  . חברת אפל נוטה להציג תוצאות נמוכות יותר לקראת השקות חדשות

30מיליארד דולר וחוב זניח של 776החברה נסחרת בשווי שוק של . שניווכח בו בהמשך השנה8האייפוןהמחיר הממוצע של 

ושיעור צמיחת הרווח למניה חזוי  2017לרווח 16.6על פי תחזיות הקונצנזוס אפל נסחרת במכפיל רווח של . מיליארד דולר

.20%-לעלות בכ

8-והגיעו לכ49%-ההכנסות צמחו ב. את התחזיות המוקדמות בפער ניכרשהיכתהירדה ביום פרסום הדוחות על אף פייסבוק•

בסיכום הרבעון החברה הציגה צמיחה של  . 57%-והמובייל צמח בכ51%-עסקי המודעות של החברה צמחו ב. מיליארד דולר

מיליון ביוני 500-מיליון מ700-מציגה גידול גבוה כאשר מספר המשתמשים עלה לאינסטגרם. (GAAP)ברווח למניה 99%

ההנהלה  . צרכנים ברחבי העולם/מיליארד משתמשים1.9-מיליון מפרסמים באתר הצליחו להגיע לכ5החברה ציינה כי . 2016

,  מיליארד דולר435נסחרת בשווי שוק של פייסבוק. 2017בשנת 40-50%מאשררת את תחזית הוצאות המשקפת עלייה של 

במכירות וברווח השנה והיא נסחרת  40%-על פי תחזיות האנליסטים החברה צפויה לצמוח בכ. מיליארד32עם עודף מזומן של 

.17של EV/EBITDAומכפיל 28במכפיל רווח של 

,  מיליארד דולר2.98ביום פרסום הדוחות כאשר חברת התשלומים הדיגיטלית הציגה מכירות של 6.8%-זינקה בכפייפאל•

,  בנוסף. דולר למניה0.44סנט ועמד על 3-מעל תחזיות הקונצנזוס ואילו הרווח למניה עקף את התחזיות המוקדמות ב1.4%

נמוכות יותר ולכן הפתיעה  תפעויותהחברה השכילה להציג הוצאות . ההנהלה העלתה את תחזיותיה לרבעון השני ולשנה כולה

מתאפשרים כפיילוט  Venmoהחברה הודיעה כי תשלומים בעזרת חברת הבת . 21.6%לטובה כשהניבה רווח תפעולי של 

במהלך אשר להערכתנו מפחית את סיכון התחרות  , Android Payפ עם "בקרב מספר קמעונאיים וכי החברה התקשרה בשת

מיליארד דולר ועם עודף מזומן של  59נסחרת בשווי שוק של פייפל. לאור התרחבותן בקרב לקוחותיה והצעת פתרונות נוספים

במכירות וברווח למניה ומניות החברה נסחרות  17%-על פי תחזיות האנליסטים החברה צפויה לצמוח בכ. מיליארד דולר9-כ

.2017-לרווחים החזויים ב4ומכפיל מכירות של 27המכפיל רווח של 

Apple (AAPL)

Facebook (FB)

PayPal (PYPL)
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פדיונות בענף  / עדכון שבועי יצירות 
קרנות הנאמנות

₪  מיליון 450-שבוע המסחר המקוצר הסתכם בגיוסים של כ

.נרשם בקרנות הכספיות₪ מיליון 22-פדיון של כ, מנגד, ימי עסקים בלבד3-ב₪ מיליון 470-קרנות מנוהלות ומחקות גייסו כ

.השבוע₪ מיליון 88-זאת לאחר שאיבדו כ, ח שקלי בראש טבלת הפדיונות"קרנות אג

רשמו  1המנייתיותהקרנות , בהמשך לכך-(א"כ0.3%-עלו ב125א "ומדד ת35א "תמדד )מדדי המניות סיכמו את השבוע במגמה חיובית •

בקרנות  ₪ מיליון 46-כ, מניות בישראלקרנות ב₪ מיליון 103-המתחלקים לגיוסים של כ, ₪מיליון 174-גיוסים של כ,  ימי מסחר3-ב

.ל "מניות בחובקרנות ₪ מיליון 25-ו כהגמישות

מיליון  366-המשיכו להוביל את טבלת הגיוסים עם כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.נוספים₪

ימי  3-ב₪ מיליון 55-ח מדינה המשיכו לדמם ורשמו פדיון של כ"קרנות אג, 0.15%סיכם את השבוע בירידה של ח ממשלתי כללי "אגמדד •

.מסחר

.בסיכום שבועי₪ מיליון 89-המשיכו את המגמה החיובית מהחודש הקודם עם גיוסים של כח חברות"אגקרנות •

₪  מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  206.3-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל223.2-כ04.05.17-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 16.9-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל

סיכום שבועיה' 04/05/17ד' 03/05/17ג' 02/05/17ב' 01/05/17א' 30/04/17קטגוריה/תאריך

7211846גמישות

0101חו"ל כללי

97321103מניות בארץ

0121325מניות בחו"ל

0-3-1-4ממונפות ואסטרטגיות

41-3351-22-קרן כספית

31-34-24-88-אג"ח בארץ- שקליות

21-16-19-55-אג"ח בארץ- מדינה

200-1-אג"ח בארץ- מט"ח

41351489אג"ח בארץ - חברות והמרה

65195106366אג"ח בארץ כללי

0-4-5-9אג"ח בחו"ל

0000לתושבי חוץ בלבד

2-12-1-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

150010751174

2600246177449סך הכול

6600279126471מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - מאי 2017 


