
2 בספטמבר 2018                                                                                                                   עמוד 7 / מתוך 11
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

מניות הביטוח באוגוסט: איילון 
ומגדל זינקו ביותר מ-9% 

חודש אוגוסט היה חודש מוצלח לענף הביטוח. 
בחודש בו חברות הביטוח פרסמו את התוצאות 
שלהן לרבעון השני של 2018, טיפס מדד מניות 
הביטוח פלוס ב-5.3%. התשואה החיובית 
בענף נרשמה גם על רקע הגאות הכללית בשוק 
35 עלה בשיעור של  המניות. מדד תל אביב 
כ-5.5% ומדד תל אביב 125 התחזק ב-6%. 
שוק האג”ח רשם עליות מתונות יותר, כאשר 

מדד תל בונד 20 הוסיף כ-1.1%.
איילון רשמה  מבין מניות הביטוח, מניית 
עלתה  כאשר  ביותר,  החדה  התשואה  את 
העלייה  למרות   .10% כמעט  של  בשיעור 
החדה בחודש האחרון, מתחילת השנה מניות 
אלו איבדו כמעט 36% מערכן. הרווח הכולל 
של איילון בחציון הראשון של השנה הסתכם 
ב-28.7 מיליון שקל לעומת 32.1 מיליון שקל 
בחציון המקביל של 2017. ברבעון השני החברה 
הציגה רווח דומה לרבעון השני אשתקד בסך 
של 12.8 מיליון שקל. בחודש אוגוסט פורסם, 
כי לוי רחמני יסיים את תפקידו כמנכ”ל איילון 

אחזקות.
גם מגדל רשמה תשואה גבוהה מאוד בחודש 
אוגוסט, כאשר מניית החברה טיפסה בשיעור 
של 9.35%. שווי השוק של מגדל עלה ל-4.2 
בביצועי  השיפור  בעקבות  שקל  מיליארד 
המניה. מגדל הציגה דוח מוצלח שהציג עלייה 
של 85% ברווח לרבעון השני של השנה, לעומת 
הזמן המקביל אשתקד. השיפור נעשה בעיקר 
בתחום החיסכון לטווח הארוך של החברה. 

בגזרת ההנהלה, החברה דחתה את הדיון על 
תנאי השכר של המנכ”ל דורון ספיר. 

מניית מנורה מבטחים רשמה עליות חדות 
של יותר מ-7% בחודש אוגוסט. זאת, למרות 
שדוח החברה לרבעון השני הציג ירידה של 
36% ברווח הכולל לרבעון השני של השנה, 
אל מול הרבעון המקביל ב-2017 )53 מיליון 

שקל לעומת 84 מיליון שקל(.
המניות של צמד החברות הגדולות בענף, 
 4.2% והפניקס, רשמו תשואה של  הראל 
בחודש אוגוסט. על פי דוחות החברה, הרווח 
 2018 של  השני  ברבעון  הראל  של  הכולל 
 183 לעומת  מיליון שקל,  הסתכם ב-170 
מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד – ירידה 
של כ-7%. מתחילת השנה, מניית הראל היא 
המנייה עם התשואה הגבוהה ביותר, בשיעור 

של 16.7%. 
הרווח הכולל של הפניקס ברבעון השני של 
108 מיליון שקל, בהשוואה  השנה עמד על 
ל-215 מיליון שקל בתקופה המקבילה – 
ירידה של כ-50%. ביום ה’ שחלף הודיעה דלק 
כי מכרה 5% ממניות הפניקס לגורם שלישי 
בשווי שוק. מתחילת השנה, מניית הפניקס 

עלתה בשיעור של כ-9.2%. 
ביטוח ישיר היא חברת הביטוח היחידה 
בחודש  שלילית  תשואה  רשמה  שמנייתה 
 .1.4% ב- ירדה  החברה  מניית  אוגוסט. 
זאת, למרות הרווח הכולל ברבעון השני של 
השנה שהסתכם ב-54 מיליון שקל, עלייה 
של 8% אל מול הרבעון המקביל ב-2017. 
בתחילת אוגוסט הודיע בנק לאומי כי לאומי 
פרטנרס לא תרכוש את מניות ביטוח ישיר.

 מתחילת השנה טיפסה מניית הראל ב-16.7% והיא מובילה את הענף  ביטוח ישיר 
היא החברה היחידה שהציגה תשואה שלילית באוגוסט  בחודש בו חברות הביטוח 

פרסמו את התוצאות שלהן לרבעון השני של 2018, טיפס מדד מניות הביטוח פלוס ב-5.3%
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תשואות מניות הביטוח בחודש אוגוסט
רווח חציון  שווי שוק  תשואה  תשואה 2018מניות חברות הביטוח )מיליארד( מתחילת השנה חודשית

29 0.4 -35.76% 9.93% איילון 

230 4.2 0.96% 9.35% מגדל

70 2.7 -0.95% 7.61% מנורה מבטחים

250 6.2 16.73% 4.36% הראל

289 5.2 9.18% 4.23% הפניקס

)2( 3.5 1.56% 4.17% כלל ביטוח

104 3.2 2.21% -1.39% ביטוח ישיר
מקור הנתונים: בורסת תל אביב ודיווחי החברות
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