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ח"אפיק האג
ח"האגושוקהמאקרוסביבת

הנתון.0.31%-בעלהפברוארלחודשהמשולבהמדד

הגורמיםבין.(0.28%-מ)0.37%-למעלהתוקןלינואר

הגידולאתלצייןניתןהמשולבהמדדלהתחזקותשתרמו

.הצריכהמוצריוביבואהסחורותביצוא

שלהאחרוןהרבעוןבמהלךלצמוחחזרוהבניההתחלות

ירידתבקצבהתמתנותנרשמהבמקביל.2018שנת

.המחירים

לעלותלצרכןהמחיריםמדדצפוימאי–מרץבחודשים

חשיפהעלממליציםאנו.1.4%-1.2%שלמצטברבשיעור

.התיקיםמ"מחאתולקצרהצמודלאפיקעודפת

קונצרניח"אג

תדרשהחברהכיוהחששסלקוםשלחלשיםדוחות

שלהחובאגרותאתשלחוהסיביםבמיזםגדולותלהשקעות

שלהחובלאגרותגםחלחלואשרחדותלירידותהחברה

.(ואידיביש"דסק)הפירמידהבמעלההחברות

תאפשרלאכיהודיעה,בזקלפנייתבתשובה,ע"נירשות

.אחתתפעוליתכיחידההבנותלחברותלהתייחסלחברה

שלמחיקההקרוביםבדוחותלבצעצפויהבזקמכךכתוצאה

חדהלירידהתובילזומחיקה.זהנושאבגין₪מיליארד1.5

הפחתה)קומיוניקיישנסבי–השליטהבעלתשלהעצמיבהון

.ח"האגשלקווננטיםוהפרת(ח"מש700-800-כשל

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

המדדPMI51.3שללרמהירדהאירופיהאיחודברחבי

שלPMIהנתוני.הייצורבענףשלילייםנתוניםבשלבעיקר

האטהבשלחדהירידהעלכןגםהצביעווצרפתגרמניה

בעליותלנתוניםהגיבגרמניהממשלתח"אג.הייצורבענף

ירדהשנים10-להאיגרתעלוהתשואהחדותשערים

.2016מאוקטוברלראשונה,-0.03%ל

חלשיםכלכלייםנתונים,גלובאליתהאטהמפניהחשש

עקוםהשתטחותלהמשךהובילוהפדמצדיותריוניתוגישה

לביןלשנהח"אגביןהמרווח.ב"ארהממשלתשלהתשואות

גבוההלאהסתברותומתמחרשליליהפךשנים10-לח"אג

.הקרוביםהחודשים12במהלךריביתלהורדת

אפיק המניות
ישראל

מדד.המוביליםבמדדיםביציבותננעלא"בתהמסחרשבוע

מניותמדד.א"כבממוצע2%-בכעלובנקיםא"ותן"נדלא"ת

הענקומחיקתסלקוםשלחלשדוחלאחר3%-בירדהתקשורת

.בבזקהצפויה

בניכוי9.7%שלשנתיתההוןעלתשואההציגהפועליםבנק

הבנקשלהאשראיתיק.באמריקאיתהחקירהבגיןההפרשה

שלבשיעורעלושוטפותמפעולותמימוןהכנסות,6.3%-בצמח

תובילהחקירהסגירתכיסבוריםאנו.שנתיבסיכום,9%

.הבנקשלמחדשלתמחור

36%שלצמיחההציגהכאשרחזקרבעוןפרסמהפוקס

באופןמתמודדתהחברהכיניכר.הנקיברווח45%-ובהכנסות

.מאונלייןהתחרותעםמרשים

ב"ארה

הכאשרמעורבשבועסיימוב"ארהמדדי-S&P -בירד500

.0.26%הוסיף100ק"הנאסדמדדואילו0.77%

הריביתתחזיתהנמכתרקעעל8.3%-בירדהבנקיםסקטור

,לזאתבהתאם.חדהתשואותבירידתלוותהאשרהפדשל

מניות0.72%-בהבסיסיתוהצריכה1%הוסיףן"הנדלסקטור

,+Apple(2.7%)במניותחוזקהלאור0.4%-בעלוהטכנולוגיה

Microsoft(1%)+(0.6%)השבביםומניות+.

השילוחחברת,Fedex,אתחתכהכאשר2.2%-בירדה

עלתה,Micronמניית.העולמיבסחרהאטהרקעעלתחזיותיה

ייצורלהאטמתכננתהחברהכיחשפושדוחותיהלאחר5.3%-ב

.מוצריהבמחיריולתמוךבענףההיצעאתלצמצםכדיוהשקעות

זיכרוןלשבביבביקושיםגידולצופההיאכיציינההחברה

.השנהשלהשנייהבמחצית

אירופה

סקטורבהובלת1.33%-בכהשבועירד600האירוסטוקסמדד

.3.56%מערכוהשילאשרהבנקים

הרכביצרניתBMWרקעעל2019לשנתרווחאזהרתסיפקה

כתוצאהההכנסותבנראותושיבושיםיותרגבוהותעלויות

.הסחרממלחמת

 24.3.19// סקירה שבועית 

מרווחפנימית' תמ"מחשנה.ת' תשבוע' תערךח חברות"מדדי אגשנה.ת' תשבוע' תערךח ממשלתי"מדדי אג

60343.70.31%3.70%3.90.41.3מדד תל בונד 278.10.00%0.14%מ"מדד מק

345.10.31%3.71%3.90.41.3מדד תל בונד צמודות436.30.01%1.23%שנים2-5ממשלתי קבוע 

358.9-0.03%4.76%3.62.53.4מדד תל בונד תשואות641.0-0.05%3.15%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

347.2-0.04%2.74%3.63.52.7מדד תל בונד לא צמודות278.80.40%1.82%שנים5-2ממשלתי מדד 

0.0-0.07%3.02%3.73.72.8מדד תל בונד שקלי363.70.67%3.87%שנים10-5ממשלתי מדד 

0.0-0.11%5.16%3.46.86.0מדד תל בונד תשואות שקלי357.90.15%2.75%ח כללי"אג

שנה.ת' תשבוע' תערךל"מדדי מניות בחושנה.ת' תשבוע' תערךמדדי מניות בישראל

351551.1-0.06%5.96%S&P 5002854.9-0.77%11.72%א "מדד ת

1251419.10.06%6.44%Nasdaq 1007493.30.26%15.74%א "מדד ת

901153.00.70%9.11%Eurostoxx 600380.7-1.33%11.37%א "מדד ת

1285.90.74%16.06%DAX 4011550.0-2.75%7.63%א צמיחה"מדד ת

579.11.99%14.95%MSCI World 505.90.07%11.75%ן"א נדל"מדד ת

52261.01.93%10.11%MSCI Emerging Markets1059.60.87%10.08%-א בנקים"מדד ת
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₪ מיליארד 1.13-מחודש מרץ עם גיוסים של כ¾ הנאמנות מסכמת את תעשיית קרנות 

2018לראשונה מאז חודש ינואר -₪ מיליון 139-מהפך בקרנות המנוהלות החודש שעברו לגיוס חיובי של כ  .

 ח חברות  "אגגיוסים בקרנות המחקות על מדדי , כאשר מחד.₪מיליון 572-רושמות יחד גיוסים של כהמחקות וקרנות הסל הקרנות

.ל"מניות בחופדיונות בקרנות סל על , ומנגד. ל"ומניות בחו

 מיליון 423-נרשמה זרימת כספים חיובית של כהחודש מתחילת , כ"הציגו פדיון קל בשבוע החולף ובסההקרנות הכספיות₪.

הקרנות  , 3%ב רשמו עליות של עד "מדדי המניות העיקריים בארה,מנגד, 0.8%-בארץ מסחרו עד כה בירידות שערים של עד כמדדי המניות •

₪  מיליון 34-כ, הגמישותבקרנות ₪ מיליון 38-כשל המתחלקים לפדיון . ₪מיליון 70-של כהציגו החודש פדיון המנוהלות1המנייתיות
ל הציגו  "בארץ ובחוסל על מדדי המניות /קרנות מחקות. בישראלמניות בקרנות ₪ מיליון 3-אל מול גיוס קל של כ, ל"מניות בחובקרנות 

₪  מיליון 233-פדיונות של כ, ומנגד. מניות בישראלסל על מדדי /בקרנות מחקות₪ מיליון 340-גיוסים של כ, כאשר מחד, מגמה מעורבת
.ל"מניות בחוסל  על מדדי /בקרנות מחקות

שהתבטא , מזינוק בקצב הגיוסיםנהנו החודש ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.שווה ערך לסך כל הגיוס החודשי בפברואר-₪מיליון 206-כשל בגיוסים 

.₪ מיליון 144-רשמו החודש פדיונות של כהשקליותהקרנות , מימוש קלעם מרץ פתח את ח ממשלתי שקלי "אגמדד •

רוב  , ₪מיליון 115-הציגו מהפך ועברו לגיוס חיובי של כח מדינה"אגקרנות , פתח את החודש עלייה קלהח ממשלתי כללי "אגמדד •

.הגיוסים התרכזו בקרנות המנוהלות

₪ מיליון 128-גייסו כח חברות מנוהלות "אגקרנות . ₪מיליון 643-מציגות איתנות בקצב הגיוסים שהסתכם החודש בכח חברות "אגקרנות •
.נוספים₪ מיליון 514-רשמו גיוסים של כסל/המחקותוקרנות 

מיליון  95-ממשיכות במגמת הפדיונות שהסתכמה החודש בכל "ח חו"אגקרנות , שקל מתחילת השנה-דולרבצמד 3.5%של בעקבות ירידה •

.סל/מחקותמיליון בקרנות 26-וכהמנוהלותבקרנות ₪ מיליון 69-כ, ₪

מתחילת מרץסל /פדיונות של קרנות מנוהלות וקרנות מחקות/גיוסיםטבלת 

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

קרנות       , 174-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המנוהלות . מיליארד שקל320.9-כ21.03.19-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 25.1-כשמנהלות הכספיות והקרנותמיליארד שקל121.5-כמנהלות סל /מחקות

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

קרנות מנוהלותקרנות מחקות/סלסה"כ גיוסים פדיונותסיווג קרנות

38-38-גמישות

3433403מניות בארץ

267-233-34-מניות בחו"ל

46-28-18-ממונפות ואסטרטגיות

423423קרן כספית

144-144-אג"ח בארץ- שקליות

14429115אג"ח בארץ- מדינה

אג"ח בארץ - חברות 

והמרה
643514128

182-24206אג"ח בארץ - כללי

95-26-69-אג"ח בחו"ל

3-3-אגד קרנות

8-1-7-אחר

1133572562סה"כ הכל

התפלגות גיוסים/פדיונות לפי קרנות מחקות/מנוהלות מתחילת החודש


