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ח"אפיק האג

בישראלח"האגושוקהמאקרוסביבת

בתעשייההתכווצותעלמצביעישראלבנקשלהחברותסקר,

ירידהמסתמנתהמסחרבענף.ובמכירותבתפוקהירידהעם

והמלונאותהשירותים,הבנייהענפי.השניברבעוןבמכירות

.התרחבותעלמדווחים

יתרמשקללתתלהמשיךצפויישראלבנק,להערכתנו

עלאף.הסחרומלחמתהגלובאליתלכלכלההקשוריםלסיכונים

מעלייתוהסיכוןהתקציביהגרעון,באינפלציהעליההמשךכןפי

אנו.התשואותירידתמגמתהמשךעליקשו,ב"בארהתשואות

הממשלתיבאפיקבינוני-קצרמ"מחאחזקתעלממליצים

.(וארוכותמאודקצרותח"באגשימוש)סינטטיבאופן

קונצרניח"אג

לסגירההובילההממשלתיבאפיקהחדההתשואותירידת

ומחזוריהנפקותגלועוררההקונצרניבאפיקהמרווחיםשלחדה

.החברותשלחוב

לחץתחתלהיסחרממשיכותאידיביקבוצתשלהחובאגרות

NAVהלאורמתקרבחובהסדרכיהןבשוקהערכותכאשר

.נכסיםעלהתחייבויותעודףהמשקףהשלילי

החובאגרותבבחירתגבוההסלקטיביותעלממליציםאנו

.השנהמתחילתהראלילאחרהקונצרניות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

מנהלימדד.ב"בארההשירותיםלענפיגםמגיעההתמתנות

-מנקודות53.7-לירדיולילחודשהשירותיםבענפיISMהרכש

.יוניבחודש55.1

ההוצאות.ב"בארהלמגוריםהבנייהבתחוםניכרתהאטה

9%-בכהאחרוניםהחודשיםבשלושתירדולמגוריםלבנייה

מאזביותרהחדההירידה,אשתקדהמקבילההתקופהלעומת

.2008בשנתהמשבר

כמותיתלהרחבההקרקעאתהכיןהמרכזיבנקנגיד,באירופה

לרדתצפויהECBהריבית.הצמיחהאתלעודדבמטרהנוספת

.(כיום-0.4%מ)-0.5%שללרמה

אפיק המניות
ישראל

בירד125א"תמדד.שליליתבמגמהננעלא"בתהמסחרשבוע-

,הנדסהשפיראתנציין125א"בתהבולטותמהמניות.0.71%

בירידותבלטו.בהתאמה11%-ו19%-בכשעלונכסיםלוינשטיין

14%-ו15%-כמערכןאבדואשרIFF-ופריגומניותשערים

.בהתאמה

והחברההאנליסטיםבציפיותעמדואשרתוצאותפרסמהטבע

מהקופקסוןההכנסותהחיוביבצד.השנתיותהתחזיותאתאישרה

.התייצבותמראהב"בארההגנריתוהפעילותמהצפויפחותירדו

בלבדדולרמיליון168עלעמדהפנויהמזומניםתזריםהשליליבצד

התביעות,כןכמו.עולההחברהשלהחובהחזרמיכולתוהחשש

להעיבימשכוהמחיריםותיאוםהכאביםמשככיבנושאהמשפטיות

.הקצרבטווחהחברהשוויעל

גבוהלמניהרווחוהציגההאנליסטיםתחזיותאתעקפהפריגו

ב"בארההצריכהבתחוםשנרשמהגבוההלרווחיותהודות,יותר

יתכןהגנריקהבסקטורהחולשהלאורכיציינההחברה.ובאירופה

.הגנריתהחטיבהבמכירתעיכוב

ב"ארה

הכאשרשלילישבועסיכמוב"ארהמדדי-S&P 0.46%-בירד500

.תנודתימסחרבשבוע,0.56%-בק"והנאסד

Amdocs,אתהעלתהוהחברהבהכנסות2.2%שלעליההציגה

בתחוםהעוסקתTTSרכישת.1%-בכלמניההרווחתחזיותטווח

.5Gבטכנולוגיתהתמקדותהבשלבצמיחהלתמוךצפויההטלקום

Delek USהתחזיותאתהחמיצה-EBITDAדולרמיליון4-בכ,

הפרמיאןבאגןלהשקיעממשיכההחברה.מגידורהרווחיםבנטרול

מיליון360-כשלכספיבהיקףמשותףבמיזם15%רכשהכאשר

.דולר

אירופה

ירד600האירוסטוקסמדדכאשרשלילישבועסיכמואירופהמדדי

מוטותמחברותבעיקרהגיעוהירידות.1.5%-בוהדאקס1.74%-ב

.אירופאיותחברותעלגםשיוטלומכסיםמפניחששותלאורייצוא

34%הרווחצמיחתשיעורכאשר600האירוסטוקסמחברות

11מתוך6.אשתקדמקבילרבעוןלעומת1%עלנאמדלמניה

.נמוכהאךחיוביתצמיחהעלמצביעיםהסקטורים

12.8.19// סקירה שבועית 

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

60353.6-0.36%6.68%4.10.41.1מדד תל בונד 278.50.02%0.27%מ"מדד מק

354.6-0.38%6.56%4.00.51.2מדד תל בונד צמודות445.40.09%3.36%שנים2-5ממשלתי קבוע 

364.1-1.12%6.29%3.32.02.8מדד תל בונד תשואות705.91.40%13.58%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

357.3-0.38%5.74%3.72.72.2מדד תל בונד לא צמודות280.8-0.36%2.56%שנים5-2ממשלתי מדד 

0.0-0.43%6.12%3.72.82.3מדד תל בונד שקלי381.50.45%8.95%שנים10-5ממשלתי מדד 

0.0-1.02%9.09%3.26.15.7מדד תל בונד תשואות שקלי372.00.13%6.81%ח כללי"אג

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

351614.5-1.02%10.29%S&P 5002938.1-0.46%16.43%א "מדד ת

1251507.6-0.71%13.09%Nasdaq8039.2-0.56%19.95%א "מדד ת

901283.50.18%21.46%Eurostoxx 600374.7-1.74%10.04%א "מדד ת

1276.3-0.38%15.19%DAX 4011845.4-1.50%10.75%א צמיחה"מדד ת

726.93.95%44.31%MSCI World 510.0-0.86%12.66%ן"א נדל"מדד ת

52510.31.32%22.25%MSCI Emerging Markets981.2-2.25%1.93%-א בנקים"מדד ת
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בלבד  ₪ מיליון 231-תעשיית קרנות הנאמנות גייסה כ-חודש אוגוסט נפתח בהססנות

מתחילת החודש₪ מיליון 25-רשמו פדיון של כ-הגיוסים בקרנות המנוהלות נעלמו כלא היו.

ח מדינה  "סל על מדדי אג/בזכות גיוסים בקרנות מחקות-₪מיליון 38-הקרנות המחקות וקרנות הסל הציגו זרימת כספים של כ

.  ומניות בישראל

מיליון 218-כאשר מתחילת החודש גייסו כ, הקרנות הכספיות המשיכו לצבור נכסים₪.

. נרשמו ירידות שערים חדות והתנודתיות בשווקים חזרה, ב וסין"מדדי המניות בארץ ובעולם רעדו עם החמרה במלחמת הסחר בין ארה•
קרנות  , ₪מיליון 10-איבדו כמניות בישראלקרנות . ₪מיליון 128-פתחו את חודש אוגוסט עם פדיון של כהמנוהלות1המנייתיותהקרנות 

-בארץ בלטו עם גיוס של כסל על מדדי המניות /קרנות מחקות. הגמישותנפדו מהקרנות ₪  מיליון 61-וכ₪ מיליון 57-פדו כל "בחומניות 
.₪מיליון 252-ל פדו כ"סל על מדדי המניות בחו/קרנות מחקות, מנגד, ₪מיליון 234

31-רשמו ירידה חדה בקצב הגיוסים שהסתכמה בכ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •
.מתחילת החודש₪ מיליון 

. ₪מיליון 8-המשיכו במגמת הפדיונות שנאמדה בכשקליות קרנות, אך למרות זאת, 0.8%-טיפס החודש בשקלי ח ממשלתי "אגמדד •

-כ, ₪מיליון 187-רשמו החודש גיוסים של כ, סל/מנוהלות ומחקות, ח ממשלתי"אגקרנות , 0.8%-עלה החודש בממשלתי כללי ח "אגמדד •
.המנוהלותמתוכם נותבו לקרנות ₪ מיליון 132

6-גייסו כח חברות מנוהלות "אגקרנות . זאת לאחר שנותרו החודש ללא שינוי, רושמות צניחה חדה בקצב הגיוסיםח חברות "אגקרנות •
.₪מיליון 6-פדו כסל/המחקותוקרנות ₪ מיליון 

-כ, ₪מיליון 49-ממשיכות לאבד נכסים לאחר שפדו החודש כל "ח חו"אגקרנות , שקל מתחילת השנה-דולרבצמד 7%של בהמשך לירידה •
.סל/מחקותמיליון בקרנות 3-וכהמנוהלותבקרנות ₪ מיליון 46

מתחילת אוגוסטסל /פדיונות של קרנות מנוהלות וקרנות מחקות/גיוסיםטבלת 

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

קרנות       , 179.5-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המנוהלות . מיליארד שקל332.9-כ07.08.19-לתעשיית הקרנות מנהלת נכון 

.₪מיליארד 27.7-כשמנהלות הכספיות והקרנותמיליארד שקל125.7-כסל מנהלות /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

61-61-גמישות

224234-10מניות בארץ

309-252-57-מניות בחו"ל

64-10-ממונפות ואסטרטגיות

218218קרן כספית

8-8-אג"ח בארץ- שקליות

18755132אג"ח בארץ- מדינה

אג"ח בארץ - חברות 

והמרה
0-66

38731אג"ח בארץ - כללי

49-3-46-אג"ח בחו"ל

1-1-אגד קרנות

20-2-אחר

23138193סה"כ הכל

התפלגות גיוסים/פדיונות לפי קרנות מחקות/מנוהלות מתחילת החודש


