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ח"האגאפיק 

בישראלח"האגושוקהמאקרוסביבת

להוביליכולהנוספתדחיה,מרץלסוףנדחההמדינהתקציבאישור❖
.ישראלשלהאשראיבדירוגלפגיעה

3.7-ישראלבנקי"עממשלתיח"אגברכישותהתמתנותחלה❖
.באוגוסט₪מיליארד6מולבספטמבר₪מיליארד

10.4%-מכבמעטירד(קבוע+זמנית)מועסקיםהבלתישיעור❖
הראשונהבמחצית9.7%-לכ,2020אוגוסטשלהשנייהבמחצית

שלהראשונהבמחציתהאבטלהשיעור.2020ספטמברשל
השנייהבמחצית6%-מכבמעטירד,(זמניתנעדריםללא)ספטמבר

ספטמברשלהראשונהבמחצית5.8%-לכ2020אוגוסטשל
2020.

מסעדותעבורהרכישות.25%-בירדואשראיבכרטיסיהרכישות❖
-בורהיטיםביגוד,חשמלמוצרי,37%-בתיירותעבור,55%-בירדו

.57%-בופנאיוחינוך51%

27%שלירידה-דירות19,500נמכרוהשנהשלהשניברבעון❖
רקנמכרו-למשתכןמחירבנטרול,2019שלהשניהרבעוןלעומת

.דירות16,800

2,700רקקנוהמשקיעים,חדהירידהחלהלהשקעהבדירות❖
ומכרואשתקדמקבילמרבעון32%שלירידה,השניברבעוןדירות

בנוסף.אשתקדמקבילמרבעון26%שלירידה,דירות3,900רק
מול,בהפסדשנמכרותהדירותבמספרעלייהשלהמגמהממשיכה

וברבעון10%עלעמדהראשוןברבעוןהנתוןשעברהבשנה7.4%
.14%עלהשני

ל"בחוהמאקרוסביבת

פורסםספטמברלחודשיצרניהלאבמגזרISMהמדד-ב"ארה❖
התביעות.קודםבחודשנקודות56.9מולנקודות57.8עלעמד

לירידהצפימולאלזאת,אלף840לירדואבטלהלדמיהראשוניות
חדהירידהחלה.(קודםבחודשאלף849).תביעותאלף820ל

השערךמסקראך(2008למשברבדומה)אשראיבכרטיסיבאשראי
FEDטוביחסיתפיננסימצבעלמדווחיםהביתמשקי.

בוירוסהנדבקיםבמספרמאודמהירהעליהחלה-אירופה❖
בתחלואהשעליהניכר.המתיםבמספרפחותהרבהאך,הקורונה
הרכשמנהלימדדכאשרהכלכלייםהאינדיקטוריםעלמשפיעה

נקודות51.9מולאל,נקודות50.4-לירדמרקיטשלהמשוקלל
4.4%-בעלואוגוסטלחודשהקמעונאיותהמכירות.קודםבחודש
בביקושחדהעליהחלה.3.7%שלעליהחלהשנתיתוברמה

.פרטייםאנשיםמצדחדהוירידההעסקיםמצדלאשראי

אפיק המניות

ישראל

הסגרתקופתאתלכאורהלנצלממשיכותהמזוןרשתות,מרקרדהע״פ❖
המובילותהמזוןרשתותהעלובלבדחודשבתוך.מחיריםלהעלותכדי

נמצאתהרשימהבראש.2%-10%-בהמוצריםסלמחיראתשנבדקו
,ביותרהגבוהבשיעורהסגרבזמןהמחיריםאתשהעלתה,דילשופרסל

שופרסלאחרי.הרשתותמביןביותרהגבוההואשלההסלומחיר-10%
אך,בבדיקהביותרהזולהסלאתהציעהשאמנם-לוירמירשתנמצאת

אתהעלוויוחננוףויקטורי.5%-בהמוצריםמחיריאתהעלתההיאגם
להציגקשהיהיההמזוןלרשתות.בלבד2%שלבשיעורהמוצריםמחירי
ומשקאותמזוןבמוצרירוחביותמחיריםלעליותדיהמשכנעתסיבה

.ימיםכחודששלקצרהכהבתקופה

והוטפרטנר,פלאפוןבחברותהשבועלעבודהחלה5דורסלולררשת❖
,ספטמברבסוףהממשלתיהתדריםבמכרזזכושאלולאחר.מובייל

להגבירמענקיםקיבלואךהאנטנותפריסתאתמפרסמותלאהחברות
נפרסוכבראנטנות250-שכעולהמהפרסומים,הפריסהקצבאת

אנטנותעשרותשלבקצבפורסותשהןמדווחותוהחברות,בישראל
לסלקום"מסרהזולתקופהנכוןהרישיוןאתקיבלהשלאסלקום.בשבוע

ובמהלך,לפיילוטשמשמשותתחנותומספרמרכזיתמערכתיש
המערכתאתלהשיקכדימוגברבקצבהחברהתפרוסהקרובההתקופה

."הקרובהרבעוןבמהלך

גלובאלי

בעודשיתרחשוב"בארההבחירותלקראתעולותמרכזיותסוגיותמספר❖
לאהממשלי"עהנוספתהתמריציםחבילתשאישורנראה.שבועות3

הנשיאשלשהותוכדיתוך,השבועגםכאשר,הבחירותלפניתתרחש
דורשיםהדמוקרטים.להסכמותמגיעיםאינםהצדדיםבבידודטראמפ
מולאליותרורחבה(דולרטריליון2.2)גדולהתמריציםחבילת

יש.(דולרטריליון1.6-1.8)יותרנמוךבמספרשנוקביםהרפובליקנים
כיואמרדעתושינההנראהככלטראמפהנשיאהשבועבסוףכילציין
שמציעיםמזויותרגדולהתמריציםחבילתבאישורמעונייןהוא

,מוחלטברובצורךישבסוגיהינצחמהצדדיםשאחדבכדי.הדמוקרטים
יכולותאכןהקרובותוהבחירות,הנבחריםבביתוגםבסנאטגםכלומר

והנשיארפובליקניםשלרוביישארבסנאטאםזאתעם.בסוגיהלהכריע
חבילתבהעברתבקשייםלהיתקלצפויהוא,דמוקרטייהיהשייבחר

כפי,אכןאם.הסחרמלחמתסוגייתהיאנוספתסוגיה.התמריצים
הסיכוניםאזי,יזכהביידןהדמוקרטיהמועמד,הסקריםרובשמציגים

החברותעםייטיבאשרדבר-יפחתוהסחרמלחמתלסוגייתהמתלווים
כזהתרחישאםמאידך.הסיניותהטכנולוגיהולחברותב"לארההמייצאות

החברותמסשלהעלאהבעדשהדמוקרטיםלזכורישיתממשאכן
עללהעיבשיכולמה(28%ל21%-מלעלותרוציםהדמוקרטים)

.בשווקיםהחיוביהסנטימט

11/10/2020// סקירה שבועית 

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

2.98%4.61.11.5-60345.3-0.03%מדד תל בונד 279.00.00%0.10%מ"מדד מק

3.62%4.41.21.7-344.0-0.03%מדד תל בונד צמודות451.60.01%0.66%שנים2-5ממשלתי קבוע 

10.38%3.52.62.9-333.60.21%מדד תל בונד תשואות746.5-0.42%1.99%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

1.28%3.72.92.6-360.80.30%מדד תל בונד לא צמודות3.05%-271.20.05%שנים5-2ממשלתי מדד 

1.51%3.72.92.6-386.70.30%מדד תל בונד שקלי2.40%-371.4-0.29%שנים10-5ממשלתי מדד 

5.13%3.25.35.1-355.70.97%מדד תל בונד תשואות שקלי0.57%-376.5-0.03%ח כללי"אג

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

18.92%S&P 5003477.13.84%7.63%-351364.82.61%א "מדד ת

13.08%Nasdaq11579.94.56%29.06%-1251405.22.65%א "מדד ת

0.34%Eurostoxx 600370.42.11%-10.94%-901477.62.28%א "מדד ת

1564.2-1.98%11.97%DAX 3013051.22.85%-1.49%א צמיחה"מדד ת

29.33%MSCI World 573.03.63%3.58%-616.42.67%ן"א נדל"מדד ת

32.17%MSCI Emerging Markets1121.63.77%0.37%-51768.04.11%-א בנקים"מדד ת



בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// סיכום חודשי 
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₪  מיליון 285-תעשיית קרנות הנאמנות פותחת את חודש אוקטובר עם פדיונות של כ

.סל על מדדי המניות בארץ/שהתרכזו בעיקר קרנות מחקות₪ מיליון 162-הנאמדים בכ, מחקות וסל, הביא למימושים בקרנות הפאסיביות, המשך הסגר בישראל❖

.בספטמבר₪ מיליארד 0.85-זאת בהמשך לפדיונות של כ, ₪מיליון 150-הקרנות המנוהלות הציגו מתחילת החודש פדיונות קלים של כ❖

.  ח מתחילת אוקטובר"מיליון ש28-ומציגות צבירה חיובית של כ, הקרנות הכספיות חוזרות לגייס לאחר חודש של פדיונות❖

3.7%ו 3.4%-עלו בNasdaq-ומדד הs&p500-מדד ה. זאת לאחר חודש ספטמבר שהסתכם בתשואות שליליות, ב ובאירופה חזרו החודש לטפס"מדדי המניות בארה

.  4.5%מדדי המניות המרכזיים בשוק המקומי לא נותרו מאחור והניבו למשקיעים תשואה של עד .2.3%-המשיך במגמה החיובית ועלה בDax-מדד ה, כמו כן. בהתאמה

הנחלקים  , ₪מיליון 245-מה שהתבטא בפדיונות של כ, בישראל1המנייתיותהמשקיעים המשיכו להקטין את החשיפה לקרנות , למרות התשואות החיוביות בישראל

זאת  , ₪מיליון 118-רשמו החודש גיוסים של כמנוהלותל "מניות בחוקרנות . בקרנות המנוהלות₪ מיליון 103-סל ו כ/בקרנות המחקות₪ מיליון 360-לפדיונות של כ

.ל"סל על מדדי המניות בחו/בקרנות מחקות₪ מיליון 99-בהמשך לגיוסים של כ

כתוצאה  , 0.64%-הניבו החודש למשקיעים תשואה חיובית ממוצעת של כ, ’וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.בלבד₪ מיליון 20-ח כללי הציגו ירידה חדה בקצב הפדיונות מחודש ספטמבר לכ"קרנות אג, מכך

. ₪מיליון 16-מסכמות את השבוע הראשון של אוקטובר עם פדיונות קלים של כהשקליותהקרנות •

.המנוהלותבקרנות ₪ מיליון 66-שהתבטאה בפדיונות של כ, התאפיינו מתחילת החודש במגמה שליליתח ממשלתי "אגקרנות •

.מנוהלותבקרנות ₪ מיליון 54-ו כסל /מחקותבקרנות ₪ מיליון 31-הנחלקת לפדיונות של כ, ₪מיליון 85-החודש לצבירה שלילית של כח חברות "אגקרנות •

. ₪מיליון 7-עברו לפדיונות של כל "ח חו"אגקרנות , עקב הפיחות בשער הדולר אל מול השקל בשבוע החולף•

סל מתחילת אוקטובר/פדיונות של קרנות מנוהלות וקרנות מחקות/טבלת גיוסים

₪ הנתונים מוצגים במיליוני 

127-סל מנהלות כ/קרנות מחקות, 156.2-מנהלות כ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המנוהלות . מיליארד שקל308.4-כ07.10.20-תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל
.₪מיליארד 25.1-שמנהלות כהכספיות והקרנותמיליארד שקל

ע או נכסים פיננסיים כלש"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. הם

שיווק להשקעות ואינה תחליף   לייעוץ אישי לל/ 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. קוחות 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


