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שנה.ת' תשבוע' תערךשם נייר

מדדי מניות בישראל

2.53%-351433.6-0.32%א "מדד ת

1251288.9-0.27%0.51%א "מדד ת

901015.3-0.06%12.93%א "מדד ת

1394.1-2.24%10.93%א צמיחה"מדד ת

522.90.02%14.06%ן"א נדל"מדד ת

51709.9-0.80%8.30%-א בנקים"מדד ת

ל"מדדי מניות בחו

S&P 5002419.7-0.61%8.24%

Nasdaq 1005653.0-2.69%16.11%

Eurostoxx 600380.7-2.13%4.97%

DAX 4012416.2-3.21%7.35%

Hang Seng25965.40.37%17.11%

MSCI World All 

Countries
465.1-0.40%10.25%

MSCI Emerging 

Markets
1010.8-0.09%17.22%

ח"מדדי אג

277.50.00%0.07%מ"מדד מק

430.4-0.08%1.09%שנים2-5ממשלתי קבוע 

608.2-0.43%2.52%שנים5+ממשלתי קבוע 

270.3-0.06%0.85%שנים5-2ממשלתי מדד 

343.8-0.08%1.48%שנים10-5ממשלתי מדד 

60324.4-0.17%2.75%מדד תל בונד 

325.8-0.16%2.70%מדד תל בונד צמודות

346.4-0.11%3.43%מדד תל בונד תשואות

363.7-0.12%3.42%מדד תל בונד שקלי

343.7-0.11%1.73%ח כללי"אג

קונצרניח "אג

מרווחפנימית' תמ"מח

604.21.34%1.19%מדד תל בונד 

4.11.38%1.20%מדד תל בונד צמודות

3.82.05%1.88%מדד תל בונד תשואות

4.32.68%1.72%מדד תל בונד שקלי

ח"האגאפיק 
ח"סביבת המאקרו ושוק האג

מהנתונים עולה  . י צרכנים פרטיים"פרסמה השבוע את נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי עס"הלמ•

בחישוב שנתי בסך כל הרכישות  3.2%הציגו עליה של 2017מאי -כי נתוני המגמה לחודשים מרץ

מציגה צמיחה  2017מאי –בחינת סך הרכישות של הצרכנים לתקופה של ינואר . בכרטיסי אשראי

.ביחס לתקופה המקבילה אשתקד8%של 

מאי  –עלה במרץ ( המהוות שליש מפדיון המסחר הקמעוני)המכירות ברשתות השיווק מדד •

מדד  . בשלושת החודשים הקודמים3.3%בהמשך לעלייה של , בחישוב שנתי2%-ב2017

לאחר עלייה של  , בחישוב שנתי0.6%-ב2017מאי –המכירות של רשתות המזון ירד במרץ 

.בשלושת החודשים הקודמים2.5%

6.7%של ירד בשיעור ( אניות ומטוסים,למעט יהלומים )הסחורות יצוא , 2017מאי -בחודשים מרץ•

בשלושת החודשים  1.9%הפגיעה ביצוא הסחורות מגיעה לאחר עליה של . בחישוב שנתי

פחות  , 1.2%בהקשר זה חשוב לציין כי התוצר ברבעון הראשון עמד על . 17' שהסתיימו בפב

.  1.4%מהאומדן הקודם שעמד על 

והשקליתוך מתן משקל שווה לאפיקים הצמוד 3מ תיק קצר של "אנו ממשיכים וממליצים על מח•

.  הבינונימ"המחבדגש על 

ח קונצרני"אג

.  בדומה לאפיק הממשלתי0.2%-מדדי התל בונד מסיימים שבוע עם ירידה של כ•

ספציפיים שאינם מתמחרים בצורה נאותה את  חים"לאגאנו ממליצים להמשיך ולצמצם חשיפה •

.  ארוך אשר אינו מספק הגנה מפני אינפלציה עתידיתמ"במחח שקלי "סיכון הלווה וכן אג

ל"ח בחו"סביבת המאקרו ושוק האג

2.1%לרמות של 2018-ו2017ב לשנים "הורידה את תחזית הצמיחה של ארההמטבע קרן •

כי לנשיא טראמפ יהיה  כלכלני הקרן טוענים . בהתאמה2.5%-ו2.3%לעומת תחזית קודמת של 

.ומעלה3%קושי לקיים את הבטחות קמפיין הבחירות שלו ולעמוד ביעדי צמיחה של 

(  בריטניה)וקרני ( גוש האירו)דראגיח עם נאומיהם של "בשוק האגתנודתי אירופה סיימה שבוע •

החששות , לקיצןשהעלו חששות בקרב המשקיעים כי ההרחבות המוניטריות בגוש האירו קרובות 

בליבת האינפלציה בגוש האירו לרמה  מגידול תשואות בחוב הממשלתי קיבלו תמיכה עליות ובצדן 

והפאונד האירו . במאי ועליה חדה מהצפוי  בסנטימנט העסקים0.9%לעומת 1.1%שנתית של 

.  בהתאמה מול הדולר2%-וכ1.7%-עלו השבוע בכ

המניותאפיק 
ישראל

.  בממוצע0.3%-ירדו בכ125א "ות35א "מדדי ת. השבוע במגמה שליליתא נסחרה "הבורסה בת•

לשלילה מניות אינטרנט זהב  בלטו . בממוצע2.4%-א טכנולוגיה ירדו בכ"ותSME60א "מדדי ת

.ע בחברת בזק"בממוצע כל אחת לאור החקירות של הרשות לני13%-וביקום שירדו בכ

בחשד שסייע ללקוחות  , ב"י רשויות המס של ארה"החקירה המתנהלת נגד בנק הפועלים ע•

עד כה החקירה עלתה  . עשויה להתעכב ולעלות לבנק בסכומים נוספים, אמריקאים להעלים מס

.בקרב הבנקים המקומיים אנו מעדיפים את לאומי ומזרחי טפחות. לבנק כמיליארד שקל

WeWorkמיליון שקל מול חברת 450-מגעים לעסקת ענק המוערכת בכואמות מנהלת גב ים •

בפרוייקטר "למשקל 70-80שנה במחירי שכירות של בין 20-אלף מטר ל27-שבה תשכור כ

TOHA . בחיפהם"מתעוד דווח כי בפרויקט ,Amazonאלף מטר בדמי  12-מעוניינת לשכור כ

.מיליון שקל10-כאשר שווי העסקה נאמדת על כ, שנים5-ר ל"שקל למ75-65שכירות שינועו בין 

ב"ארה

ואילו מניות  2.8%-כאשר מניות הטכנולוגיה התממשו בכ, ב סיכמו שבוע שלילי"מדדי ארה•

חלוקת דיבידנד  המאפשרות מתוצאות מבחני הלחץ תמיכה כאשר קיבלו 3.2%-הבנקים עלו בכ

.בתשואות הקצרות והארוכותומעלייה חדה יותר בשיעור גבוה 

השנה 25%-עלו בכFAAMG”–Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google“-מניות ה•

גולדמן . עד כה השנה10%-שטיפס בכS&P 500-משיעור עליית מדד ה28%-בממוצע והיוו כ

.מצביע על שיעור חשיפה גבוה של קרנות גידור וקרנות נאמנות במניות הללוזאקס

אירופה

ECB-וסימנים מצד ה1.7%-בממוצע לאור התחזקות האירו בכ2.5%-אירופה ירדו השבוע בכמדדי •
.לגבי הפחתה אפשרית בתוכנית ההקלה הכמותית הנרחבת ביבשת

השיפור הכלכלי  . ח ממשלתי"במתאם לעליית תשואות אג2.6%-מניות הבנקים האירופיים עלו בכ•

.  מייצרים סביבה כלכלית נוחה לבנקים להגדיל את רווחיהם, יחד עם עליה בסביבת האינפלציה
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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

מקומיותצמודות דולר אגרות חוב // זרקור שבועי 
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הקונצנזוס בתחילת השנה גרס כי פערי הריביות  . להתחזקות הדולר בעולם ככלל ומול השקל בפרטבציפייה נפתחה 2017שנת 

ב לישראל צפויים להביא  "לתוך השנה תוך הבדלים מוצהרים במדיניות המוניטארית בין ארהויתחדדו ב שילכו "בין ישראל לארה

חזינו ירידה בשער החליפין של הדולר במחצית , בפועל. הנחות לחוד ומציאות לחוד. שער החליפין מול הדולרלהתאוששות 

שינוי אשר מייצר הפסד ניכר למשקיעים החשופים לדולר וכן כאב ראש מתמשך ליצואנים ולקובעי  ! מול השקל9.1%-הראשונה ב

. במלוא המרץהנפקות של אגרות חוב צמודות דולר נמשכו , בה בעת. המדינות

:ניירות ספציפייםלמספר עובדות טרם נצלול ' נתחיל עם מס
.לדולרמתואם הבסיס הדולרים שהונפקו בשנה האחרונה נמצאים מתחת למדד חים"האגכל 1.
(.נתונים ללא חוב להמרה דולרי)ירדו השנה סדרות 2אגרות החוב צמודות הדולר מלבד כל 2.
.2.54%-עמד על ירידות השערים באגרות חוב צמודות דולר ממוצע , 1.8%על אף שהדולר ירד ביוני ב 3.

:מספר פרמטריםח דולריות אנו בוחנים "טרם בחירת אג
המכרז  במועד )וכן מועד מדד הבסיס האגרתשממנו נגזרת ההצמדה של ( שער יסודי)שער הדולר –מדד הבסיס של הדולר •

.על מדד בסיס אם קיימתהגנה , (הציבורי או המוסדי
.ח ממשלת ישראל בדולר"בחינת מרווח דולרי מול אג•
.המנפיקשל אותו השקליח והשוואה לעקום "של האג" גיור"עלות ה•
.מ"מחאו /ודירוג או /והשוואה על בסיס אגרות דומות בשוק ברמת מאפייני פעילות •
.בחינת בטחונות באם קיימים•

בארץ ומורכב ממספר מועט  עדיין בוסרי השוק הקונצרני הדולרי . ח"שיותר ייחודיים לסוג הזה של האגמספר מאפיינים נרחיב על 

הכוונה  " גיור"כאשר אנו בוחנים את עלות ה. ופערי תמחור בשלבי המסחר המוקדמיםלא מעט עיוותים דבר המייצר סדרות של 

ח בהנחה שקנינו הגנה מטבעית על התשואה הדולרית לשנה  "של האגהשקליתהיא שאנו למעשה מחשבים את התשואה 

.  קדימה
4.72%-ו4.68הוא ' ט-ו' מ והתשואה של הסדרות הדולריות ו"מחממוצע : ן"בזהחוב של לצורך דוגמא נשתמש באגרות 

מ"למח3.4-3.5%נקבל תשואה שקלית מקורבת של 1.4%-בכבמידה ונוריד את עלות הגידור לדולר לשנה שנאמדת . בהתאמה

פער  , 2.9%-כאותה היא מגלמת עומדת על השקליתכי התשואה נראה , דומהמ"מחלה של בזן ' באם ניקח את סדרה ה. המדובר

.  הדולריתביחס לאלטרנטיבה הסינטטית 0.4%-כשלילי של 
תשואה עודפת ביחס להצמדה עם ירידה של כמחצית סיפקה ן"בזשל ' סדרה ו, 9.1%ירד הדולר בשיעור של הראשונה במחצית 

הסיכון של הפירמה ירד ודירוג האשראי של החברה עלה במקביל  ומרווח התאפשר מאחר הדבר . הדולרמהשינוי השלילי בשער 

ממדדי התל  2יותר מפי ,7.7%-עלתה בשיעור של כהשקליתח "עם זאת האג, אפרילבתחילת חודש -Aלדירוג של + BBBמרמות 

.דבר שהפך אותה  לאחת האגרות המצטיינות למחצית הראשונההשקלייםבונד 

30.6.2017-יציג נכונים ל$ ח בזן ושער "אג
מדד  הצמדה  תשואהמ"מחסדרה  

בסיס

דולר  

יציג

פער מול  

מדד  

בסיס

תשואה  

השנה

תאריך  בטחונות 

הנפקה

דירוג

שיעבוד  4.5%--3.8763.4969.8%דולר4.244.5'ו

שלילי

2.6.15A-

שיעבוד  4.1%--3.6493.4964.2%דולר5.124.94'ט

שלילי

26.4.17A-

לא ללאשקלי4.682.89'ה

רלבנטי

שיעבוד  7.68%

שלילי

2.6.15A-
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ח  "האגרות הונפקו השנה כאשר למעשה ההבדלים הם בסוג באג2. נוספת לבחינה הן צמד אגרות החוב של חלל תקשורתדוגמא 

הלוויןהונפקה כמימון לבניית , השנהשל חלל שהונפקה בסוף ינואר ' טזנזכיר כי סדרה . הבטחונותובטיב ( סטרייט' טז,להמרה ' יז)

הזכויות שלו  על , הנלוותוהמערכות 17הועמדו כבטוחות שיעבוד קבוע ראשון על עמוס האגרתכאשר לטובת מחזיקי 17עמוס 

וכן הועמד שיעבוד  הלוויןבו עתיד להיות מסלול e17השמיים ' בנוסף הועמדה כבטוחה נק. בגינולתקבולים וכן על תקבולי ביטוח 

ח להמרה שהונפקה במאי השנה במטרה  "של חלל הינה סדרת אג' יזסדרה . והמערכות הנלוות3עמוס הלוויןשני בדרגה על 

.ביחס למניית חלל תקשורת53.7%-ח מגלמת כיום פרמיה להמרה של כ"להחליף חוב ישן ברמת החברה האג

זאת בהתחשב בעובדה כי פרמיית  ' טזשהועמדו לסדרה מטיב הביטחונות , כאמור, נובעיםל "האגרות הנ2הבדלי התמחור בין 

' טזבסדרה , הבסיסמול מדד 8.5%-ניתן לראות כי למרות פער של כ. חי"האגמציבה אותה במסלול ' יזההמרה הגבוהה בסדרה 
,  למעשה. בלבד3.5%-למרות שהדולר נחלש מאז שהונפקה בכ6.5%-שירדה בכ' יזבלבד לעומת סדרה 2%-ירדה בכהאגרת

לא ירדה כלל אלא אף ייצרה למשקיעים בה רווחי הון וזאת עד למועד בו התגלתה החקירה מול שאול  ' טזאגרת החוב מסדרה 

, הראשונה: 'טזסדרה למחשבה לגבי ' נק2(. הינו בעל השליטה הן בבזק והן בחלל תקשורתאלוביץ)YESבזק ובכירי , אלוביץ
במחסני חברת  Q12019-עד מועד השיגור המתוכנן בעומד ( הלוויןאו יותר נכון החלקים ממנו מרכיבים את )17עמוס הלווין

-הבארועיהעבר מראה שאירוע ביטוחי כפי שקרה ניסיון , השני. משמעותי עד מועד השיגורללא סיכון ( בינלאומיAדירוג )בואינג 
TOTAL LOSS לכיסוי ביטוחי מלאזוכים 6-ו5של עמוס.

נציין  ". לוויתן"על מנת לשמש חלק ממימון קידוח והונפקה A1היא איגרת החוב של דלק קידוחים שקיבלה דירוג נוספת דוגמא 

:נקודות עיקריות הנוגעות לאגרת ' מס

ירדו משיעור מינימלי של  " תמר"במאגר ( לאחר האיחוד עם אבנר)חלקי באם אחזקות דלק קידוחים פידיוןח תשלם "האג•

"  פטרוליוםתמר "מהמאגר ולאחר הנפקת 31.25%היא " תמר"נזכיר כי כיום האחזקה הנוכחית של דלק קידוחים במאגר . 10%
.יום30-הגבוה מבין פארי או מחיר שוק ממוצע לשל לנוסחאבהתאם הוא הפידיון. 22%אחזקה זו תרד ל

.צפוי לרדת בשנה לערךהאגרתשל מ"המחחלקי לפי מתווה הגז פידיוןבהנחת •
9.25%)פטרוליוםותמר "( תמר"מהזכויות ב28.75%)ישראמקוח ייגזר בהשוואה לאגרות של "התמחור הנוכחי של האג•

של הנייר יילקח בהשוואה  לאגרות החוב השקליות  ( לאחר מכירת האחזקות בתמר)התמחור העתידי אך , לכשיונפקו( במאגר

.של רציו מימון

30.6.2017-יציג נכונים ל$ ח חלל ושער "אג

דולר  מדד בסיסהצמדה  תשואהמ"מחסדרה  

יציג

פער מול  

מדד בסיס

תשואה  

השנה

תאריך  בטחונות 

הנפקה

דירוג

ללא15.5.17ללא6.5%--3.613.4963.2%דולר5.525.61(המרה)' יז

+  17עמוס2.1%--3.8173.4968.4%דולר5.594.87'טז

3עמוס 

שיעבוד שני

ללא23.1.17
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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

אגרות חוב דולריות מקומיות// זרקור שבועי 

054.2525462נועם אייזנברגר | 050.6555377סבטליץמיקי |054.7234235דן ברקאי | 054.3036052אורן דגן : קשר ליועצים

www.oceanp.com| 072.2793193משרד  | info@oceanp.com

:בבורסהח דולריות עיקריות "ב ריכוז אג"מצ

שם נייר

מ  "מח

ברוטו

תשואה  

ברוטו

דרוג  

מאוחד

פארי  

ברוטו

שער  

בסיס 

בטחונותלדולר

הון רשום  

למסחר 

(ח"אלפי ש)

תשואה  

יום30

תשואה  

השנה

תשואה  

מיום  

ההנפקה

4.003.534BBB+94.993.749מישורים אגח ה

קבוע  

1.361.11.1- 70,000ראשון

3.12-3.66-3.66- 1,575,827שלילי4.653.787AA97.073.61ישראמקו אגח א

5.594.87391.413.817חלל תקש אגח טז

קבוע  

4.28-2.06-2.06- 981,559ראשון

5.45-6.54-6.54- 235,000ללא5.525.61297.323.61חלל תקש אג יז

1.57-6.33-0.03- 1,300,791שלילי114.404.368A90.883.855חברה לישראל 

1.121.511.51- 208,877ללא4.923.149A197.363.618דלתא אגח ו

2.62-5.42-5.42- 1,528,533שלילי4.134.068A191.353.819קידוחים אגח אדלק 

0.69-3.185.36- 104,951שלילי4.323.415A-90.463.873גלובל כנפיים אגח ב

2.95-4.11-4.11- 625,207שלילי5.124.943A-96.393.649בזן אגח ט

2.54-4.4513.65- 1,204,297שלילי4.244.504A-90.023.876בזן אגח ו

2.26-1.59-1.59- 197,078שלילי5.783.817A95.433.656דאגח אבגול
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יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// עדכון שבועי 

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

22/06/17
סיכום שבועיה' 29/06/17ד' 28/06/17ג' 27/06/17ב' 26/06/17א' 25/06/17

סיכום מתחילת 

החודש

סיכום מתחילת 

השנה

3324-8-1-4-726926גמישות

000000-1-1-2חו"ל כללי

10352-23-77-16872466מניות בארץ

52-112012-12273882מניות בחו"ל

54-1-710-41-50-ממונפות ואסטרטגיות

145-15-25-5-45910-135-2417-קרן כספית

202-5-18-29-174-66-268-2682-אג"ח בארץ- שקליות

1275212116568195-3853אג"ח בארץ- מדינה

2-100-10-11-11אג"ח בארץ- מט"ח

2706232-100202913298אג"ח בארץ - חברות והמרה

12035510626-946224142811492אג"ח בארץ כללי

77-1110-6-5-81-1061-אג"ח בחו"ל

00000000-1לתושבי חוץ בלבד

1400-31-5-7-22-88-אגד קרנות

0

סה"כ קרנות מנייתיות 

)גמישות, מניות בארץ 

ובחו"ל(

187618-3132-11864274

0

134753126-25-1110024315908949סך הכול

149268151-20-741233172511366מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - יוני 2017 

₪  מיליארד 8.95-עם גיוסים של כ2017של חציון ראשון תעשיית קרנות הנאמנות מסכמת 

.ביוני₪ מיליארד 1.7-זאת בהמשך לגיוס של כ, ₪מיליארד 12-הקרנות המנוהלות רשמו מתחילת השנה גיוסים נאים של כ

.בישראלח"האגרובם התרכזו בקרנות המחקות את מדדי , ₪מיליון 625-הקרנות המחקות רשמו השנה פדיונות של כ, לאומתן

זאת למרות שינוי המגמה החודש שהביאה  , ₪מיליארד 3.85-של השנה עם כ1-ח מדינה  הובילו את הפדיונות במחצית ה"הקרנות אג

.החודש₪ מיליון 195-לגיוס של כ

,  בהמשך לכך-(0.5%-עלה ב125א "ומדד ת2.5%-בירד 35א "תמדד )במגמה מעורבת 2017של 1-מדדי המניות סיכמו המחצית ה•
מניות  קרנות ב₪ מיליארד 2.47-המתחלקים לגיוסים של כ, ₪מיליארד 4.27-הציגו את גיוסי שיא שהסתכמו בכ1המנייתיותהקרנות 

.  ל"מניות בחובקרנות ₪ מיליארד 0.88-ו כהגמישותלקרנות ₪ מיליארד 0.93-כ, בישראל

המשיכו להוביל את הגיוסים השנה עם צבירה אדירה  ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.החודש₪ מיליארד 1.43-זאת בהמשך לגיוס של כ, ₪מיליארד 11.5-שהצטברה לכ

רשמו השנה פדיונות  השקליותהקרנות ,  למרות זאת, 1.32%של השנה עם עלייה 1-סיכם את החצי הח ממשלתי שקלי "אגמדד •

.ביוני₪ מיליון 268-זאת לאחר פדיון של כ, ₪מיליארד 2.68-המסתכמים לכ

3.3-מה שהביא לגיוסים של כ, 2017של 1-והמניות בחצי השנה הח"האגנהנו גם הן מהמגמה החיובית בשוק ח חברות"אגקרנות •
.גם החודש₪ מיליון 291-לאחר שגייסו כ, הקונצרניותלקרנות ₪ מיליארד 

₪  מוצגים במיליוני הנתונים 

מיליארד  210.8-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל227.2-כ29.06.17-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 16.3-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל


