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ח"אפיק האג

בישראלח"האגושוקהמאקרוסביבת

מגמתהמשךהמשקף0.6%-לעודכנה'בברבעוןהצמיחה

.הישראליבמשקהאטה

במגמתנמצאותהקרוביםחודשים12להאינפלציהתחזיות

.והנפטהמזוןמחירעלייתבשלעליה

הסבירותעולהישראלבנקשלהמוניטריתהוועדהמפרוטוקול

.0.1%שללרמההקרוביםבחודשיםריביתלהורדת

יתרמשקללתתלהמשיךצפויישראלבנק,להערכתנו

אנו.הסחרומלחמתהגלובאליתלכלכלההקשוריםלסיכונים

הממשלתיבאפיקבינוני-קצרמ"מחאחזקתעלממליצים

.(וארוכותמאודקצרותח"באגשימוש)סינטטיבאופן

קונצרניח"אג

2%-בכהאחרוניםבימיםעלודלקקבוצתשלהחובאגרות

לקרנותהפניקסמכירתעסקתכיההערכהעקבוזאתבממוצע

.השבועלהיסגרצפויהזרותהשקעה

ל"בחוחובלגייסלראשונהינסודיסקונטובנקלאומיבנק

מגופיםהקרובותבשנתייםדולריםמיליונימאותשלבגובה

צפוייםבישראלנוספיםבנקים.ובאירופהב"בארהמוסדיים

.זאתלמגמהלהצטרף

החובאגרותבבחירתגבוההסלקטיביותעלממליציםאנו

.השנהמתחילתהראלילאחרהקונצרניות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

עלדיווחיםרקעעלוזאתהשבוע5%-בכקפץהנפטמחיר

אתשהרגיעווסיןב"ארהשביןהסחרבשיחותהתקדמות

.העולמיתבצמיחההאטהמפניהמשקיעיםחששות

ל51.1-מעלהב"בארההייצורבמגזרהרכשמנהלימדד-

.באוקטובר51.5

ב"בארהבתעשייההרכשמנהלימדד(PMI)עלייהרשם

.באוקטובר51.5לבאוגוסט50.3-מהאחרוניםבחודשיים

שלרמהעלעמדהאירופאיתבתעשייההרכשמנהלימדד

הרכשמנהלימדד,מאידך.בפעילותהתכווצותהמשקפת45.7

המשקפתרמה,51.8-כעלעומדבאירופההשירותיםבמגזר

.בפעילותהתרחבות

אפיק המניות
ישראל

ללאנסחרובישראלהמניותמדדיהמקוצרהמסחרשבועבמהלך

-בכירד90א"תומדד0.15%-בכעלה125א"תכאשרניכרשינוי

0.18%.

4-בהכללייםהתובעיםעםעקרונילסיכוםהגיעהכידיווחהטבע

מעורבותהבענייןנגדההתביעותשלכולללהסדרב"בארהמדינות

עדתשלםטבעההסכםי"עפ.האופיואידיםמגפתבגרימתלכאורה

למשככיבהתמכרותלטיפולתרופהותספקבמזומןדולרמיליון250

המניה.הקרובותהשנים10-בדולרמיליארד23שלבסכוםכאבים

.חדותבעליותהגיבה

סנטרברידגההשקעהקרנות.לסיוםקרובההפניקסמכירת'

לסגירתהאחרונהבישורתנמצאותהאמריקאיתוגלאטיןהבריטית

.ההוןשוקרשותמולהפרטים

ב"ארה

מרמתןנגיעהבמרחקהשבועבסוףנסגרוסטריטוולבורסות

הסחרבנושאההתקדמותעלדיווחיםרקעעלוזאתמעולםהגבוהה

נשיא.אינטלשלחזקיםרבעונייםחות"דוובעקבותלסיןב"ארהבין

עםסחרהסכםשייחתםצופההואכיאמר,טראמפדונאלד,ב"ארה

.(בינייםהסכם)נובמברחודשבתחילתכברסין

המחברות83%-ככאשר,תנופהצוברתב"בארהחות"הדועונת-

500S&Pהאנליסטיםשלהרווחתחזיותאתעוקפות.

ויזה(V)חמישיביוםהשלישילרבעוןחזקיםחות"דופרסמה,

כשלצפימולאל)מיליארד$6.14-כעלעמדוההכנסותכאשר

שלצפימולאל)למניה$1.47-כעלעמדוהרווח(מיליארד$6.08

.(למניה$1.43

השנהמתחילתהמשקיעיםאתשליווההשליליהסנטימנטכינראה

(שבועות18)הארוךהפדיונותורצףלאופטימיותמקוםמפנה

.גלובאלייםומניותETFבלגיוסיםמעברעםנקטעהמניותמשווקי

אירופה

עלה600האירוסטוקסמדדכאשרחיובישבועסיכמואירופהמדדי

אתדוחותהסכםתחתלברקזיטהציפיות.2%-בוהדאקס1.57%-ב

.העליותאתמובילהבנקיםסקטורכאשרמעלההמניותמדדי

הר"יוהתחייבות-ECBברמתןיישארוהיורובגושהריביותכי

תתקרבבגוששהאינפלציהעדוזאתיותרנמוכהברמהאוהנוכחית

.המניותשוקאתתומכת2%-כעלשעומדהיעדטווחלמרכז

27.10.19// סקירה שבועית 

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

60356.90.10%7.62%4.00.11.1מדד תל בונד 278.70.01%0.35%מ"מדד מק

358.20.11%7.56%3.90.21.1מדד תל בונד צמודות448.40.09%4.00%שנים2-5ממשלתי קבוע 

370.40.27%8.22%3.21.42.4מדד תל בונד תשואות724.50.65%16.55%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

363.40.28%7.57%3.62.32.0מדד תל בונד לא צמודות281.30.04%2.66%שנים5-2ממשלתי מדד 

390.40.31%8.00%3.62.42.1מדד תל בונד שקלי383.30.22%9.33%שנים10-5ממשלתי מדד 

370.70.51%12.71%3.15.45.1מדד תל בונד תשואות שקלי377.60.33%8.36%ח כללי"אג

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

351653.20.27%13.21%S&P 5003010.31.22%20.57%א "מדד ת

1251573.10.15%18.39%Nasdaq8185.81.90%24.23%א "מדד ת

901405.7-0.18%33.68%Eurostoxx 600397.41.57%17.88%א "מדד ת

1358.50.61%23.25%DAX 4012872.12.07%22.12%א צמיחה"מדד ת

819.4-0.28%62.92%MSCI World 531.81.24%17.47%ן"א נדל"מדד ת

52570.72.06%26.03%MSCI Emerging Markets1035.81.15%7.61%-א בנקים"מדד ת
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ח"מיליארד ש1.5-תעשיית קרנות מציגה מתחילת החודש גיוסים של כ

ח בקרנות כספיות הממשיכות להציג  "מש264-מתוך כך כ, ₪מיליון 760-הקרנות המנוהלות בלטו מתחילת אוקטובר עם גיוסים של כ

.צבירה חיובית

ח"והאגסל על מדדי המניות /מרביתם התרכזו בקרנות מחקות-₪מיליון 490-הקרנות הפאסיביות רשמו גם הן גיוסים נאים של כ

.  בישראל

 רשמו עד  המנוהלות1המנייתיותהקרנות , עקב כך. ב וסין"המניות בארץ ובעולם זינקו החודש עקב רגיעה במלחמת הסחר בין ארהמדדי

163-אל מול גיוס של כ, הגמישותנפדו מהקרנות ₪ מיליון 37-כ, ₪מיליון 54-פדו כל"מניות בחוקרנות . ₪מיליון 72-כה החודש גיוס של כ

סל על /קרנות מחקות, כאשר. ₪מיליון 220-סל על מדדי המניות בארץ גייסו החודש של כ/קרנות מחקות. מניות בישראלבקרנות ₪ מיליון 

.₪מיליון 32-ל ספגו פדיונות של כ"מדדי המניות בחו

רשמו החודש עלייה חדה בקצב הגיוסים שהתבטאה ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.₪מיליון 437-בגיוס של כ

והן עברו לגיוס  השקליותבקרנות , ארוכת טווח, נעצרה מגמת הפדיונות, בעקבות כך, 0.4%-טיפס החודש בח ממשלתי שקלי "אגמדד •

. חיובי קל

-כ, ₪מיליון 425-רשמו החודש גיוסים של כ, סל/מנוהלות ומחקות, ח ממשלתי"אגקרנות , 0.65%-עלה החודש בח ממשלתי כללי "אגמדד •
.מתוכם נותבו לקרנות המנוהלות₪ מיליון 305

5-זרמו כח חברות מנוהלות "אגלקרנות , מתוכם. ₪ מיליון 278-זאת לאחר שגייסו כ, המשיכו החודש במגמה החיוביתח חברות "אגקרנות •
.סל/המחקותוהשאר נותבו לקרנות ₪ מיליון 

-כ, ₪מיליון 43-ממשיכות לאבד נכסים לאחר שפדו החודש כל "ח חו"אגקרנות , שקל מתחילת השנה-בצמד דולר6%בהמשך לירידה של •
.סל/מחקותמיליון בקרנות 7-וכהמנוהלותבקרנות ₪ מיליון 36

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

₪ הנתונים מוצגים במיליוני 

קרנות       , 184.6-מנהלות כ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המנוהלות . מיליארד שקל335.4-כ24.10.19-הקרנות מנהלת נכון לתעשיית 

.₪מיליארד 28.9-שמנהלות כהכספיות והקרנותמיליארד שקל131.8-סל מנהלות כ/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

37-37-גמישות

384220163מניות בארץ

168-113-54-מניות בחו"ל

44-32-12-ממונפות ואסטרטגיות

264264קרן כספית

11אג"ח בארץ- שקליות

425120305אג"ח בארץ- מדינה

2782725אג"ח בארץ - חברות והמרה

45418437אג"ח בארץ - כללי

43-7-36-אג"ח בחו"ל

1-1-אגד קרנות

011-11אחר

15134891024סה"כ

התפלגות גיוסים / פדיונות לפי קרנות מחקות,סל / מנוהלות מתחילת החודש


