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ח"אפיק האג
ח"האגושוקהמאקרוסביבת

ציפיות.0.1%-בעלהפברוארלחודשלצרכןהמחיריםמדד

שתרמוהגורמיםבין.0.1%שללירידההיוהכלכלנים

סביבת.והמזוןד"שכמחיריעליותאתלצייןישהמדדלעליית

החודשים12-ב1.2%-למעטהתחזקהבמשקהאינפלציה

.האחרונים

סבירהצמיחהמגמתהמשךעלמצביעיםהחוץסחרנתוני

עלהפברוארבחודשהתעשייתיהיצוא.השנהשל'אברבעון

10.4%-בעלהפברואר-דצמברובחודשים9.6%-ב

6.7%-בעלהצריכהמוצרייבוא.(שנתייםבמונחים)

צמיחהלאחרוזאת(שנתייםבמונחים)פברואר-בדצמבר

.נובמבר–בספטמברחלשה

לעלותלצרכןהמחיריםמדדצפוימאי–מרץבחודשים

חשיפהעלממליציםאנו.1.4%-1.2%שלמצטברבשיעור

.התיקיםמ"מחאתולקצרהצמודלאפיקעודפת

קונצרניח"אג

מהשבועותהחיוביתהמגמהנמשכההקונצרניבאפיק

.בונדהתלמדדיבכלשעריםעליותעםהקודמים

ירידותהשבוערשמותקשורתחללחברתשלהחובאגרות

להפסיקבזקקבוצתהחלטתלאורוזאת5%-כעדשלחדות

בזק.יסבחברתלמנוייםלוויןבשידוריהשימושאתבהדרגה

מהכנסות30%-כהמהווהתקשורתחללשלעוגןלקוחהינה

.החברה

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

עדהריביתהעלאתעםולהמתיןלהמשיךצפויהפד

מדדבנתוניהחולשהנוכחהכלכליתהתמונהלהתבהרות

.התעשייתיוהייצורהתעסוקה,לצרכןהמחירים

הפדנגידיבכינוס,כאמור(FOMC)(19-20/03)השבוע

לפרסםצפויההועידה,זאתעם.להשתנותצפויהלאהריבית

לאחר2019לשנתלריביתהמעודכנתתחזיותיהאת

העלאות2-להחציוניתהתחזיתירדההקודמתשבועידה

.השנהבלבדריבית

עםהסכםללאברקזיטכנגדהכריעהבריטיהפרלמנט

מייתרזהמ"רוהאתשולחהואלמעשהבכך.האיחוד

.הליבהסוגיותעלהאיחודנציגיעםמ"מולהמשך

אפיק המניות
ישראל

המוביליםבמדדיםחיוביתבמגמהננעלא"בתהמסחרשבוע.

-ו11%הוסיפווהמלטתדיראןמניות.0.71%-בעלה125א"ת

ונורסטארביקוםמניותשעריםבירידותבלטו.בהתאמה10.8%

.בהתאמה9.8%-ו10.2%מערכןאיבדואשר

שהוטלהקנס.ב"בארההחקירהסיוםעלהודיעהמזרחיבנק

הצפוימהקנסמשמעותיתנמוך(דולרמיליון195-כ)הבנקעל

משקולת.דולרמיליון342-כעלמוקדמותהערכותי"עפשעמד

לבנקמצוינותחדשותואלוחלפההמניהתמחורעלהחקירה

.השנהשלהשנייהבמחציתדיבידנדלחלוקתחזרהשצופה

הסיבה.האנליסטיםמתחזיותחלשיםמעטדוחותפרסמהן"בז

שסבלהזיקוקמתחוםנובעתהחלשותלתוצאותהעיקרית

לרעההשפיעהזותנודתיות.הזיקוקבמרווחחריגהמתנודתיות

.הייחוסמרווחמעלהחברהשהציגההפרמיהעל

ב"ארה

הכאשרחיובישבועסיימוב"ארהמדדי-S&P הוסיף500

.4.15%-בזינק100ק"הנאסדמדדואילו2.89%לערכו

הטכנולוגיהמניות.החיוביתבטריטוריהסיימוהסקטוריםכל

ודוחותMellanox/Nvidiaעסקת,+(4.8%)העליותאתהובילו

Broadcomמניותמדד.בסקטורשעריםלעליותהביאו

-בכירדהאשרBoeingמניית.בלבד0.3%-בעלההתעשייה

.התעשייהמדדממשקל10%-כמהווה9%

חברתMellanoxידיעלנרכשהNvidiaלמניהדולר125לפי.

מידיתלתרומהותביאהפתרונותסלאתתחזקזורכישה

חולשהמראיםהליבהשעסקיבזמן,Nvidiaשלהנקייהלרווחיות

.הגלובליהשבביםענףלכללבדומהזמנית

אירופה

בהובלת2.84%-בכהשבועעלה600האירוסטוקסמדד

.אחדכל4%-כשהוסיפוהפיננסיםוסקטורהטכנולוגיהסקטור

הרכביצרניתVolkswagenמסירותוצופהאנליסטיםיוםערכה

,בנוסף.הבאותהשנים10-בחשמלייםרכבכלימיליון22-כשל

יכולהלכךמעלצמיחהוכיבסטגנציהנמצאהרכבשוקכיניכר

.ממתחריםשוקנתחלקיחתאוחדשיםדגמיםמהשקתלהגיע

 17.3.19// סקירה שבועית 

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

60342.60.33%3.04%3.90.41.1מדד תל בונד 278.10.01%0.14%מ"מדד מק

344.10.36%3.02%3.90.41.2מדד תל בונד צמודות436.3-0.03%1.23%שנים2-5ממשלתי קבוע 

359.00.68%4.08%3.62.23.0מדד תל בונד תשואות641.30.05%3.20%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

347.30.44%2.34%3.63.42.5מדד תל בונד לא צמודות277.7-0.17%1.42%שנים5-2ממשלתי מדד 

0.00.46%2.62%3.73.62.6מדד תל בונד שקלי361.30.14%3.18%שנים10-5ממשלתי מדד 

0.01.03%4.20%3.36.45.5מדד תל בונד תשואות שקלי357.30.18%2.60%ח כללי"אג

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

351552.00.60%6.02%S&P 5002808.52.89%12.59%א "מדד ת

1251418.30.71%6.38%Nasdaq 1007243.04.15%15.44%א "מדד ת

901145.01.13%8.35%Eurostoxx 600378.52.84%12.87%א "מדד ת

1276.51.05%15.21%DAX 4011587.51.99%10.67%א צמיחה"מדד ת

567.81.38%12.71%MSCI World 505.62.15%11.68%ן"א נדל"מדד ת

52218.31.30%8.03%MSCI Emerging Markets1050.51.97%9.12%-א בנקים"מדד ת
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₪ מיליון 900-הנאמנות מסכמת את מחצית חודש מרץ עם גיוסים של כתעשיית קרנות 

2018לראשונה מאז חודש ינואר -₪ מיליון 126-מהפך בקרנות המנוהלות החודש שעברו לגיוס חיובי של כ  .

 גיוסים בקרנות  , כאשר מחד.₪מיליון 325-מסכמות את השבועיים הראשונים של מרץ עם גיוס של כהמחקות וקרנות הסל הקרנות

.ל"מניות בחופדיונות בקרנות סל על , ומנגד. ל"ח חברות ומניות בחו"אגהמחקות על מדדי 

 מיליון 455-כהקרנות הכספיות ממשיכות את מסע הגיוסים ומציגות מתחילת החודש גיוס של₪.

ב רשמו עליות של עד "מדדי המניות העיקריים בארה,מנגד, 1.3%-בארץ רשמו במחצית החודש ירידות שערים של עד כמדדי המניות •

-כ, הגמישותבקרנות ₪ מיליון 34-כשל המתחלקים לפדיון . ₪מיליון 67-של כהציגו החודש פדיון המנוהלות1המנייתיותהקרנות , 2.9%
ל הציגו מגמה "בארץ ובחוסל על מדדי המניות /קרנות מחקות. בישראלמניות בקרנות ₪ מיליון 9-ו כהגמישותבקרנות ₪  מיליון 25

בקרנות  ₪ מיליון 239-פדיונות של כ, ומנגד. מניות בישראלסל על מדדי /בקרנות מחקות₪ מיליון 248-גיוסים של כ, כאשר מחד, מעורבת

.ל"מניות בחוסל  על מדדי /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 155-כשל בגיוסים 

רוב הגיוסים  , ₪מיליון 79-הציגו מהפך ועברו לגיוס חיובי של כח מדינה"אגקרנות , פתח את החודש עלייה קלהח ממשלתי כללי "אגמדד •

.התרכזו בקרנות המנוהלות

₪ מיליון 95-גייסו כח חברות מנוהלות "אגקרנות . ₪מיליון 456-מציגות איתנות בקצב הגיוסים שהסתכם החודש בכח חברות "אגקרנות •
.נוספים₪ מיליון 361-רשמו גיוסים של כסל/המחקותוקרנות 

מיליון  58-ממשיכות במגמת הפדיונות שהסתכמה החודש בכל "ח חו"אגקרנות , שקל מתחילת השנה-דולרבצמד 3.5%של בעקבות ירידה •

.סל/מחקותמיליון בקרנות 20-וכהמנוהלותבקרנות ₪ מיליון 38-כ, ₪

מתחילת מרץסל /פדיונות של קרנות מנוהלות וקרנות מחקות/גיוסיםטבלת 

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

קרנות       , 174-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המנוהלות . מיליארד שקל319.9-כ14.03.19-לתעשיית הקרנות מנהלת נכון 

.₪מיליארד 25.1-כשמנהלות הכספיות והקרנותמיליארד שקל120.7-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 סלקרנות מחקותסה"כ גיוסים פדיונותסיווג קרנות

34-34-גמישות

22532201-9מניות בארץ

249216-440-25-מניות בחו"ל

29-26-3-ממונפות ואסטרטגיות

455455קרן כספית

90-90-אג"ח בארץ- שקליות

9221-879אג"ח בארץ- מדינה

אג"ח בארץ - חברות 

והמרה
45624711495

143-11-1155אג"ח בארץ - כללי

588-27-38-אג"ח בחו"ל

3-3-אגד קרנות

2-1-1-אחר

906513-188581סה"כ הכל

התפלגות גיוסים/פדיונות לפי קרנות מחקות/מנוהלות מתחילת החודש


