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ח"אפיק האג

בישראלח"האגושוקהמאקרוסביבת

והשירותיםהמסחרובענפיהעסקיבסקטורמגמותסקרי

בתחילתוהתעשייההמסחרבענפיאופטימיותעלמצביעים

.השלישיהרבעון

מקצבהאטה,2.2%-בהשניברבעוןעלההממוצעהשכר

.3.4%שלעליהשהציגהראשוןהרבעון

יתרמשקללתתלהמשיךצפויישראלבנק,להערכתנו

כיאם,הסחרומלחמתהגלובאליתלכלכלההקשוריםלסיכונים

ממליציםאנו.זהבשלבמוניטריתהרחבהצעדירואיםאנואין

באופןהממשלתיבאפיקבינוני-קצרמ"מחאחזקתעל

.(וארוכותמאודקצרותח"באגשימוש)סינטטי

קונצרניח"אג

כאשרלחץתחתלהיסחרממשיכותסלקוםשלהחובאגרות

ממונףמאזןפוגששלילילתזריםוצפיהסלולרבעסקיהרעה

.EBITDA-לחוב4פישלבשיעור

החובאגרותבבחירתגבוההסלקטיביותעלממליציםאנו

.השנהמתחילתהראלילאחרהקונצרניות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

ב"בארההרכׂשמנהלימדד(ISM)לעלההשירותיםבתחום-

בתחוםISM-המדד,מנגד.התרחבותעלומצביענקודות56.4

.לייצואבהזמנותחדהירידהלאור49.1-לירדהתעשייה

מועסקיםאלף96שלתוספתהציגוב"בארההתעסוקהנתוני

-בעלהעבודהלשעתהשכר.מהציפיותנמוך,העסקיבסקטור

.הצפימעל,האחרוניםחודשים12-ב3.2%

ה,באירופה-ECBחמישיביוםהריביתהורדתעללהודיעצפוי

בעתחלשיםנתוניםרקעעלוזאת-0.6%עד-0.5%-ל

בייצורירידה,בתוצרירידהעםגרמניהעלבדגש,האחרונה

.בתעשייהובהזמנותהתעשייתי

שלהרזרבהיחסהפחתתעלהודיעהמרכזיהבנק,בסין

ידיעלשיושמוהאחרוניםהצעדים.נזילותהגדילובכךהבנקים

בשנההסינימהתוצר0.8%-כלגרועצפוייםטראמפממשל

הסיניהייבואכלעל25%שלמכסיםהטלתאיום.הקרובה

בתימספרהערכת)נוספים0.8%-כלגרועצפוייםב"לארה

.(השקעות

אפיק המניות
ישראל

עונת.המוביליםבמדדיםביציבותננעלא"בתהמסחרשבוע

נציין125א"בתהבולטותמהמניות.הסתיימההשנילרבעוןהדוחות

בלטו.בהתאמה11.7%-וכ12.4%-בעלואשרורדהילקרסואת

מערכןאבדואשרודלתאפטרוליוםתמרמניותשעריםבירידות

.בהתאמה6.4%-ו7.6%

תחנות70-כלרכישתמשמעותיתעסקהעלדיווחהאחזקותארקו

לפעילות.דלקיםאספקתפעילותוכןב"בארהנוחותוחנויותדלק

שלהכספיוהיקפהמיליון55שלשנתיתEBITDAהנרכשת

.הרכישהעל7.5מכפילהמשקףמיליון415-במסתכםהעסקה

שקלמיליון442שלשווילפימהבורסהנמחקתישירביטוח.

בחוקתעמודובכךבפירמידהאחתשכבהמקפלתשמירצורקבוצת

שווילפיישירמימוןהנפקתיהיההבאהשלב.הריכוזיותלצמצום

.₪מיליוני1000-ל800ביןשלמוערך

ב"ארה

הכאשרחיובישבועסיכמוב"ארהמדדי-S&P 1.8%-בעלה500

הסחרמפגישתעידודשאיבתלאחרוזאת2.7%-בק"והנאסד

.ב"לארהסיןביןהצפויה

חוזקהעקבבעיקר2.64%-בשעלוהאנרגיהלמניותחיובישבוע

2.6%הוסיףהמחזוריתהצריכהסקטור.האנרגיהשירותיבמניות

דוחותלמספרבחיובהגיבווהאופנההקמעונאותמניותכאשר

נתוניםלאחר2.4%-בעלוהטכנולוגיהמניות.בענףרבעוניים

.השבביםבענףמהתחזיותיותרחיוביים

Starbucksצפויה2020לשנתהרווחצמיחתתחזיתכיהודיעה

נציין.13%-כעלשעמדהקודמתתחזיתלעומתוזאת10%-מלרדת

חוזקתבשללהערכתנווזאתלהדומותמחברותגבוההזותחזיתכי

חדשנותעלודגשבעולםהחברהסניפיבמספרגידולהמשך,המותג

.במוצריה

אירופה

עלה600האירוסטוקסמדדכאשרחיובישבועסיכמואירופהמדדי

-המצדריביתלהורדתצפילאורבעיקר,2.12%-בוהדאקס2%-ב

ECBהשבוע.

הרכבמניות.השבועחדותבעליותבלטוהמחזורייםהסקטורים

מנגד.3.2%-בוהטכנולוגיה3.4%-בהבנקיםמניות,5.5%-בכזינקו

.חסרבתשואתבלטודפנסיבייםסקטורים

8.9.19// סקירה שבועית 

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

60352.8-0.14%6.46%4.10.51.1מדד תל בונד 278.6-0.01%0.32%מ"מדד מק

354.0-0.09%6.39%3.90.61.2מדד תל בונד צמודות447.1-0.10%3.74%שנים2-5ממשלתי קבוע 

364.50.08%6.39%3.22.12.8מדד תל בונד תשואות707.5-1.12%13.84%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

359.50.33%6.39%3.62.52.1מדד תל בונד לא צמודות279.7-0.13%2.15%שנים5-2ממשלתי מדד 

385.80.29%6.72%3.72.72.2מדד תל בונד שקלי377.3-0.69%7.76%שנים10-5ממשלתי מדד 

364.70.94%10.69%3.25.75.3מדד תל בונד תשואות שקלי372.0-0.30%6.81%ח כללי"אג

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

351562.30.02%6.72%S&P 5002976.01.79%18.82%א "מדד ת

1251481.20.05%11.10%Nasdaq8116.82.72%20.01%א "מדד ת

901312.60.21%24.21%Eurostoxx 600385.92.02%14.66%א "מדד ת

1273.6-0.81%14.95%DAX 4012126.82.11%15.46%א צמיחה"מדד ת

737.9-0.09%46.49%MSCI World 520.81.95%15.05%ן"א נדל"מדד ת

52394.70.90%16.62%MSCI Emerging Markets1008.02.40%4.71%-א בנקים"מדד ת
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יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// סיכום חודשי 
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₪  מיליון 66-עם פדיון של כ" החופש הגדול"תעשיית קרנות הנאמנות חוזרת אחרי 

מיליון 150-הקרנות המנוהלות חוזרות בספטמבר עם צבירה חיובית של כ, לאחר אוגוסט של פדיונות₪.

ל"סל על מדדי מניות בחו/בהובלת פדיונות בקרנות מחקות-₪מיליון 239-הקרנות המחקות וקרנות הסל הציגו פדיונות של כ  .

מיליון 24-כאשר מתחילת החודש גייסו כ, הקרנות הכספיות המשיכו לצבור נכסים₪.

במדדים  2%-קצת יותר מ, ב"במדדים העיקריים בארה1.8%עליות של , מדדי המניות בארץ ובעולם פתחו את חודש אוגוסט במגמה חיובית•

מניות  קרנות . ₪מיליון 110-פתחו את חודש ספטמבר עם פדיון של כהמנוהלות1המנייתיותהקרנות . באירופה ועליות קלות בישראל

סל על מדדי  /קרנות מחקות. הגמישותנפדו מהקרנות ₪  מיליון 40-וכ₪ מיליון 98-פדו כל "בחומניות קרנות , ₪מיליון 28-גייסו כבישראל

.₪מיליון 620-ל פדו כ"סל על מדדי המניות בחו/קרנות מחקות, מנגד, ₪מיליון 186-בארץ בלטו עם גיוס של כהמניות 

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

. ₪מיליון 8-רשמו החודש גיוסים של כשקליות קרנות, אך למרות זאת, 0.5%-ירד החודש בשקלי ח ממשלתי "אגמדד •

123-כ, ₪מיליון 172-הציגו זרימת כספים של כ, סל/מנוהלות ומחקות, ח ממשלתי"אגקרנות , 0.65%-התממש בממשלתי כללי ח "אגמדד •
.המנוהלותמתוכם נותבו לקרנות ₪ מיליון 

₪ מיליון 32-גייסו כח חברות מנוהלות "אגקרנות . 1142-זאת לאחר שגייסו החודש כ, עלייה קלה בקצב הגיוסיםח חברות "אגקרנות •
.₪מיליון 110-גייסו כסל/המחקותוקרנות 

₪  מיליון 11-כ, ₪מיליון 22-הציגו החודש גיוס מפתיע של כל "ח חו"אגקרנות , שקל מתחילת השנה-דולרבצמד 5.5%של למרות הירידה •
.סל/מחקותמיליון בקרנות 11-וכהמנוהלותבקרנות 

מתחילת אוגוסטסל /פדיונות של קרנות מנוהלות וקרנות מחקות/גיוסיםטבלת 

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

קרנות       , 179.5-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המנוהלות . מיליארד שקל335.8-כ04.09.19-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

40-40-גמישות

21418628מניות בארץ

718-620-98-מניות בחו"ל

414-10ממונפות ואסטרטגיות

2424קרן כספית

88אג"ח בארץ- שקליות

17250123אג"ח בארץ- מדינה

אג"ח בארץ - חברות 

והמרה
14211032

1061195אג"ח בארץ - כללי

211111אג"ח בחו"ל

11אגד קרנות

10-1-אחר

66-239173-סה"כ הכל

התפלגות גיוסים/פדיונות לפי קרנות מחקות/מנוהלות מתחילת החודש


