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ח"האגאפיק 

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

שלחודשיבשיעורביוליעלההמשקענפיכללשלהפדיוןמדד

ברבעוןשנרשמה1.4%בסךבמכירותהירידהשלתיקון,0.3%

בצריכהצמיחהעלמצביעים"סטורנקסט"נתוני.השנהשלהשני

הקמעונאיותהרשתותבמכירותחדהעלייהעםפרטית

בהתאמה,6.1%-ו6.6%שלבשיעוריםואוגוסטיוליבחודשים

.אשתקדלעומת

ברבעון.השלישיברבעוןהנכנסתבתיירותנרשמהחדהירידה

שלבשיעורלירידהבהמשך4.1%שלרבעוניתירידהנרשמה3

.השניברבעוןהנכנסתבתיירות7.7%

גםלהשפיעצפויההעולמיתהתשואותעלייתמגמתהתחדשות

.קצרמ"מחהחזקתהמשךעלממליציםאנו.המקומיהשוקעל

קונצרניח"אג

שינויללאהמסחרהשבועאתסיימוהחובאגרותמדדי

ח"האגבמדדי0.25%-כשלמימושיםאףעלזאת,משמעותי

.השבועשלהאחרוןהמסחרביום

אחזקותלהגדילבכדיהמרווחיםהתרחבותלנצלממליציםאנו

.סלקטיביבאופןקונצרניותחובבאגרות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

3.23%שללרמהעלוב"בארהשנים10-להחובתשואות

לחודשהתעסוקהנתוניובהםחיובייםמאקרונתונירצףבעקבות

ביחס3.7%-להאבטלהבשיעורירידהעלשהצביעוספטמבר

עלההשעתיהעבודהשכר.לכןקודםחודש3.9%שללשיעור

מדד.2.8%שלבקצבעלההאחרוניםהחודשים12-וב0.3%-ב

מנהלימדדבעוד,61.6-לעלההשירותיםלמגזרהרכשמנהלי

.'נק59.8שללרמהירדהתעשייהלענפיהרכש

האירובגושהאינפלציהליבת:באירופהחלשיםמאקרונתוני

מנהלימדד,האחרונהבשנה0.9%שלשנתיבקצבנותרה

בשנתייםהנמוכהלרמתוירדהאירוגוששלהמשוקללהרכש

ירדהקמעונאיהמסחר.'נק54.1עלכעתעומדוהואהאחרונות

.ביולי0.6%שלירידהלאחר0.2%שלבשיעורבאוגוסט

הודעתעםלשווקיםמחלחלתלסיןב"ארהביןהסחרמלחמת

כלפילהתעדכןצפויהבעולםהצמיחהתחזיתכיהמטבעקרן

ירדהתעשייהמגזרשלהגלובליהרכשמנהלימדד.מטה

הרכשמנהלימדד.חודשים22שלשפל'נק52.2-לבספטמבר

.שנתייםשלשפל',נק52.8לירדהמגזריםלכללהגלובלי

אפיק המניות
ישראל

א"ת.המוביליםבמדדיםשליליתבמגמהננעלא"בתהמסחרשבוע

אתנצייןהבולטותמהמניות.בממוצע0.32%-בכירדו125-ו35

בירידותבלטו.בהתאמה7.7%-ו8%-בכשעלווארדביטוחמגדל

-וכ9%-בכירדואשרולייבפרסוןהיישובהכשרתמניותשערים

.בהתאמה6.5%

עלייתלנוכח1.82%-בהשבועהתממשן"הנדלמניותמדד

ממונפותוחברותן"נדלמניותעלבדגשסיכוןנכסי.ח"האגתשואות

הגיבויותרגבוהותבריביותחובןאתלמחזרעשויותאשראחרות

ישרס,(8.8%)היישובהכשרתמניותבירידותבלטו.בירידות

.(4.3%)חץואלוני(5%)ובניןנכסים,(6.2%)

מ60%רכישתעלהודיעהארד-WaterTech,מיםמדיחברת

לשוקלהיכנסלארדתאפשרזורכישה.באיטליהבעיקרהפועלת

.הקיימיםללקוחותיההנרכשתהחברהמוצריאתולמכורהאיטלקי

EBITDA-לדולרמיליון3-כמיידיבאופןלתרוםצפויההרכישה

.ארדשלהשנתית

ב"ארה

הכאשרשלילישבועסיכמוב"ארהמדדי-S&P 1.0%-בכירד500

עלוהממשלתיותח"האגתשואותבההמהירות.3%-בכק"והנאסד

במניותבעיקרהתבטאהאשרסיכוןבנכסילירידההביאוהשבוע

-2.2%)והטכנולוגיה(-2.7%)ן"הנדל,(-4.3%)המחזוריתהצריכה

.בהתאמה1.5%ו1.86%-בעלווהבנקיםאנרגיהמניותמנגד.(

Amazon15$-ללעובדיהמינימוםשכרהעלאתעלהכריזה.

העבודהשכראתלהעלותיאלצוכיהקמעונאיותהחברותמצדחשש

.השבוע5%-כשללירידותהסקטוראתשלח

ולהציגהשבועלהתחילצפויההשלישילרבעוןהדוחותעונת

רצופיםרבעוניםשנילאחרוזאת19%-כשללמניהברווחצמיחה

טרוםמידיגבוהותציפיותמפניחששות.25%שלצמיחהעם

עשוייםסחרוהשפעותחזקדולר,בתקורותעלייהלנוכחהרבעון

.ותחזיותיהןמסוימותחברותתוצאותעללשלילהלהשפיע

אירופה

ירד600האירוסטוקסמדדכאשרשלילישבועסיכמואירופהמדדי

.החובאגרותתשואותעלייתרקעעל1.1%-בוהדאקס1.7%-בכ

Tescoמאכזבותתוצאותלאחר10%-בכירדההמזוןקמעונאית

9.5%-בירדהRyanairהתעופהחברת.לאנגליהמחוץבפעילות

.גבוהיםנפטומחיריבהכנסותקיטוןלאורתחזיותחתכהעת

7.10.18// סקירה שבועית 

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

1.34%3.80.74%1.09%-60339.20.04%מדד תל בונד 0.04%-277.80.03%מ"מדד מק

1.42%3.90.77%1.12%-340.60.03%מדד תל בונד צמודות-1.03%-431.90.13%שנים2-5ממשלתי קבוע 

3.72.14%2.51%-359.40.23%0.14%מדד תל בונד תשואות-2.39%-625.60.59%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

3.72.93%1.89%-1.03%-348.70.02%מדד תל בונד לא צמודות0.86%-275.80.05%שנים5-2ממשלתי מדד 

3.93.17%2.03%-1.38%-373.70.03%מדד תל בונד שקלי-0.12%-355.00.28%שנים10-5ממשלתי מדד 

3.44.81%3.80%-359.80.16%2.32%מדד תל בונד תשואות שקלי0.02%-354.30.13%ח כללי"אג

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

8.44%S&P 5002901.60.97%-7.93%-351658.50.34%א "מדד ת

8.49%Nasdaq 1007490.03.00%-15.67%-1251499.50.31%א "מדד ת

-6.24%Eurostoxx 600379.71.77%-3.28%-901171.20.26%א "מדד ת

-DAX 4012244.11.10%-6.24%-4.24%-1266.90.64%א צמיחה"מדד ת

MSCI World 514.71.82%-0.32%-3.22%-558.11.82%ן"א נדל"מדד ת

-11.69%MSCI Emerging Markets1000.84.50%-13.61%-52197.50.23%-א בנקים"מדד ת
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תנאי הגיוסים  . הפכו במהלך החצי שנה האחרונה למאתגרים יותר לגיוסים והנפקות חדשותהקונצרניהתנאים בשוק אגרות החוב 

ירידה בתיאבון לסיכון מצד  , השקלייםעליית התשואות באפיקים הממשלתיים : הוקשחו בעיקר כפועל יוצא של מספר גורמים

על מנת  . הקורפורייטהעדר ביקושים מצד קרנות נאמנות וכן בשל עליה ברמות הריבית הנדרשות מהנפקות ברמת , המשקיעים

פנו החברות המגייסות למסלול של גיוסי חוב מגובה  , להתמודד עם עלויות המימון העולות ובמגמת הירידה בביקוש לחוב חדש

.בביטחונות

בחנו את היקף , בין היתר. ן"בחרנו לבחון מספר היבטים רלוונטיים לתמחור סדרות של אגרות חוב המגובות בבטוחות של נכסי נדל

י המשקיעים ביחס לחוב הלא מובטח של אותה החברה ושל חברות אחרות וכן את  "את הריבית הנדרשת ע, המימון ביחס לבטוחה

.  והדירוג בין סוגי אגרות החובמ"המחהבדלי 

(:3.10.18-ה' נתוני התשואות והמרווחים נכונים ליום ד)מקרים למבחן ' מסלהלן 

. שתיהן גייסו חוב כדי לממן את אחזקתן בקניון. הינן הבעלות בחלוקה שווה בקניון בת יםנכסים ואשטרוםן ביג "חברות הנדל

260-גייסה כל חברה כ( ח לכל חברה"מש352-כ)וכנגד חלקה היחסי ( 100%)₪ מיליון 704.4-הקניון משוערך על פי שווי של כ

במקרה זה עדיף על המערכת הבנקאית  הקונצרניגובה המימון בשוק . 75%-של כLTVדהיינו מימון הנכס נעשה ברמת , ₪מיליון 

דבר שאינו מקובל בדרך כלל  , מינימליNOI-תוך התחייבות ל65%-60%של LTVשבדרך כלל מוכנה לממן נכסים ברמות 

של החוב הספציפי ולכן  הריקבריחוב מגובה בטחונות תורם לשיפור , "מעלות"לפי מתודולוגיית הדירוג של . קונצרניבהנפקות חוב 

דירוג הסדרות המונפקות גבוה בדרגה אחת ביחס  : זה גם המצב במקרה הנוכחי. ברוב המקרים הדירוג הנקבע בגינו גבוה יותר

נכסים  אשטרוםשל ' סדרה יא. בסדרות ללא בטוחות( -AA)-ביחס ל AAשל ביג קיבלה דירוג של ' כך שסדרה יא, לדירוג המנפיק

. Aדירוג הגבוה בדרגה אחת מדירוג המנפיק שעומד על , + Aקיבלה באופן דומה דירוג של 

ח"האגלמרות הבדלי הדירוג המשקיעים מתמחרים את אגרות החוב באופן דומה שכן מדובר על אותו נכס בסיס המשועבד למחזיקי 

ח של  "צמוד מדד לאג1.82%-נכסים ואשטרוםשל ח"האגצמוד מדד עבור 1.83%-ולפיכך שתי ההנפקות נסגרו בריביות דומות 

כך שהמרווח המתקבל ביחס  7-ביחס ל7.5ח של ביג ועומד על "מעט ארוך יותר ביחס לאגאשטרוםשל ח"האגשל מ"המח. ביג

.בהתאמה1.6%-ו1.66%ח הממשלתי המקביל עומד על "לאג

של  מ"המחנכסים לבין הסדרות האחרות של החברה בולט הן ברמת המרווח הנדרש והן ברמת אשטרוםשל ' ההבדל בין סדרה יא

של הסדרה גבוה מ"המחללא בטוחות ואילו הבינוניותבסדרות 2%-לעומת מרווח של כ1.66%המרווח הנדרש עומד על : החוב

.מהסדרות הארוכות ביותר של החברהבכשנתיים

ח עם שעבודים"תמחור יחסי של אג// זרקור 

נייר שם
 מספר

נייר

מח" מ

ברוטו

 תשואה

ברוטו

 מרווח

ממשלתי

 סוג

הצמדה

 דרוג

מאוחד
בטחונות

 רשום הון

למסחר

260,000,000קבוע ראשון+Aמדד25102387.471.931.66אשטרום נכ אגח 11

296,290,000שליליAמדד25102045.221.9612.03אשטרום נכ אגח 10

153,947,365ללאAמדד25101391.470.130.96אשטרום נכ אגח 7

353,077,080שליליAמדד25101622.090.4221.15אשטרום נכ אגח 8

519,441,926שליליAשקלי25101705.743.6031.94אשטרום נכ אגח 9

4.401.611.55ממוצע
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הנוהגת כך על מנת להוזיל את עלויות המימון שלה ועל כן הבדלי  , חברת ביגנכסים כנגד חוב הינה פרקטיקה שכיחה עבור שעבוד 

סדרות אינן מגובות  3סדרות סחירות של החברה רק 9כיוון שמתוך . ביחס לשאר הסדרות אינם כה מהותיים' התמחור בסדרה יא

מול  ( 70%-של כLTVח "מש530-אשדוד  שווי כBIGשעבוד ) AAהמדורגת ' לצורך בחינה של ביג נציין את סדרה ח.  בבטוחות

המגובה ' אולם המשקיעים מתמחרים את סדרה חמ"המחהסדרות נסחרות באותו . ללא בטוחות, -AAהמדורגת בדירוג ' סדרה ט

.ללא הבטוחות' תשואה נמוך יותר ביחס לסדרה ט/ מרווח 0.35%-בביטחונות ב

מליסרוןסדרות החוב של 

החברה נוהגת לשעבד מניות או נכסים על מנת להוזיל את עלויות המימון  . מליסרוןמקרה בוחן נוסף ניתן למצוא בחברת הקניונים 

₪  מיליארד 2.3-בקריית ביאליק המשוערך בשווי של כהקריוןהמחזיקה בשעבוד שני על קניון ' נבחין בין סדרה י. שלה ככל האפשר

.  משווי הנכס70%שיעור החוב הכולל בגין הקניון עומד על כ. אשר לא מחזיקה בשעבוד על נכס ספציפי' לבין סדרה יא

המקבילה לה אך הינה ללא  ' בעוד סדרה יאAAהממשלתי המקביל ובדירוג של ח"האגמעל 1.3%נסחרת במרווח של ' סדרה י

זהה מגלמים חיסכון לחברה בעלות  מ"מחפערי התמחור בין שתי הסדרות להן . -AAומדורגת 1.74%שעבודים מגלמת מרווח של 

.  לשנה כאשר היא נותנת למשקיעים שיעבוד שני על נכס מניב0.45%-המימון של כ

המשך// זרקור 

 ביג- ג סדרה ללא' )מח" מ0.5(

נייר שם
 מספר

נייר

מח" מ

ברוטו

 תשואה

ברוטו

 מרווח

ממשלתי

 סוג

הצמדה

 דרוג

מאוחד
בטחונות

 רשום הון

למסחר

362,714,095קבוע ראשוןAAמדד11180331.19-0.5840.31ביג אגח ד

458,680,851שלילי-AAמדד11292792.980.4961.06ביג אגח ה

152,009,333קבוע ראשוןAAשקלי11325213.852.0860.99ביג אגח ו

468,047,647קבוע ראשון-AAמדד11360844.831.1661.36ביג אגח ז

342,364,500קבוע ראשוןAAמדד11389245.701.2321.22ביג אגח ח

711,347,000שלילי-AAמדד11410505.681.5711.56ביג אגח ט

235,392,298קבוע ראשוןAAדולר11430235.874.058ביג אגח י

263,000,000קבוע ראשוןAAמדד11511176.971.7451.55ביג אגח יא

4.631.471.15ממוצע

נייר שם
 מספר

נייר

מח" מ

ברוטו

 תשואה

ברוטו

 מרווח

ממשלתי

 סוג

הצמדה

 דרוג

מאוחד
בטחונות

 רשום הון

למסחר

461,118,384קבוע ראשוןAAמדד32300911.67-0.5030.29מליסרון אגח ה

665,013,279קבוע ראשון-AAמדד32301252.900.4110.98מליסרון אגח ו

70,176,679קבוע שניAAמדד32301411.940.5731.32מליסרון אגח ז

876,982,970קבוע ראשוןAAמדד32301663.020.3490.90מליסרון אגח ח

1,026,564,926שלילי-AAשקלי32302405.113.0991.63מליסרון אגח טו

810,177,482קבוע שניAAמדד32302657.161.7971.57מליסרון אגח טז

1,107,760,661קבוע שניAAמדד32301905.961.3591.30מליסרון אגח י

1,410,371,134שלילי-AAמדד32302085.861.7841.74מליסרון אגח יא

1,177,778,385קבוע ראשון-AAמדד32302242.300.3431.03מליסרון אגח יג

800,723,615קבוע שלישיAAמדד32302326.431.6481.52מליסרון אגח יד

188,033,000שלילי-AAמדד32302737.262.4172.17מליסרון אגח יז

4.511.211.31ממוצע
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ישרס

יחס  (. ח"מש133שווי )הינו פארק סיבל , והשני( ח "מש485שווי )ברמת החייל , האחד: ן"נכסי נדל2על בשיעבודמחזיקה ' סדרה טו

דרגה אחת מעל דירוג המנפיק ונסחרת במרווח  , AAהסדרה מדורגת בדירוג . בלבד65%-הנגזר מהשעבודים עומד על כLTV-ה

אשר אין לה בטוחות ספציפיות אמנם ארוכה  ' טזניתן לראות מהטבלה המצורפת כי סדרה . הממשלתי המקבילח"האגמעל 1.2%

3-הקצר בכמ"מחאשר לה ' יגסדרה , לעומת זאת. 0.8%-אולם היא נסחרת במרווח הגבוה בכ' ביחס לסדרה טומ"מחיותר בשנת 

כלומר המשקיעים  . 'תמחור זהה למרווח הסיכון הנדרש בסדרה טו-וללא בטוחות 1.2%נסחרת במרווח של ' ח טו"ביחס לאג

.ח קצר באופן זהה לוודאות הנובעת משעבוד ספציפי על נכס"מתמחרים את הודאות הגבוהה בהחזר לאג

:עיקריות המאפיינות חוב מגובה בבטוחות' נק' ניתן להבחין במס

.ארוך ביחס ללוח הסילוקין הקיים של הפירמהמ"במחהמגובות בבטוחות מונפקות בדרך כלל סדרות 1.

.החוב המובטח הינו גבוה יותר כיוון שרמת הנשייה של החוב המובטח בכירה יותר ביחס לסדרות הקיימות של אותו מנפיקדירוג 2.

.נמוך יותר ככל שמדובר באגרות חוב המגובות בשעבודים, הנאמד על ידי משקיעים( סיכון הלווה)הסיכון הנדרש מרווח 3.

,  גבוה יותר מהנהוג במערכת הבנקאית( LTV)בשוק ההון מאפשרים לחברה המנפיקה שיעור מימון ביחס לבטוחה המשקיעים 4.

.התניות נוחות יותר וריביות נמוכות ביחס לנדרש בהלוואות פרטיות או בהלוואות מול הבנקים

ן או נכסים מוחשיים בכלל מקבלים דירוג גבוה יותר ונסחרים בריביות נמוכות יותר ביחס לשעבודים על נכסים פיננסיים  "נדלנכסי 5.

.כגון מניות או הלוואות בעלים הנחותות יותר במדרג הנשייה

קיימת למשקיעים המעוניינים  , המקומי מתחילת השנההקונצרניח"האגנוכח עליית התשואות והחולשה המאפיינת את שוק , לסיכום

תיק השקעות שכזו אמנם יציג . ח מגובה בטוחות"לשמור על רמת סיכון נמוכה חלופה טובה באמצעות בניית תיק אשר מכיל בעיקר אג

ארוך יותר ביחס לתיק שאינו  מ"למחידרשתשואה לפדיון נמוכה ביחס לחוב שאינו מובטח בשיעור ממוצע של כמחצית האחוז וכן 

הוודאות בדבר יכולת שירות החוב ועמידה בפני , אולם, אשר צפוי להגדיל את התנודתיות בתיק נוכח עליית התשואות, מובטח

.  זעזועים פיננסיים תעלה פי כמה וכמה

המשך// זרקור 

נייר שם
 מספר

נייר

מח" מ

ברוטו

 תשואה

ברוטו

 מרווח

ממשלתי

 סוג

הצמדה

 דרוג

מאוחד
בטחונות

 רשום הון

למסחר

404,244,000קבוע ראשוןAAמדד61302076.251.2911.20ישרס אגח טו

460,692,328שלילי-AAמדד61302237.152.2662.05ישרס אגח טז

77,961,182שלילי-AAשקלי61301650.970.9320.70ישרס אגח יא

520,855,152שלילי-AAמדד61301813.170.6761.21ישרס אגח יג

555,316,225שלילי-AAשקלי61301994.342.731.48ישרס אגח יד

4.381.581.33ממוצע
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א"תמדד)מעורבתבמגמהספטמבראתסיכמוהמניותמדדי

,ומנגד.1.4%עדשלחודשיתירידהרשמו125א"תומדד35

1המנייתיותהקרנות,זאתלמרות(2%-בעלה90א"תמדד

₪מיליון147-בכשהסתכםחיובילגיוסמעבררשמובישראל

23-כשלוגיוסהמחקותבקרנות124-כשלנאהגיוס,מחד)

מניותוקרנותהגמישותהקרנות.(המנוהלותבקרנות₪מיליון

173-כו₪מיליון56-כעםהגיוסיםבמגמתהמשיכול"בחו

.בהתאמה₪מיליון

חשיפהעםמעורבותקרנותעלבדגש,כלליח"אגקרנות

ספטמברחודשבסיכוםרשמו',וכו10/90קרנות,1מנייתית

הפדיונותבקצבחדהירידה-₪מיליון213-כשלפדיונות

.הקודםהחודשלעומת

כשלשליליתתשואההחודשרשםשקליממשלתיח"אגמדד-

במגמתהמשיכוהשקליותהקרנות,זאתלמרות.0.1%

.₪מיליון243-לכבספטמברשהסתכמההפדיונות

ח ממשלתי כללי רשם החודש תשואה שלילית של  "מדד אג

רשמו החודש  ח מדינה"אגקרנות , בהמשך לכך, 0.15%

.₪מיליון 62-מהפך ועברו לפדיונות של כ

 מיליון 229-רשמו החודש גיוס של כח חברות "אגקרנות₪,

בקרנות מחקות ₪ מיליון 175-לגיוסים של כ, מתחלקים מחד

ח "בקרנות אג₪ מיליון 53-ח חברות וגיוס של כ"על מדדי אג

.חברות מנוהלות

מיליון3-כשלקלפדיוןבספטמבררשמול"חוח"אגקרנות

,ומנגד.המחקותבקרנות₪מיליון25-כגייסו,מחדכאשר,₪

.המנוהלותבקרנות₪מיליון28-כשלפדיונותהציגו

₪  הנתונים מוצגים במיליוני 

-מנהלות כ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל243.5-כ27.09.18-תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל
.₪מיליארד 17.7-שמנהלות כהכספיות והקרנותמיליארד שקל225.8

ח"מיליון ש246-תעשיית קרנות הנאמנות רשמה בספטמבר גיוסים של כ
.בדגש על קרנות כספיות הצמודות לדולר, נותבו לקרנות הכספיות₪ מיליון 145-כ, מתוכם

אל מול פדיון של  ₪ מיליון 446-הקרנות המחקות רשמו החודש גיוס של כ-המנוהליםהמשקיעים מעדיפים מוצרים פאסיביים על פני 

.בקרנות המנוהלות₪ מיליון 344-כ
.₪מיליון 376-זאת לאחר שגייסו החודש כ, ממשיכות להוביל בגיוסיםהמנייתיותהקרנות 

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"בעפרטנרסהסקירה הינה רכושה של חברת אושן . פיננסים המפורטים בסקירה

.או חלקים ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש מטעם החברה/הסקירה ו

קרנות מנוהלותקרנות מחקותסה"כ גיוסים פדיונותסיווג קרנות

5656גמישות

00חו"ל כללי

14712423מניות בארץ

17316013מניות בחו"ל

88ממונפות ואסטרטגיות

243-53-190-אג"ח בארץ- שקליות

62-25-37-אג"ח בארץ- מדינה

1616אג"ח בארץ-מט"ח

אג"ח בארץ - חברות 

והמרה
22917553

21340-253-אג"ח בארץ - כללי

325-28-אג"ח בחו"ל

00לתושבי חוץ בלבד

5-5-אגד קרנות

סה"כ הכל
101446-344

התפלגות גיוסים/פדיונות לפי קרנות מחקות/מנוהלות מתחילת החודש


