
www.oceanp.com| 072.2793193מוקד ליועצים  | info@oceanp.com

ח"אפיק האג

ח"האגושוקהמאקרוסביבת
2%-להשיווקברשתותהמכירותצמיחתבקצבהתמתנות

בחישוב)הקודמיםהחודשיםבשלושת2.4%שלגידוללאחר

.הפרטיתבצריכההתמתנותעלמצביעה(שנתי

האטהעקבהכלכליתבפעילותהתמתנותצופהישראלבנק

נמוכהוצמיחההסחרמלחמתבשלהגלובאליבסחר

.3%כשלצמיחההמשךמשקףהמשולבהמדד.באירופה

הקרוביםבחודשיםהאינפלציונייםבלחציםלעליההסיכונים

השקליהאפיקביןשווהאחזקהעלממליציםאנו.נמוכים

.והצמוד

קונצרניח"אג

רקעעלהקונצרניח"האגבמדדיחדותעליותנרשמוהשבוע

תלבמדדנרשםחדתיקון.הממשלתיבאפיקתשואותירידת

לטריטוריהועבר3.57%-בהשבועעלהאשרגלובלבונד

.השנהמתחילתחיובית

30%-כבעדהשבועעלויר-אולחברתשלהחובאגרות

התמורה.יורקבניוקרקעמכרהכיהודיעהשהחברהלאחר

למחזיקיהקרוביםבתשלומיםלעמודלהתאפשרמהמכירה

עדייןהחובאגרותשלהגבוהותהתשואות,זאתעם.ח"האג

.בהתחייבויותיהלעמודיכולתהלגבירבספקמשקפות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

2.6%עלעמדהרביעילרבעוןב"בארההצמיחהאומדן

הפרטיתהצריכהבתמיכת2.2%שלמוקדםלצפיביחס

.במשקוההשקעות

מדדISMשללרמהנקודות2.4-בנפלהיצרנילמגזר

עלהמישיגןאוניברסיטתשלהצרכניהסנטימנטמדד.54.2

.95.8שללרמה

אינוכיצייןשישיביוםיורקבניובנאומופאוולהפדר"יו

.החזקהעבודהשוקלמרותאינפלציונייםלחציםרואה

.ח"האגאפיקאתהתומכתהתבטאות

לקראתשעריםבעליותהשבוענסחרהאירופאיח"האגשוק

.מרחיבהמדיניותלהמשךוהציפיהECBהמפגש

המניותאפיק 

ישראל
המוביליםבמדדיםחיוביתבמגמהננעלא"בתהמסחרשבוע.

בלטויקס'ואנרגלייבפרסוןמניות.0.18%-בעלה125א"ת

בירידותבלטו.בהתאמה8.5%-ו9%-כלערכןכשהוסיפולחיוב

.בהתאמה5%-ו9%-בכירדואשרוסלקוםאופקומניותשערים

עמדההכנסותמחזורכאשרמעורבותתוצאותפרסמהפריגו

,דולר0.97-בהסתכםלמניההרווחאך,דולרמיליארד1.2על

לרעההושפעותוצאותיה.האנליסטיםמתחזיותבמעטנמוך

הכנסות.לתינוקותחלבתחליפילייצורבמפעלציודמאתחול

והתמתנותחדשותמהשקותלחיובהושפעוהגנריקהעסקי

הפיננסייםיעדיהואתחדשהאסטרטגיהתציגהחברה.מחירים

.מאיבחודששיתקייםמיוחדבכנס2019-ל

באחזקותיהרובאתמכרהגלובגזית-FCR3.3תמורת

10%-בכתחזיקהחברההעסקהלאחרכאשר,דולרמיליארד

לאסטרטגיתנוספתעדותהינוזהמימוש.FCRמניותמהון

.פרטיותהשקעותלביצועומעברסחירותאחזקותלממשהחברה

ב"ארה

הכאשרנוסףחיובישבועסיימוב"ארהמדדי-S&P 500

ורשמיםהדוחותעונתהמשךרקעעל0.4%לערכוהוסיף

.לסיןב"ארהביןהסחרמשיחותחיוביים

הסייברחברתPalo Altoדוחותכשהציגה11%-בכעלתה

תחזית.האנליסטיםתחזיותאתעקפואשרחזקיםכספיים

מואצתצמיחההמשךעלמלמדתהבאלרבעוןהחברההכנסות

.אשתקדמקבילרבעוןלעומת24%שללגידולצפיעם

אירופה

רקעעלוזאת0.81%-בכהשבועעלה600האירוסטוקסמדד

.חלשיםמאקרונתוניעלהאפילואשרהסחרבשיחותהתקדמות

אסיה

המדדיםחברתשיזמהמשקולותשינויMSCIלהגדילצפויה

A-המניותשלהיחסיהמשקלאת sharesמדדיבתוךהסיניות

MSCI-ה EM.מבוטליםלאטכנייםלביקושיםיובילזהמהלך

.הסלקרנותחברותמצד

 3.3.19// סקירה שבועית 

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

60340.40.29%2.69%3.90.61.2מדד תל בונד 278.10.00%0.13%מ"מדד מק

341.90.28%2.73%3.90.61.3מדד תל בונד צמודות436.30.10%1.24%שנים2-5ממשלתי קבוע 

355.30.93%3.71%3.62.53.2מדד תל בונד תשואות641.30.20%3.20%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

344.80.82%2.05%3.63.62.7מדד תל בונד לא צמודות277.60.20%1.40%שנים5-2ממשלתי מדד 

0.00.88%2.30%3.73.72.8מדד תל בונד שקלי360.20.29%2.87%שנים10-5ממשלתי מדד 

0.02.09%3.55%3.46.96.0מדד תל בונד תשואות שקלי356.10.31%2.25%ח כללי"אג

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

351571.20.08%7.33%S&P 5002784.50.39%11.84%א "מדד ת

1251431.30.18%7.36%Nasdaq 1007097.50.86%12.98%א "מדד ת

901143.90.70%8.25%Eurostoxx 600372.80.81%10.84%א "מדד ת

1264.50.37%14.13%DAX 4011515.61.26%9.87%א צמיחה"מדד ת

563.00.67%11.77%MSCI World 505.80.32%11.72%ן"א נדל"מדד ת

52204.1-0.10%7.34%MSCI Emerging Markets1051.5-0.67%9.24%-א בנקים"מדד ת
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₪ מיליון 77-תעשיית קרנות הנאמנות מסכמת את פברואר עם גיוסים קלים של כ

מתחילת פברואר₪ מיליון 520-הקרנות המנוהלות רושמות צניחה בקצב הפדיונות לעומת החודש הקודם ומציגות פדיון של כ

 בקרנות  ₪ מיליון 790-גיוסים של כ, כאשר מחד.₪מיליון 130-מסכמות את פברואר עם גיוסים של כהמחקות וקרנות הסל הקרנות

.  בקרנות סל₪ מיליון 660-פדיונות של כ, ומנגד. המחקות

 מיליון 465-כהכספיות ממשיכות את מסע הגיוסים ומציגות מתחילת החודש גיוס של קרנות₪.

ל  "קרנות מניות בחו, 2.25%קרנות מניות בישראל מציגות תשואה ממוצעת של , מציגות בסיכום פברואר תשואות נאותהמנייתיותהקרנות •

המתחלקים  . ₪מיליון 319-סבלו החודש מפדיונות של כ1המנייתיותהקרנות , למרות זאת. 3%רשמו תשואה מעט גבוהה יותר העומדת על 

בקרנות  ₪ מיליון 524-אל מול גיוסים של כ, הגמישותבקרנות ₪ מיליון 70-כ, ל"מניות בחובקרנות ₪ מיליון 620-כשל לפדיונות , מחד

אל מול גיוסים של  , 618-על מדדי המניות פדו כסל קרנות , ₪מיליון 140-רשמו פדיון של כהמנוהלות המנייתיותהקרנות . מניות בישראל

.על מדדי המניותהמחקותבקרנות ₪ מיליון 440-כ

מה , 1%-נהנו החודש מתשואה ממוצעת של כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.2018לראשונה מאז ינואר , (קרנות מנוהלות)₪ מיליון 135-למהפך ולמעבר לצבירה חיובית בסיכום פברואר של כשהוביל 

כל הפדיונות  , ₪מיליון 38-כהמשיכו במומנטום השלילי ואיבדו החודש ח מדינה"אגקרנות , 0.6%-בעלה החודש ח ממשלתי כללי "אגמדד •

.בקרנות המחקות₪ מיליון 18-אל מול גיוס של כ, התרכזו בקרנות המנוהלות וקרנות סל

,  ומנגד, הקרנות המנוהלות נשארו ללא שינוי, מחד. ₪מיליון 367-מהפך ועברו לגיוס חיובי בפברואר הנאמד בכהציגו ח חברות "אגקרנות •
.סלבקרנות ₪ מיליון 43-ו כהמחקותבקרנות ₪ מיליון 325-כשל גיוסים 

207-כ, ₪מיליון 202-עברו למגמת פדיונות שהצטברה החודש לכל "ח חו"אגקרנות , שקל מתחילת השנה-דולרבעקבות ירידה בצמד •
.₪מיליון 27-ל הציגו גיוס של כ"ח חו"על מדדי אגהמחקותהקרנות , מנגד. סלמיליון בקרנות 23-וכהמנוהלותבקרנות ₪ מיליון 

מתחילת פברוארסל /פדיונות של קרנות מנוהלות וקרנות מחקות/טבלאות גיוסים

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

קרנות       , 173.4-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המנוהלות . מיליארד שקל318.3-כ28.02.19-לתעשיית הקרנות מנהלת נכון 

.₪מיליארד 24.7-כשמנהלות הכספיות והקרנותמיליארד שקל120-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

70-70-גמישות

524129412-17מניות בארץ

773309-1030-52-מניות בחו"ל

14-12-2-ממונפות ואסטרטגיות

465465קרן כספית

260-260-אג"ח בארץ- שקליות

3818-30-27-אג"ח בארץ- מדינה

אג"ח בארץ - חברות 

והמרה
367325430

109-16-10135אג"ח בארץ - כללי

20227-23-207-אג"ח בחו"ל

9-9-אגד קרנות

21-10-11-אחר

77792-660-55סה"כ הכל

התפלגות גיוסים/פדיונות לפי קרנות מחקות/מנוהלות מתחילת החודש


