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ח"אפיק האג

בישראלח"האגושוקהמאקרוסביבת

העדר.4%-ללעלותצפוימאיבחודשהגרעוןהדיווחיםפיעל

הנראהוככלבגרעוןטיפולעלמקשהומתפקדתיציבהממשלה

.2019במהלךולהחריףלהמשיךצפוייםהנתונים

בקצביהאטהעלמעידיםבמשקמאקרונתונישלמכלול

אתלצייןניתן,היתרבין.הקודמיםלרבעוניםביחסהצמיחה

וכןהתעשייתיביצואירידה,הקמעונאיהמסחרבפדיוןהירידה

.חדשיםלעובדיםבביקושירידה

ירידתלמגמתבהתאםבעיקרנסחרהמקומיח"האגשוק

וכןבגירעוןמהגידולמתעלםשהואכדיתוךהעולמיתהתשואות

קיצורעלממליציםאנו.האינפלציהבסביבתמדרגהמעליית

ממשלתיח"אגאחזקתוהמשךהתשואותירידתנוכחמ"מח

.(וארוכותמאודקצרותח"באגשימוש)סינטטיבאופן

קונצרניח"אג

אתשלחהובנייןנכסיםלחברתש"דסקשלמלאהרכשהצעת

ירדוובנייןנכסיםח"אג.חדותלירידותהפירמידהחברותח"אג

,2%כשלבשיעורירדוש"דסקח"אג,1.5%-כעדשלבשיעור

.4%-כבעדירדואידיביח"אגואילו

החובאגרותבבחירתגבוההסלקטיביותעלממליציםאנו

האחזקהצמצוםוכןהשנהמתחילתהראלילאחרהקונצרניות

.הסיכוןעלמפציםאינםאשרנמוכיםבדירוגיםחובבאגרות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

שלפתיחתהוכןוסיןב"ארהביןהסחרמלחמתשלהחרפה

ח"האגתשואותאתשלחהוהודומקסיקומולנוספתחזית

האחרונותלשניםביחסשפללרמותהעולםברחביהממשלתיות

ההשפעהכילזכוריש.גלובאליתמהאטההחששנוכחוזה

כןועלאינפלציוניתדווקאהינהמכסיםהעלאתשלהמיידית

קצרותממשלתיותח"אגקוניםאשרב"בארהח"האגמשקיעי

.שליליתריאליתריביתלקבלצפויים

אמוןמדד...הסחרמלחמתעלשמעולאב"בארההצרכנים

.19מנובמברביותרהגבוההלרמה4.9-בעלההצרכנים

.2.7%y/y-בכעלתהאפרילבחודשהפרטיתהצריכה

התעשייהלמגזרהרכשמנהלימדד(PMI)בחודשירדבסין

-למתחת)התכווצותהמשקפת49.4שללרמה'נק0.7-במאי

.(נקודות50

אפיק המניות

ישראל

מדד.המוביליםבמדדיםשליליתבמגמהננעלא"בתהמסחרשבוע

יציבותאיעל1.25%-בירד125א"ות0.91%-בירד35א"ת

שיכוןמניותשעריםבעליותבלטו.חוזרותלבחירותוהליכותפוליטית

12.7%-ו13.8%לערכןהוסיפואשרנכסיםואשטרוםובינוי

אשרוסלקוםטבעמניות,שעריםבירידותבלטו,מנגד.בהתאמה

.בהתאמה12.5%-ו15.2%-בירדו

ברווחיותושיפורבהכנסות10%שלגידולהציגהובינוישיכון

.אשתקדהמקבילהרבעוןלעומת15.9%-ל11.5%-מהגולמית

ממניות30%מכירתעל480שלמסלפנירווחרשמההחברה

ADO.לתפקידהשבוענכנסוהמוערךהחדשל"המנכלפידותאייל.

הכולליםבתוצאותיההחיוביתהמגמהאתממשיכהחץאלוני

CARR,אמות:הבנותהחברותשל,התפעולייםבפרמטריםצמיחה

עלושכירותמדמיהכנסות.חזקותתוצאותמפגינותאשריקס'ואנרג

המקבילהרבעוןלעומת,ברבעון13.2%-בFFO-וה5.7%-ב

.אשתקד

ב"ארה

הכאשרשלילישבועסיכמוב"ארהמדדי-S&P 3%-בירד500

ב"ארהביןהסחרבמדיניותהתלקחותרקעעל2.6%-בק"והנאסד

.נוספותלמדינות

בענףמאכזביםדוחותשללרקעעל4%-בירדהקמעונאותסקטור.

Abercrombie & Fitchוהורדתחלשותמכירותעל30%-בירדה

PVH.שנתיתתחזית Corpהציגומותגיהכלכאשר20%-בירדה

האנרגיהמניות.יותרקשהמאקרוסביבתציינהוההנהלהירידה

חדהלירידההובילואשרהאטהמפניחששותנוכח4.4%-בירדו

חדהירידהלאור4.2%-בירדוהבנקיםמניות.הנפטבמחיר

.ממשלתיותחובאגרותבתשואות

אירופה

ירד600האירוסטוקסמדדכאשרשלילישבועסיכמואירופהמדדי

לידיבאויותרהחדותהירידות.0.42%-בירדוהדאקס1.82%-ב

התעשייה,(-2.3%)הגלםחומריכגוןהמחזורייםבסקטוריםביטוי

.(-2.5%)והבנקים(-2.3%)

המכוניותיצרניותשתיביןמיזוגשיחותמנהלותוקרייזלרפיאט

שתיבפניעומדיםאשרהמבנייםבאתגריםלטפלמנתעלזאת

הרגולציהוגברתחשמליותלמכוניותהמעבררקעעלהחברות

.מזהמיםפליטותלהגבלת

2.6.19// סקירה שבועית 

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

60347.70.17%4.80%4.10.51.2מדד תל בונד 278.30.00%0.19%מ"מדד מק

349.20.17%4.86%4.00.61.3מדד תל בונד צמודות441.00.09%2.43%שנים2-5ממשלתי קבוע 

360.6-0.03%5.38%3.41.82.7מדד תל בונד תשואות665.4-0.21%6.07%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

350.50.03%3.71%3.83.02.3מדד תל בונד לא צמודות281.00.09%2.48%שנים5-2ממשלתי מדד 

376.20.02%4.04%3.83.12.4מדד תל בונד שקלי371.40.29%5.60%שנים10-5ממשלתי מדד 

350.60.10%6.60%3.36.55.8מדד תל בונד תשואות שקלי363.50.02%4.09%ח כללי"אג

ל"מדדי מניות בחושנה.ת' תשבוע' תערךמדדי מניות בישראל

351544.4-1.25%5.50%S&P 5002788.93.01%--5.27%א "מדד ת

1251434.9-0.91%7.63%Nasdaq 1007245.42.62%--7.31%א "מדד ת

901206.2-0.23%14.14%Eurostoxx 600372.11.82%--5.48%א "מדד ת

1285.2-0.92%15.99%DAX 4011902.10.42%--4.05%א צמיחה"מדד ת

637.52.15%26.55%MSCI World 492.1-1.93%8.71%ן"א נדל"מדד ת

52339.00.89%13.90%MSCI Emerging Markets998.01.15%3.67%-א בנקים"מדד ת



בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// סיכום חודשי 

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

ח"מיליון ש588-קרנות הנאמנות מסכמת את חודש מאי עם גיוס של כתעשיית 

זאת לעומת אפריל שהסתכם עם גיוס חיובי, ₪מיליון 247-הקרנות המנוהלות חוזרות למגמת הפדיונות עם כ.

 ח  "אגסל על מדדי /גיוסים בקרנות המחקות, כאשר מחד.₪מיליון 140-רושמות יחד גיוסים של כהמחקות וקרנות הסל הקרנות

.ל"ח בחו"מניות ואגסל על /פדיונות בקרנות מחקות, ומנגד. חברות ומניות בארץ

 בקרנות כספיות  ₪ מיליון 464-המתחלקים ל כ, ₪מיליון 692-ממשיכות במגמה חיובית ומציגות גיוס חיובי של כהקרנות הכספיות

.בקרנות כספיות דולריות₪ מיליון 235-שקליות ו כ

והתרסקות במחירי הנפט  הפארמהירידות חדות במניות , ב וסין"החרפת מלחמת הסחר בין ארה, חודש מאי לא הטיב עם מדדי המניות•

350-החודש פדיון של כהציגו המנוהלות1המנייתיותהקרנות , בעקבות כך. לירידות שערים חדות, הובילו את מדדי המניות בארץ ובעולם
מניות  בקרנות ₪ מיליון 57-ו כל"מניות בחובקרנות ₪  מיליון 169-כ, הגמישותבקרנות ₪ מיליון 127-כשל המתחלקים לפדיון . ₪מיליון 

בקרנות  ₪ מיליון 341-גיוסים של כ, כאשר מחד, ל הציגו מגמה מעורבת"בארץ ובחוסל על מדדי המניות /קרנות מחקות. בישראל

.ל"מניות בחוסל  על מדדי /בקרנות מחקות₪ מיליון 370-פדיונות של כ, ומנגד. מניות בישראלסל על מדדי /מחקות

שהסתכם  , הציגו החודש צניחה בקצב הגיוסים', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.בחודש הקודם₪ מיליון 450-אל מול כ₪ מיליון 28-בצבירה של כ

, ₪מיליון 473-המשיכו במגמה החיובית וגייסו כח מדינה"אגקרנות , 0.4%רשם החודש עליות שערים של ח ממשלתי כללי "אגמדד •
.מרבית הגיוסים התרכזו בקרנות המנוהלות

מיליון  77-גייסו כח חברות מנוהלות "אגקרנות . ₪מיליון 171-מציגות ירידה חדה בקצב הגיוסים שהסתכמו החודש בכח חברות "אגקרנות •

.נוספים₪ מיליון 93-רשמו גיוסים של כסל/המחקותוקרנות ₪ 

מיליון  204-ממשיכות במגמת הפדיונות שהסתכמה החודש בכל "ח חו"אגקרנות , שקל מתחילת השנה-דולרבצמד 4%של בעקבות ירידה •

.סל/מחקותמיליון בקרנות 36-וכהמנוהלותבקרנות ₪ מיליון 169-כ, ₪

מתחילת אפרילסל /פדיונות של קרנות מנוהלות וקרנות מחקות/גיוסיםטבלת 

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

קרנות       , 175.5-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המנוהלות . מיליארד שקל324.3-כ30.05.19-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 26.6-כשמנהלות הכספיות והקרנותמיליארד שקל122-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

127-127-גמישות

284341-57מניות בארץ

539-370-169-מניות בחו"ל

3545-10ממונפות ואסטרטגיות

692692קרן כספית

204-204-אג"ח בארץ- שקליות

47378394אג"ח בארץ- מדינה

אג"ח בארץ - חברות 

והמרה
1719377

23-528אג"ח בארץ - כללי

204-36-169-אג"ח בחו"ל

4-4-אגד קרנות

10-3-7-אחר

588143445סה"כ הכל

התפלגות גיוסים/פדיונות לפי קרנות מחקות/מנוהלות מתחילת החודש


