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ח"אפיק האג

בישראלח"האגושוקהמאקרוסביבת

חודשים12-בהאינפלציהבקצבלירידההביאנמוךיונימדד

עליציבהנותרההליבהאינפלציתאך,0.8%-להאחרונים

כאשר,מתונהבאינפלציהתומכיםהמאקרונתונימרבית.1.1%

-ב1.2%שללאינפלציההינההחזאיםשלהממוצעתהתחזית

העלאותעוצמתנותרהגדולהנעלם.הבאיםחודשים12

.המדדעלוהשפעתםהבחירותלאחרהמיסים

יתרמשקללתתלהמשיךצפויישראלבנק,להערכתנו

ולאהסחרומלחמתהגלובאליתלכלכלההקשוריםלסיכונים

,באינפלציהעליההמשךכןפיעלאף.ריביתלהעלותימהר

עליקשו,ב"בארהתשואותמעלייתוהסיכוןהתקציביהגרעון

מ"מחאחזקתעלממליציםאנו.התשואותירידתמגמתהמשך

ח"באגשימוש)סינטטיבאופןהממשלתיבאפיקבינוני-קצר

.(וארוכותמאודקצרות

קונצרניח"אג

בחינהתחתדלקקבוצתשלהחובאגרותאתהכניסהמידרוג

נפטנכסילרכישתשברון-איתקהעסקת.שליליותהשלכותעם

לפערהובילו,דולרמיליארד1.65-כשלבעלותהצפוניביםוגז

שלח"אגמהנפקתשנוצרדולרמיליון200שלבהיקףמקורות

אגרותלהיוםנכון.החברהבמינוףולעלייהאיתקההבתחברת

נמוךדירוגשהולמתבתשואהנסחרותקבוצהדלקשלהחוב

.A/A2-מיותר

החובאגרותבבחירתגבוההסלקטיביותעלממליציםאנו

.השנהמתחילתהראלילאחרהקונצרניות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

התעשייתיהייצור.לטובההפתיעוהנתוניםמרביתב"בארה

ללא)הקמעונאיהמסחר.במאי0.2%לאחרביוני0.4%-בעלה

ברבעוןהצמיחה.במאי0.4%לאחרביוני0.7%-בעלה(דלקים

.שנתיבחישוב2%-ללהגיעעשויההשני

ביוםהריביתאתלהורידעשויהמרכזיבנקנגיד,באירופה

0.8%-מ1.1%-לעלתההליבהאינפלצייתיוניבחודש.חמישי

-בעלההסחורותיצואמאיבחודש.מהיעדרחוקהעדייןאך

.בייבואגידול4.2%לעומת7.1%

אפיק המניות
ישראל

בירד125א"תמדד.שליליתבמגמהננעלא"בתהמסחרשבוע-

125א"בתהבולטותמהמניות.1.75%-בירד125א"ות2.07%

7.8%-ו8.6%,19%-בשעלווסלקוםפרשמרקט,רדהילאתנציין

ותמרטבע,קבוצהדלקמניותשעריםבירידותבלטו.בהתאמה

.10%-ו13%,13.7%מערכןהשילואשרפטרוליום

לפרשתחשיפתהאתהחריפהטבעידיעלאקטביסרכישת

התרופותממכירות34.6%-כעלחלשהאקטביסשכןהאופיואידים

יצרנינגדשהוגשותביעות.2006-2012השניםביןהממכרות

שלאפשריקנסותלתשלוםטבעאתחושפותב"בארההאופיואידים

.דולריםמיליארדי

תמורתדושסופרסניפי4רכשה,פרשמרקט,המזוןשיווקרשת

-כעלנאמדותמהסניפיםהשנתיותההכנסותכאשר₪מיליון138

החברההנפקתטרוםשהתחייבהכפי,בנוסף.₪מיליון400

.₪מיליון220שלגבוהדיבידנדתחלקהחברה,בבורסה

ב"ארה

הכאשרשלילישבועסיכמוב"ארהמדדי-S&P 1.23%-בירד500

.1.2%-בק"והנאסד

Microsoftפעילותעלובדגשהחטיבותבכלחזקיםדוחותפרסמה

הינהכולהלשנההחברהותחזית12%-בצמחוההכנסות.הענן

.התפעוליוברווחבהכנסותספרתית-דולצמיחה

תחזיתלהפחתתנטייהעולהב"בארההגדוליםהבנקיםמדוחות

בצד.השנהבהמשךריביתלהפחתתצפילאורהאשראימרווח

ב"ארהכלכלתכיווןאתבחיוברואותהבנקיםהנהלות,החיובי

.האמריקאיהצרכןשלחוזקתואתוהדגישו

אירופה

600האירוסטוקסמדדכאשרמעורבשבועסיכמואירופהמדדי

.0.51%-בירדוהדאקס0.1%-בעלה

הגרמניתהתוכנהחברת,SAP,שרווחיהלאחר7.4%-בירדה

.כולהלשנהתחזיותיהעלשמרההחברהאולם21%-בירדו

Publicis,8%-בכירדה,בעולםבגודלההשלישיתהפרסוםחברת

מחלקת.שנתיתתחזיתוהורדתמאכזברבעוןהצגתלאחר

גםתחזיותהורדתהמשךצופהUniCreditשלהמניותאסטרטגית

.2019שלהשנייהבמחצית

21.7.19// סקירה שבועית 

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

60352.6-0.12%6.38%4.10.41.0מדד תל בונד 278.40.01%0.25%מ"מדד מק

354.0-0.14%6.37%4.00.41.1מדד תל בונד צמודות442.50.03%2.68%שנים2-5ממשלתי קבוע 

367.0-0.33%7.12%3.41.62.3מדד תל בונד תשואות678.20.33%9.13%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

356.00.07%5.36%3.72.72.0מדד תל בונד לא צמודות280.6-0.42%2.51%שנים5-2ממשלתי מדד 

0.00.01%5.73%3.82.82.1מדד תל בונד שקלי374.5-0.04%6.96%שנים10-5ממשלתי מדד 

0.0-0.13%9.37%3.35.95.3מדד תל בונד תשואות שקלי367.6-0.04%5.56%ח כללי"אג

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

351564.3-2.09%6.86%S&P 5002995.1-1.23%18.74%א "מדד ת

1251462.2-1.76%9.68%Nasdaq8207.2-1.18%22.78%א "מדד ת

901247.9-1.20%18.08%Eurostoxx 600386.80.10%14.69%א "מדד ת

1270.00.12%14.62%DAX 4012227.9-0.51%16.11%א צמיחה"מדד ת

666.1-0.71%32.23%MSCI World 527.0-0.65%16.42%ן"א נדל"מדד ת

52414.4-2.57%17.58%MSCI Emerging Markets1057.50.63%9.85%-א בנקים"מדד ת



בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// סיכום חודשי 

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

₪  מיליארד 2.5-זאת לאחר גיוסים של יותר מ, 18חודש יולי מסתמן להיות החודש החזק ביותר מאז ינואר 

מתחילת החודש₪ מיליון 913-הקרנות המנוהלות מגבירות את קצב הגיוסים עם כ.

 סל על /מרבית הכספים נותבו בעיקר אל קרנות מחקות-₪מיליון 800-רושמות זרימת כספים של כהמחקות וקרנות הסל הקרנות

.  ח ומניות בישראל"מדדי אג

זרמו לכספיות דולריות₪ מיליון 520-מתוכם כ, ₪מיליון 870-הקרנות הכספיות עם זינוק חד בקצב היצירות שנאמד בכ.

1המנייתיותהקרנות . במדדים המקומיים2%אל מול מימושים של עד , החודש1%-2%ב ממשיכים בראלי עם עלייה של "מדדי המניות בארה•

₪ מיליון 53-אל מול פדיונות של כ, ₪מיליון 76-גייסו כמניות בישראלקרנות . ₪מיליון 68-פתחו את חודש יולי עם פדיון של כהמנוהלות
,  מנגד, ₪מיליון 489-בארץ בלטו עם גיוס של כסל על מדדי המניות /קרנות מחקות. הגמישותבקרנות ₪ מיליון 91-וכל"מניות בחובקרנות 

.₪מיליון 66-ל פדו כ"סל על מדדי המניות בחו/קרנות מחקות

ממשיכות ליהנות מזרימת כספים מסיבית  ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.מתחילת החודש₪ מיליון 617-שהסתכמה בכ

. ₪מיליון 71-המשיכו במגמת הפדיונות שנאמדה בכשקליות קרנות, אך למרות זאת, 0.8%-טיפס החודש בשקלי ח ממשלתי "אגמדד •

-כ, ₪מיליון 292-רשמו החודש גיוסים של כ, סל/מנוהלות ומחקות, ח ממשלתי"אגקרנות , 0.7%-עלה החודש בממשלתי כללי ח "אגמדד •
.צמוד מדד-מדינהמתוכם נותבו לקרנות המנוהלות בדגש על ₪ מיליון 311

266-גייסו כח חברות מנוהלות "אגקרנות . ₪ מיליון 711-זאת לאחר שגייסו החודש כ, רושמות עלייה בקצב הגיוסיםח חברות "אגקרנות •
.נוספים₪ מיליון 445-גייסו כסל/המחקותוקרנות ₪ מיליון 

, ₪מיליון 171-ממשיכות לאבד נכסים לאחר שפדו החודש כל "ח חו"אגקרנות , שקל מתחילת השנה-דולרבצמד 5.8%של בהמשך לירידה •
.סל/מחקותמיליון בקרנות 54-וכהמנוהלותבקרנות ₪ מיליון 118-כ

:מתחילת יוליסל /פדיונות של קרנות מנוהלות וקרנות מחקות/גיוסיםטבלת 

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

קרנות       , 179.6-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המנוהלות . מיליארד שקל334.5-כ18.07.19-לתעשיית הקרנות מנהלת נכון 

.₪מיליארד 27.2-כשמנהלות הכספיות והקרנותמיליארד שקל127.7-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

91-91-גמישות

56548976מניות בארץ

118-66-53-מניות בחו"ל

22-7-15-ממונפות ואסטרטגיות

872872קרן כספית

71-71-אג"ח בארץ- שקליות

292-19311אג"ח בארץ- מדינה

אג"ח בארץ - חברות 

והמרה
711445266

62912617אג"ח בארץ - כללי

171-54-118-אג"ח בחו"ל

00אגד קרנות

63-9-אחר

25898031785סה"כ הכל

התפלגות גיוסים/פדיונות לפי קרנות מחקות/מנוהלות מתחילת החודש


