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ח"אפיק האג

בישראלח"האגושוקהמאקרוסביבת

שעמדמהצפינמוך,0.3%שלבשיעורעלהאפרילחודשמדד

עלתההאחרוניםהחודשים12במהלך.0.6%-0.4%על

עלההליבהשמדדבעוד1.3%שלבשיעורבישראלהאינפלציה

.ישראלבנקשלמהיעדנמוךעדיין,0.8%-ב

הקדמתבשל5.2%-לעלתההראשוןברבעוןהמשקצמיחת

.המתוכננתהמיסויהעלאתאתלהקדיםמנתעלרכביםיבוא

חיובינתון,3.7%עלעמדההצמיחההיבואעלמיסיםבנטרול

.מאוד

מנתוניולהתעלםלהמשיךיתקשהח"האגשוק,להערכתנו

כימעריכיםאנוכןועלהתקציביהגרעוןומסיכוןהטוביםהמאקרו

תשואותלעלייתהקרוביםבחודשיםגבוהההסתברותקיימת

עלממליציםאנו.ישראלבנקריביתלעלייתבמקבילח"האג

.ההשקעותבתיקיקצרמ"מחאחזקת

קונצרניח"אג

ברובתמכוקומיוניקיישנסוביזהבאינטרנטשלח"האגמחזיקי

השליטהלהעברתהדרךאתסללוובכךלייט'סרצבהצעתגדול

ותושלםהנחוציםהאישוריםכליתקבלוכיבהנחה.בזקבקבוצת

ואילובפארילהיפרעצפוייםביקוםשל'בח"אגמחזיקי,העסקה

45-כהמשקףלתגמוליזכוזהבאינטרנטשלח"האגמחזיקי

בבורסהלמחירןמעברהרבה,ח"אגשלנ.ע1כלבעבוראגורות

.בבוקרהיום

החובאגרותבבחירתגבוההסלקטיביותעלממליציםאנו

התהפכותולאורהשנהמתחילתהראלילאחרהקונצרניות

.הממשלתיח"באגהמומנטום

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

הובילהלסיןב"ארהביןהסחרהסכםרקעעלרבהמתיחות

המתעורריםהשווקיםעלבדגשהפיננסיםבשווקיםחדלמימוש

.מתעורריםשווקיםמטבעותמולהדולרלהתחזקותבמקביל

להשלמתוהדרךגדוליםעדייןהצדדיםביןהפעריםכינראה

בעסקהמעונייניםלאהצדדיםשניכינראה.ארוכהעודעסקה

כנסיגההנוכחיהמצבאתרואיםעדייןאנו.הנוכחיבמועד

להגיעוכןב"ארהמצדעמדותלשפרמטרתהאשרטקטית

.הבחירותלמועדיותרקרובסחרלעסקת

אפיק המניות

ישראל

מדד.המוביליםבמדדיםשליליתבמגמהננעלא"בתהמסחרשבוע

בעליותבלטו.0.47%-בירד125א"ות0.97%-בירד35א"ת

לערכןהוסיפואשרוהפניקסתדיראן,קבוצהאשטרוםמניותשערים

איבדוואופקוטבעמניות,מנגד.בהתאמה8.1%-ו11.7%,12.2%

.בהתאמה16.2%-ו,20.8%-כ

9.5%שלבהכנסותצמיחההמשקףטוברבעוןפרסמהמטריקס

.אשתקדהמקביללרבעוןביחסהנקיברווח6.5%שלוצמיחה

הרווחיות.הפעילותמגזריבכלמגידולתוצאהנרשמההצמיחה

כתוצאההיתרבין,שיפורלהציגממשיכהב"בארההתפעולית

.PVBS-וAlius-חברותשתימרכישת

ב"ארה

הכאשרשלילישבועסיכמוב"ארהמדדי-S&P 0.76%-בירד500

ב"ארהביןהסחרבשיחותמתיחותרקעעל1.09%-בק"והנאסד

.לסין

ממשלתיח"אגתשואותירידתלאור3.3%-בירדהבנקיםסקטור

מלחמתמהשפעתחששות.ריביתלהורדתיותרגבוההוהסתברות

השבביםומניות(1.93%)התעשייהבמניותלירידותהביאוהסחר

(5.2%).

מניתWix,מהתחזיותטוביםדוחותפרסוםלאחר5%-בכירדה

אך,ההכנסותבשורת30%שלבצמיחההמלוויםהמוקדמות

פגיעהמפנילחששותהביאהבלקוחותההשקעותקצבהגברת

טוברבעוןהצגתלאחר13%-בכעלתה,Amdocs.ברווחיות

ההערכותעםאחדבקועומדתאשרהשנילרבעוןתחזיתופרסום

שלטענותיושמרביתמכךעידודשאבומשקיעים.האנליסטים

Spruce Point,החברהמניתעלשורטתיזתפרסםאשרמשקיע,

.הנוכחיבדוחנסתרו

אירופה

שלרצופיםשבועותשלושהלאחרחיובישבועסיכמואירופהמדדי

עלהוהדאקס1.16%-בעלה600האירוסטוקסמדדכאשרירידות

עלייבואתעריפיהעלאתאתלדחותצפויטראמפממשל.1.49%-ב

.שנהבחצימאירופהרכבים

לרבעוןדוחותיהןאתפרסמוהאירופאיותמהחברות75%-כ

ממוצעשללמניההרווחתחזיותאתהיכומהחברות55%.הראשון

.3%עלנאמדהחיוביתההפתעהשיעורכאשר,האנליסטים

19.5.19// סקירה שבועית 

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

60345.20.03%4.17%4.20.61.2מדד תל בונד 278.20.02%0.17%מ"מדד מק

346.90.01%4.23%4.00.61.3מדד תל בונד צמודות437.90.43%1.59%שנים2-5ממשלתי קבוע 

360.80.13%5.32%3.41.72.4מדד תל בונד תשואות655.71.00%5.51%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

347.9-0.25%2.97%3.83.12.2מדד תל בונד לא צמודות279.80.16%2.21%שנים5-2ממשלתי מדד 

0.0-0.25%3.24%3.83.22.3מדד תל בונד שקלי367.30.31%4.91%שנים10-5ממשלתי מדד 

0.0-0.72%5.56%3.36.55.6מדד תל בונד תשואות שקלי361.00.19%3.66%ח כללי"אג

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

351569.6-0.97%7.22%S&P 5002876.3-0.76%14.07%א "מדד ת

1251452.7-0.47%8.96%Nasdaq 1007580.1-1.09%18.54%א "מדד ת

901210.60.87%14.55%Eurostoxx 600382.91.16%12.99%א "מדד ת

1292.2-0.66%16.62%DAX 4012310.41.49%15.91%א צמיחה"מדד ת

615.81.16%22.25%MSCI World 506.9-0.82%11.98%ן"א נדל"מדד ת

52334.1-0.41%13.67%MSCI Emerging Markets996.4-3.59%3.51%-א בנקים"מדד ת
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ח"מיליון ש640-הנאמנות מסכמת מחצית מחודש מאי עם גיוסים של כקרנותתעשיית קרנות 

ח"מיליון ש260-זאת לאחר שפדו מתחילת החודש כ, מגמת הפדיונות בקרנות המנוהלות מתגברת

 מרבית הגיוסים התרכזו בקרנות  .₪מיליון 265-מסכמות שבועיים ראשונים של מאי עם גיוס של כהמחקות וקרנות הסל הקרנות

.ח חברות"סל על מדדי מניות בישראל ומדדי אג/מחקות

 עקב עלייה בתנודתיות בשווקים עקב החרפת מלחמת הסחר בין  ( 'מ630)הגבירו משמעותית את קצב הגיוסים הקרנות הכספיות

.ב"סין וארה

כתוצאה  , ב וסין"בארץ ומדדי המניות בעולם פתחו את חודש מאי עם ירידות שערים עקב הסלמה במלחמת הסחר בין ארהמדדי המניות •

₪ מיליון 66-כשל המתחלקים לפדיון . ח"מיליון ש243-האצה בקצב הפדיונות שהסתכם החודש בכהמנוהלות1המנייתיותהקרנות , מכך
בארץ  סל על מדדי המניות /קרנות מחקות. ל"מניות חובקרנות ₪ מיליון 87-ו כמניות בישראל בקרנות ₪  מיליון 91-כ, הגמישותבקרנות 

148-פדיונות של כ, ומנגד. מניות בישראלסל על מדדי /בקרנות מחקות₪ מיליון 290-גיוסים של כ, כאשר מחד, ל הציגו מגמה מעורבת"ובחו
.ל"מניות בחוסל  על מדדי /ח בקרנות מחקות"מיליון ש

,  רשמו צניחה בקצב הגיוסים לעומת החודש הקודם', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •
.החודש₪ מיליון 6-לאחר שגייסו כ

האפיק  -₪ מיליון 214-שמרו על קצב גיוסים עקבי ורשמו גיוסים של כח מדינה"אגקרנות , 0.1%-ירד החודש בח ממשלתי כללי "אגמדד •

.המגייס ביותר

17-גייסו כח חברות מנוהלות "אגקרנות . ₪ מיליון 128-זאת לאחר שגייסו החודש כ, רושמות ירידה בקצב הגיוסיםח חברות "אגקרנות •
.נוספים₪ מיליון 110-רשמו גיוסים של כסל/המחקותוקרנות ₪ מיליון 

מיליון  150-ממשיכות במגמת הפדיונות שהסתכמה החודש בכל "ח חו"אגקרנות , שקל מתחילת השנה-דולרבצמד 5%של בעקבות ירידה •

.סל/מחקותמיליון בקרנות 20-וכהמנוהלותבקרנות ₪ מיליון 130-כ, ₪

מתחילת מאיסל /פדיונות של קרנות מנוהלות וקרנות מחקות/גיוסיםטבלת 

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

קרנות       , 175.6-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המנוהלות . מיליארד שקל324.9-כ16.05.19-לתעשיית הקרנות מנהלת נכון 

.₪מיליארד 26.4-כשמנהלות הכספיות והקרנותמיליארד שקל123.3-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

66-66-גמישות

196287-91מניות בארץ

235-148-87-מניות בחו"ל

1216-4ממונפות ואסטרטגיות

634634קרן כספית

112-112-אג"ח בארץ- שקליות

23723214אג"ח בארץ- מדינה

אג"ח בארץ - חברות 

והמרה
12811017

3-36אג"ח בארץ - כללי

149-19-130-אג"ח בחו"ל

3-3-אגד קרנות

7-1-6-אחר

638265373סה"כ הכל

התפלגות גיוסים/פדיונות לפי קרנות מחקות/מנוהלות מתחילת החודש


