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ח"אפיק האג

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

לחודשביחסשינויללאבחודשנותרלצרכןהמחיריםמדד

1.4%-בהמחיריםמדדעלההאחרוניםהחודשים12-ב.הקודם

.0.9%שלבשיעורהמדדעלההשנהמתחילתואילו

עסקאותמהשוואת.הדיורמשוקנתוניםפרסמהס"הלמ

בחודשיםלעסקאותביחס2018יוני-מאיבחודשיםשבוצעו

נכללותשאינן)הדירותמחיריכינמצא2018מאי-אפריל

.0.9%שלבשיעורעלו(לצרכןהמחיריםמדדבחישוב

בחישוב2%שלבשיעורהשנהשלהשניברבעוןצמחהמשק

מגידולשהושפעהראשוןברבעון4.8%שלעלייהלאחר,שנתי

צמחהשנהשלהראשונהבמחצית.רכבכליביבואמשמעותי

,2017שלהשנייההמחציתלעומת4%-בהישראליהמשק

בצריכה,העסקיג"בתמבעליהאופיינההראשונההשנהמחצית

5.5%,4.3%שלבשיעוריםציבוריתלצריכהובהוצאההפרטית

.בהתאמה,7.4%-ו

לעלייתהקרובהבתקופהמשמעותייםסיכוניםרואיםאנו

קצרמ"מחהחזקתעלוממליציםהאינפלציוניתבסביבהמדרגה

.הצמודלאפיקהטייהתוך

קונצרניח"אג

שלשעריםבעליותהחולףהשבועאתסיימוהחובאגרותמדדי

0.3%-כשללירידותביחסהצמודיםבונדהתלבמדדי0.1%-כ

הכלולותהחובאגרותבלטולרעה.השקלייםהבונדבמדדי

.החולףבשבוע1%-בכשירדוגלובלבונדתלבמדד

אחזקותלהגדילבכדיהמרווחיםהתרחבותלנצלממליציםאנו

.סלקטיביבאופןקונצרניותחובבאגרות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

ה-ECBלטורקיהאירופאיםבנקיםשלהחשיפהכימציין

בנקיםאחרעוקבהואוכיאירומיליארד150עלעומדת

קיימתלהםBNP-וBBVA,Unicreditדוגמתספציפיים

החשיפהכימצייןמורגן.J.P.למדינההלוואותפעילות

."נשלטתאךמשמעותית"הינהלטורקיההאירופאיתהבנקאית

שלבשיעורביוליצמחוב"בארההקמעונאיותהמכירותנתוני

ודלקרכבכלימכירותבניכוי.ביוני0.2%שלעליהלאחר,0.5%

-בהקמעונאיותהמכירותצמחו(לתנודתייםהנחשביםסעיפים)

.0.4%עלשעמדוהמוקדמותלתחזיותמעל,0.6%

אפיק המניות
ישראל

ו35א"ת.המוביליםבמדדיםשליליתבמגמהננעלהמסחרשבוע-

דוראתנצייןלחיובהבולטותמהמניות.0.21%-ו0.44%ירדו125

דוחותבעקבותבהתאמה13%-ו16%-בכעלואשרומטריקסאלון

10%-בכשירדוצריכהואלקטרהמזורמניותלשלילהבלטו.חזקים

ומדד0.73%-בעלה90א"תמדדשבועיבסיכום.בהתאמה7%-ו

.0.58%-בטוביםדוחותרקעעלעלההבנקים

עלתשואההמשקף₪מיליון903שלנקירווחהציגלאומיבנק

גבוהותמימוןמהכנסותנובעותהחזקותהתוצאות.11.1%שלההון

רווחהציגדיסקונט.באשראיוהצמיחההחיוביתהאינפלציהרקעעל

האשראי.11.7%שלההוןעלתשואההמגלם₪מיליון423של

פועלים.השנהמתחילת5%-כשלבקצבלצמוחממשיךלציבור

.10.5%שלההוןעלתשואההמייצג₪מיליון920שלרווחהציג

החקירהבגיןהפרשותלגביישראלבנקעםפשרהבעקבות

.הרבעוןדיבידנדלחלקלאהחליטהבנק,ב"בארה

ב"ארה

הכאשרמעורבשבועסיכמוב"ארהמדדי-S&P -בעלה500

הטלקוםכמודפנסיבייםסקטורים.0.3%-בירדק"והנאסד0.6%

התעשייהמניות.בממוצע3.4%-בכעלוהבסיסיתוהצריכה

מניות.בממוצע1%-בכעלוכאשריתרתשואתהניבווהפיננסים

המשיכואחרותוסחורותהנפטמחירכאשר3.6%-בכירדוהאנרגיה

.השבועלרדת

אתנצייןהבולטיםהדוחותמביןכאשרממשיכההדוחותעונת

Walmartביותרהגבוהההצמיחהאתהציגהעת8.5%-בשעלתה

לאור10%-בירדהMacy’sהכלבורשת.2004משנתב"בארה

.ח"הדוטרוםהגבוהותבציפיותעמדושלאכאלואךטוביםדוחות

עמדולאהבאלרבעוןתחזיותיהכאשר4%-בירדהNvidiaמנית

Appliedמנייתגם.האנליסטיםבציפיות Materials9%ירדה

.לקוחותיהמצדיותרנמוךביקושנרשםכאשרדומהמסיבה

אירופה

ירד600האירוסטוקסמדדכאשרשלילישבועסיכמואירופהמדדי

מקריןבטורקיההמתרחשכאשר-1.72%-בירדוהדאקס1.24%-ב

4%שלבירידותבלטוהגלםחומרימניות.אירופהמניותשארעל

למשלכך.השבועבחדותירדועיקריותסחורותמחיריכאשר

מבין.(-2.5%)ונפט(-4%)ועופרתכסף,(-7.5%)אלומיניום

בסיןהצמיחהמהיחלשותהחששאתלצייןניתןלכךהגורמים

.בעולםהדולרוהתחזקותהסחרמלחמתהשפעות,ובאירופה

19.8.2018// סקירה שבועית 

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

60337.90.11%1.18%3.90.71%1.23%מדד תל בונד 277.80.01%0.05%מ"מדד מק

339.30.12%1.25%3.90.74%1.26%מדד תל בונד צמודות0.95%-431.7-0.12%שנים2-5ממשלתי קבוע 

1.43%3.82.42%2.95%-354.10.11%מדד תל בונד תשואות1.73%-627.1-0.22%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

2.23%3.83.17%2.21%-343.5-0.33%מדד תל בונד לא צמודות276.8-0.02%1.34%שנים5-2ממשלתי מדד 

2.67%3.93.42%2.37%-367.8-0.37%מדד תל בונד שקלי357.30.15%0.82%שנים10-5ממשלתי מדד 

4.50%3.55.35%4.41%-350.5-0.60%מדד תל בונד תשואות שקלי353.5-0.01%0.00%ח כללי"אג

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

351582.8-0.29%4.84%S&P 5002840.70.59%6.60%א "מדד ת

1251418.1-0.07%3.94%Nasdaq 1007374.3-0.42%13.30%א "מדד ת

0.74%Eurostoxx 600381.4-1.24%-2.09%-901081.60.75%א "מדד ת

8.75%DAX 4012237.2-1.72%-5.47%-1197.9-0.09%א צמיחה"מדד ת

6.15%MSCI World 513.1-0.49%0.01%-530.80.11%ן"א נדל"מדד ת

52139.01.34%9.17%MSCI Emerging Markets1022.9-3.71%-11.70%-א בנקים"מדד ת
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א"תמדד)קליםמימושיםעםהשבועאתסיכמוהמניותמדדי

בהמשך(0.21%-בהתממש125א"תומדד0.44%ירד35

שלשבועיפדיוןרושמותבישראל1המנייתיותהקרנות,לכך

בקרנות₪מיליון5-כשלגיוסיםמולאל.₪מיליון79-כ

מתחילת.ל"בחומניותבקרנות₪מיליון23-כוהגמישות

.₪מיליון141-כגייסוהמנייתיותהקרנותהחודש

חשיפהעםמעורבותקרנותעלבדגש,כלליח"אגקרנות

פדיונותהחודשמתחילתרשמו',וכו10/90קרנות,1מנייתית

.₪מיליארד0.78-כשל

זאת,חיוביתכספיםזרימתלהציגממשיכותל"חוח"אגקרנות

.החולףבשבועשקל-דולרהמטבעותבצמדקלמימושלמרות

-וכ₪מיליון128-כשלשבועיגיוסרשמול"חוח"אגקרנות

.החודשמתחילת₪מיליון305

כשלשליליתתשואההשבוערשםשקליממשלתיח"אגמדד-

השקליותקרנותבהפדיונותקצב,זאתבעקבות.0.11%

החודשמתחילתכאשר,₪מיליון150-להשבועמעטהתחזק

.₪מיליון315-לכמגיעיםבאפיקהפדיונות

של  חיובית תשואה השבוע ח ממשלתי כללי רשם "מדד אג

ח מדינה רשמו השבוע עלייה  "קרנות אג,בעקבות זאת, 0.16%

מתחילת  ₪ מיליון 93-ו כ₪ מיליון 66-בקצב הגיוסים לכ

.צמוד מדד-ח מדינה"אגבדגש על קרנות , החודש

 41-כרשמו מתחילת החודש פדיון של ח חברות "אגקרנות

בקרנות  ₪ מיליון 185-כגיוסים של , כאשר מחד,₪מיליון 

מיליון  226-כפדיונות של , ח חברות ומנגד"מחקות על מדדי אג

.ח חברות מנוהלות"בקרנות אג₪ 

₪ הנתונים מוצגים במיליוני 

-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל240.8-כ16.07.18-לתעשיית הקרנות מנהלת נכון 
.₪מיליארד 17.6-כשמנהלות הכספיות והקרנותמיליארד שקל223.2

מתחילת אוגוסט₪ מיליון 182-המצטבר לכ₪ מיליון 85-רושמת פדיון שבועי של כתעשיית קרנות הנאמנות 
בדגש על קרנות כספיות הצמודות  , מתחילת החודש₪ מיליון 354-השבוע ו כ₪ מיליון 159-רושמות גיוס של כהקרנות הכספיות 

.לדולר
.מתחילת החודש₪ מיליון 306-ו כ₪ מיליון 71-זאת בהמשך לגיוס שבועי של כ, ממשיכות לצבור נכסיםהקרנות המחקות 

.ח החודש"מיליארד ש0.84-המצטבר לכ₪ מיליון 315-המנוהלות ממשיכות במגמת הפדיונות ומציגות פדיון שבועי של כהקרנות 

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

3636גמישות

1-1-חו"ל כללי

13419-152-מניות בארץ

23913999מניות בחו"ל

7-7-ממונפות ואסטרטגיות

315-68-247-אג"ח בארץ- שקליות

931282אג"ח בארץ- מדינה

6969אג"ח בארץ-מט"ח

אג"ח בארץ - חברות 

והמרה
-41185-226

78422-806-אג"ח בארץ - כללי

305-2307אג"ח בחו"ל

1-1-לתושבי חוץ בלבד

66אגד קרנות

סה"כ הכל
-536306-842

התפלגות גיוסים/פדיונות לפי קרנות מחקות/מנוהלות מתחילת החודש


