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ח"אפיק האג

בישראלח"האגושוקהמאקרוסביבת

0.2%שלבשיעוראוגוסטבחודשעלהלצרכןהמחיריםמדד.

,הארחהבסעיפימעליותהגיעהלמדדהחיוביתהתרומהעיקר

שיעור.הדיורסעיףוכןוירידותפירותסעיף,וטיוליםנופש

עלעומדהאחרוניםהחודשים12במהלךהמצטברהאינפלציה

.ישראלבנקשלמהיעדנמוך,0.6%

באוגוסט6.3%שלירידהעלמצביעיםהייבואנתוני.

הסחרבגירעוןלירידההביאוביבואירידהמולביצואהתרחבות

0.3שלגרעוןלעומתדולרמיליארד7.1-לאוגוסטבחודש

בעודףתומךהסחרבגירעוןצמצום.חודשלפנימיליארד

.חזקבשקלתומךגםולכןהשוטףבחשבון

יתרמשקללתתלהמשיךצפויישראלבנק,להערכתנו

אנו.הסחרומלחמתהגלובאליתלכלכלההקשוריםלסיכונים

הממשלתיבאפיקבינוני-קצרמ"מחאחזקתעלממליצים

.(וארוכותמאודקצרותח"באגשימוש)סינטטיבאופן

קונצרניח"אג

כאשרישראלאפריקהעלבמכרזזכושחםואלטשולרלפידות

אפריקה.שקלמיליארד1.244שלתמורהח"האגלבעליהציעו

סיבוסדניהבחברתמחזיקה,לבייבלבבבעלותשהיתה,ישראל

ובתמורהבסביוןבקרקעותוכןמגוריםבאפריקהששולטת

.6כבישמפעילממכירת

החובאגרותבבחירתגבוההסלקטיביותעלממליציםאנו

.השנהמתחילתהראלילאחרהקונצרניות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

באופןעלוהממשלתיותהחובאגרותתשואותהאחרוןבשבוע

כאשרהסחרבחזיתורגיעהחיובייםכלכלייםנתוניםרקעעלחד

.מכסיםבהטלתוהקלותדחייהעלהודיעווסיןב"ארה

וב0.3%-בעלתהאוגוסטבחודשהליבהאינפלצייתב"בארה-

החודשיםבשלושתכינציין.האחרוניםחודשים12-ב2.4%

.3.4%-לעלההליבהאינפלצייתשלהשנתיהקצב,האחרונים

בצעדיתמכהבאירופההכלכלייםבאינדיקטוריםכלליתחולשה

ריביתאתהורידהמרכזיהבנק.ECB-הידיעלנוספיםהרחבה

(QE)הרחבהתוכניתוהשיק-0.5%-ל-0.4%-מהפיקדונות

רכישותיבצעשבמסגרתהנובמברמתחילתהחלמחודשת

.בחודשאירומיליארד20שלבהיקףנכסים

אפיק המניות
ישראל

125א"תמדדכאשרחיוביתבמגמהננעלא"בתהמסחרשבוע

חברותשלושתאתנצייןהבולטותמהמניות.2.66%-בעלה

-ו18%,21%-בכשעלוואופקופריגו,טבעהגדולותהפארמה

באטמ,יקס'אנרגמניותשעריםבירידותבלטו.בהתאמה16.6%

מדד.8.7%-ו10.8%,11.6%-כמערכןהשילואשרחדרהונייר

תשואותמעלייתהושפעזהכאשר0.3%-בהשבועירדן"הנדל

.החובאגרות

כיהודעתהלנוכח7.5%-בכהשבועירדההולדינגסתדיראןמניית

-פחחברתאתתרכושלאהחברה,הנאותותבדיקתממצאילאור

הודיעהעליה,תעשייתי-המסחריבתחוםאוירבמיזוגהעוסקתתעש

.האחרוןיוליבחודש

העלוויוחננוףלוירמי,שופרסלהשיווקרשתות,מרקרדהפיעל

בכירים.אשתקדהמקבילהלתקופהבהשוואה3%-5%-בכמחירים

לקזזצורךמתוךמגיעהזושהתייקרותטועניםהשיווקברשתות

.אחריםלתחומיםהרשתותהתרחבותבמהלכיהכרוכותהוצאות

ב"ארה

הכאשר,ברציפותהשלישיזה,חיובישבועסיכמוב"ארהמדדי-

S&P .1%-כהוסיפוק"והנאסד500

3.3%-בירדון"הנדלמניות,ומנגד7.7%הוסיפוהבנקיםמניות

.האמריקאיבעקוםחדהתשואותעלייתרקעעלזאת

Appleשעון,11אייפון:החברהמוצרילמספרהשקהאירועערכה

פיתוחעלשוקדתהחברה.האייפדשלשביעיודור5מסדרהאפל

יושקאשר(5G)החמישיהדורברשתשימושבעזרתשיפעלאייפון

.2020-ב

דולרמיליארד3-כשלהחזקהעלדיווחהאליוטהגידורקרן

תמחורשלשילובבהשקעהרואההקרן.AT&Tהטלקוםבחברת

.ערךלהצפתופוטנציאלהולםתחרותימיצוב,נמוך

אירופה

עלה600האירוסטוקסמדדכאשרחיובישבועסיכמואירופהמדדי

.2.27%-בוהדאקס1.2%-ב

תוכניתשלמחודשתוהשקההריביתהורדתבעזרתנתמכוהעליות

הבנקיםלמניותכחיוביותנתפסואלופעולות.כמותיתהרחבה

.8%-בכעלואשרביבשת

15.9.19// סקירה שבועית 

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

60352.80.00%6.46%4.00.41.1מדד תל בונד 278.60.01%0.33%מ"מדד מק

353.8-0.06%6.33%3.90.51.2מדד תל בונד צמודות447.40.06%3.81%שנים2-5ממשלתי קבוע 

363.9-0.15%6.23%3.21.92.8מדד תל בונד תשואות709.10.23%14.10%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

359.70.05%6.44%3.62.52.1מדד תל בונד לא צמודות280.00.14%2.29%שנים5-2ממשלתי מדד 

386.00.04%6.77%3.72.62.2מדד תל בונד שקלי377.60.07%7.84%שנים10-5ממשלתי מדד 

365.40.19%10.90%3.15.65.3מדד תל בונד תשואות שקלי372.20.06%6.88%ח כללי"אג

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

351615.63.41%10.37%S&P 5003009.60.96%19.97%א "מדד ת

1251520.52.66%14.05%Nasdaq8194.50.91%23.23%א "מדד ת

901319.60.53%24.87%Eurostoxx 600390.51.20%16.03%א "מדד ת

1290.61.33%16.48%DAX 4012410.32.27%18.08%א צמיחה"מדד ת

735.7-0.30%46.05%MSCI World 520.81.95%15.05%ן"א נדל"מדד ת

52441.51.95%18.90%MSCI Emerging Markets1008.02.40%4.71%-א בנקים"מדד ת
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יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// סיכום חודשי 
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ח"מיליארד ש1.3-תעשיית קרנות הנאמנות פותחת את חודש ספטמבר עם גיוסים של כ

זאת לאחר חודש אוגוסט שהסתכם בפדיונות, ₪מיליון 400-הקרנות המנוהלות עברו החודש לצבירה חיובית של כ.

סל על מדדי המניות בישראל/מרביתם התרכזו בקרנות מחקות-₪מיליון 723-הקרנות הפאסיביות רושמות גיוסים נאים של כ  .

מיליון 200-הקרנות הכספיות ממשיכות להציג צבירה חיובית שהסתכמה החודש בכ₪.

רשמו ירידה חדה בקצב  המנוהלות1המנייתיותהקרנות , עקב כך. מדדי המניות בארץ ובעולם נסחרו מתחילת החודש בעליות שערים נאות

81-אל מול גיוס של כ, הגמישותנפדו מהקרנות ₪ מיליון 71-כ, ₪מיליון 58-פדו כל"מניות בחוקרנות . ₪מיליון 50-הפדיונות שהסתכמו בכ

סל על מדדי  /קרנות מחקות, מנגד. ₪מיליון 454-סל על מדדי המניות בארץ גייסו החודש של כ/קרנות מחקות. מניות בישראלבקרנות ₪ מיליון 

.₪מיליון 109-ל ספגו פדיונות של כ"המניות בחו

רשמו החודש עלייה בקצב הגיוסים שהתבטאה ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.₪מיליון 200-בזרימת כספים של כ

. ₪מיליון 22-עברו החודש לצבירה חיובית של כהשקליותקרנות , למרות זאת, 0.6%-התממש החודש בח ממשלתי שקלי "אגמדד •

246-כ, ₪מיליון 311-רשמו החודש גיוסים של כ, סל/מנוהלות ומחקות, ח ממשלתי"אגקרנות , 0.76%-ירד בח ממשלתי כללי "אגמדד •
.מתוכם נותבו לקרנות המנוהלות₪ מיליון 

18-גייסו כח חברות מנוהלות "אגקרנות , מתוכם, ₪מיליון 325-זאת לאחר יצירות של כ, עברו החודש לגיוס חיוביח חברות "אגקרנות •
.₪מיליון 300-גייסו כסל/המחקותוקרנות ₪ מיליון 

בקצב הרבה יותר מתון ביחס , ממשיכות לאבד נכסים אם כיל "ח חו"אגקרנות , שקל מתחילת השנה-בצמד דולר6%בהמשך לירידה של •

.סל/מחקותמיליון בקרנות 2-וכהמנוהלותבקרנות ₪ מיליון 27-כ, ₪מיליון 29-ל הסתכם בכ"ח חו"הפדיון בקרנות אג, לחודשים האחרונים

סל מתחילת ספטמבר/פדיונות של קרנות מנוהלות וקרנות מחקות/טבלת גיוסים

₪ הנתונים מוצגים במיליוני 

קרנות       , 181-מנהלות כ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המנוהלות . מיליארד שקל338.9-כ12.09.19-תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל

.₪מיליארד 28.5-שמנהלות כהכספיות והקרנותמיליארד שקל129.3-סל מנהלות כ/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

מנוהלות קרנותמחקות קרנות/סלסה"גיוסים כ/פדיונותקרנות סיווג

71-71-גמישות

53545481מניות בארץ

168-109-58-מניות בחו"ל

18-6-12-ממונפות ואסטרטגיות

202202קרן כספית

2222אג"ח בארץ- שקליות

31164246אג"ח בארץ- מדינה

32530718אג"ח בארץ - חברות והמרה

2117203אג"ח בארץ - כללי

29-2-27-אג"ח בחו"ל

1-1-אגד קרנות

48-4אחר

1323723600סה"כ

גיוסים התפלגות/מחקות קרנות לפי פדיונות,סל/החודש מתחילת מנוהלות


