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ח"אפיק האג

בישראלח"האגושוקהמאקרוסביבת

ישראלבנק.כנהעלבמשקהריביתאתהותירישראלבנק

הגידולבנטרולהראשוןהרבעוןשלהצמיחהנתוןאתמעריך

המשקשללפוטנציאלמתחתמעט,3%בכהרכביםביבואהחד

הסבירותהמוניטאריתהועדהשלהיוניתגישתהלאור.הישראלי

.מאודפחתההקרוביםבחודשיםריביתלהעלאת

ונתונימחדריביתלעלייתבהסתברותירידה,להערכתנו

מגמתהמשךעליקשומאידךתקציביגרעוןוסיכוןטוביםמאקרו

בינוני-קצרמ"מחאחזקתעלממליציםאנו.התשואותירידת

מאודקצרותח"באגשימוש)סינטטיבאופןהממשלתיבאפיק

.(וארוכות

קונצרניח"אג

לאורהתהפכהמאימתחילתהקונצרניח"באגהמימושמגמת

חזרובונדהתלומדדיהממשלתיח"באגהתשואותירידת

.נמוכהנותרההשקעהבדירוגיח"באגהמרווחיםרמת.לעלות

החובאגרותבבחירתגבוההסלקטיביותעלממליציםאנו

.השנהמתחילתהראלילאחרהקונצרניות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

המדדPMIאתהמשקפת50.6-לנקודות1.8-בירדבתעשייה

כיממחישהזוהאטה.2009ספטמברמאזהנמוכההרמה

.הסחרמלחמתלהשפעתכללחסינהאינהב"ארה

שלבשיעוראפרילבחודשירדוקיימאבנימוצריםהזמנות

בשל)ומטוסיםביטחוניותבהזמנותקיטוןבהשפעת2.1%

.(בואינגבחברתהמשבר

האמריקאימהצדהןהטוןהחרפתבצדשלילייםמאקרונתוני

הביאהמהירסחרלהסכםלהגעהלסיכויבנוגעהסינימהצדוהן

מגלםהשוק.האמריקאיהתשואותבעקוםחדהלירידה

סוףעדאחתפעםהפדריביתלהורדת80%כשלהסתברות

.השנה

עלייתעםבאירופההבמהלמרכזחוזרותפוליטיותחששות

במקבילהאיחודלפרלמנטבבחירותהאיחודמתנגדישלכוחם

לגביהודאותוחוסרבריטניהממשלתראששללהתפטרותה

מהאינפלציהחוששהאירופאיהמרכזיהבנק,בינתיים.הברקזיט

להשתמשיהססלאכימסרומשדרהאיחודבמדינותהנמוכה

.לרשותוהעומדיםהכליםבכל

אפיק המניות

ישראל

מדד.המוביליםבמדדיםשליליתבמגמהננעלא"בתהמסחרשבוע

בעליותבלטו.0.32%-בירד125א"ות0.36%-בירד35א"ת

הוסיפואשרוחילןוואן,תיםמלם,הטכנולוגיהשירותימניותשערים

בירידותבלטו,מנגד.בהתאמה10%-ו12.1%,12.7%לערכן

12.5%-ו,17.7%-כאיבדוואופקוחדרהניירמניות,שערים

.בהתאמה

28%ושלהרבעוןבהכנסות13%שלצמיחההציגהתיםמלם

הפעילותמגזריבכלאורגנימגידולמגיעההצמיחה.הנקיברווח

צמיחהעלדיווחהטכנולוגיותוואן.ופרויקטיםתוכנהבמגזרובעיקר

ורכישותאורגניתצמיחהבשילוב,הנקיוברווחבהכנסות17%של

-ובהרבעוןבהכנסות12%-בצמחהחילן.BI-והSAP-הבתחומי

ובעקבותהפעילותמגזריבכלמצמיחהשנבעה,הנקיברווח11%

.הענןמחשובבתחוםבעוסקתItwayרכישת

ב8%שלגידולהציגהעזריאלי-NOIושלמקבילרבעוןלעומת

ביחס12%-כשלבשיעורצמחFFO-ה.קודםרבעוןלעומת2.3%

.המוגןהדיורמתחוםהכנסהבנטרול,מקביללרבעון

ב"ארה

הכאשרשלילישבועסיכמוב"ארהמדדי-S&P 1.17%-בירד500

ב"ארהביןהסחרבשיחותמתיחותרקעעל2.70%-בק"והנאסד

.הצדדיםמשניטכנולוגיהחברותעלבדגש,לסין

במחיר6%-כשלירידהרקעעל3.42%-בירדהאנרגיהסקטור

דוחותלאור2.2%-בירדוהמחזוריתהצריכהמניות.הנפט

,הכלבוקמעונאיותלמשלכך.הקמעונאותבמניותבקרבמאכזבים

JC Penny,Nordstrom,ו-Kohl’s19%-ו10%,18%-בכירדו

-בירדהLowe’s,"בעצמך-זאת-עשה"הקמעונאית.בהתאמה

Foot,ההנעלהוקמעונאית12.5% Locker20%-בכירדה.

אירופה

ירד600האירוסטוקסמדדכאשרשלילישבועסיכמואירופהמדדי

.1.86%-בירדוהדאקס1.47%-ב

לרבעוןדוחותיהןאתפרסמוהאירופאיותמהחברות95%-כ

ממוצעשלההכנסותתחזיתאתעקפומהחברות58%.הראשון

.מקביללרבעוןבהשוואה1%שלעלייההציגואשר,האנליסטים

26.5.19// סקירה שבועית 

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

60346.80.08%4.17%4.20.51.2מדד תל בונד 278.20.03%0.17%מ"מדד מק

348.40.05%4.23%4.00.61.2מדד תל בונד צמודות439.00.46%1.59%שנים2-5ממשלתי קבוע 

361.10.19%5.32%3.41.72.5מדד תל בונד תשואות660.61.07%5.51%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

350.3-0.16%2.97%3.83.02.2מדד תל בונד לא צמודות280.20.17%2.21%שנים5-2ממשלתי מדד 

0.0-0.16%3.24%3.83.12.2מדד תל בונד שקלי368.70.44%4.91%שנים10-5ממשלתי מדד 

0.0-0.66%5.56%3.36.45.6מדד תל בונד תשואות שקלי362.40.25%3.66%ח כללי"אג

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

351564.0-0.36%6.84%S&P 5002822.2-1.17%12.73%א "מדד ת

1251448.1-0.32%8.62%Nasdaq 1007307.9-2.70%15.34%א "מדד ת

901209.0-0.13%14.40%Eurostoxx 600373.8-1.47%11.33%א "מדד ת

1297.10.38%17.07%DAX 4011952.4-1.86%13.75%א צמיחה"מדד ת

624.11.34%23.89%MSCI World 501.8-1.01%10.85%ן"א נדל"מדד ת

52318.4-0.67%12.90%MSCI Emerging Markets986.7-0.98%2.50%-א בנקים"מדד ת



בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// סיכום חודשי 
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מתחילת החודש₪ מיליון 400-הנאמנות רושמת גיוס של כתעשיית קרנות 

ח"מיליון ש260-כאשר מתחילת החודש נפדו מהן כ, הקרנות המנוהלות נותרו ללא שינוי בשבוע החולף

 175-וכתוצאה מכך הגיוס המצטבר מתחילת מאי הצטמצם לכ₪ מיליון 90-הציגו פדיון שבועי של כהמחקות וקרנות הסל הקרנות

.ח חברות"סל על מדדי מניות בישראל ומדדי אג/מרבית הגיוסים התרכזו בקרנות מחקות.₪מיליון 

 עקב עלייה בתנודתיות בשווקים עקב החרפת מלחמת הסחר בין  ( 'מ660)הגבירו משמעותית את קצב הגיוסים הקרנות הכספיות

.לקרנות כספיות דולריות₪ מיליון 160-נותבו לקרנות כספיות שקליות ו כ₪ מיליון 500-כ. ב"סין וארה

מדדי המניות המקומיים הציגו ביצועי יתר על , אם כי בעקבות עונת דוחות טובה, בארץ רשמו מתחילת החודש ירידות שעריםהמניות מדדי •

מיליון  295-המשיכו להאיץ את קצב הפדיונות שהסתכם החודש בכהמנוהלות1המנייתיותהקרנות , כתוצאה מכך. ל"פני מדדי המניות בחו

מניות  בקרנות ₪ מיליון 122-ו כמניות בישראל בקרנות ₪  מיליון 78-כ, הגמישותבקרנות ₪ מיליון 95-כשל המתחלקים לפדיון . ח"ש

סל  /בקרנות מחקות₪ מיליון 332-גיוסים של כ, כאשר מחד, ל הציגו מגמה מעורבת"בארץ ובחוסל על מדדי המניות /קרנות מחקות. ל"חו

.ל"מניות בחוסל  על מדדי /ח בקרנות מחקות"מיליון ש298-פדיונות של כ, ומנגד. מניות בישראלעל מדדי 

,  רשמו צניחה בקצב הגיוסים לעומת החודש הקודם', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •
.החודש₪ מיליון 9-לאחר שגייסו כ

.₪ מיליון 157-רשמו החודש פדיונות של כהשקליותהקרנות , 0.8%פתחו את חודש מאי עם עליות שערים של ח ממשלתי שקלי "אגמדד •

האפיק המגייס  -₪ מיליון 306-הגבירו את קצב הגיוסים שהסתכם בכח מדינה"אגקרנות , 0.6%-עלה החודש בח ממשלתי כללי "אגמדד •

.ביותר

48-גייסו כח חברות מנוהלות "אגקרנות . ₪ מיליון 156-זאת לאחר שגייסו החודש כ, רושמות ירידה בקצב הגיוסיםח חברות "אגקרנות •
.נוספים₪ מיליון 108-רשמו גיוסים של כסל/המחקותוקרנות ₪ מיליון 

מיליון  182-ממשיכות במגמת הפדיונות שהסתכמה החודש בכל "ח חו"אגקרנות , שקל מתחילת השנה-דולרבצמד 4%של בעקבות ירידה •

.סל/מחקותמיליון בקרנות 29-וכהמנוהלותבקרנות ₪ מיליון 153-כ, ₪

מתחילת מאיסל /פדיונות של קרנות מנוהלות וקרנות מחקות/גיוסיםטבלת 

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

קרנות       , 175.6-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המנוהלות . מיליארד שקל324.9-כ23.05.19-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪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

95-95-גמישות

254332-78מניות בארץ

420-298-122-מניות בחו"ל

1622-6ממונפות ואסטרטגיות

658658קרן כספית

157-157-אג"ח בארץ- שקליות

35246306אג"ח בארץ- מדינה

אג"ח בארץ - חברות 

והמרה
15610849

5-39אג"ח בארץ - כללי

182-29-153-אג"ח בחו"ל

4-4-אגד קרנות

11-3-8-אחר

573175397סה"כ הכל

התפלגות גיוסים/פדיונות לפי קרנות מחקות/מנוהלות מתחילת החודש


