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ח"האגאפיק 

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

הריביתאתהותירהישראלבנקשלהמוניטאריתהועדה

עולההועדהדיונימסיכום.0.1%שלברמה,שינויללאבמשק

שלהתחתוןבתחוםלהתבססמתחילההאינפלציהסביבתכי

כגורםהשקלייסוףאתמסמנתהועדה.המחיריםיציבותיעד

.היעדבתחוםהאינפלציהלהתבססותהעיקריהסיכון

25-64הגילאיםבקבוצתהאבטלהשיעורכימפרסמתס"הלמ,

ביחסיוליבחודש3.4%עלעומד,העיקריתהעבודהקבוצת

זוגילבקבוצתהתעסוקהשיעור.2018ביוני3.6%שללשיעור

.לכןקודםחודש77.8%לעומת77.7%עלביוליעומד

1.9%-בירדוהשיווקברשתותהמכירותיולי-מאיבחודשים

בתקופהצמחואשראיבכרטיסיהרכישות,ומנגדשנתיבחישוב

.שנתיבחישוב3%-בהמדוברת

לעלייתהקרובהבתקופהמשמעותייםסיכוניםרואיםאנו

קצרמ"מחהחזקתעלוממליציםהאינפלציוניתבסביבהמדרגה

.הצמודלאפיקהטייהתוך

קונצרניח"אג

לירידותבנטייההחולףהשבועאתסיימוהחובאגרותמדדי

לרווחיתיקון,המימושיםרוב.המוביליםבמדדיםקלותשערים

.החודששלהאחרוןהמסחרביוםהתרחשואוגוסטמתחילתהון

אחזקותלהגדילבכדיהמרווחיםהתרחבותלנצלממליציםאנו

.סלקטיביבאופןקונצרניותחובבאגרות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

שנתיבשיעוריוליבחודשעלתהב"בארההליבהאינפלציית

קצבעלשהצביעויוניחודשמנתונימדרגהעליית,2%של

הצביעוליוליהאישיתההכנסהנתוני.1.9%שלשנתיאינפלציה

.0.35%בעלתההפרטיתוהצריכה0.3%שלעליהעל

הסכםעלהשיחותכימדווח"ורנל'גסטריטוול"הNAFTA

טראמפכימצייןהעיתון.צלחולאלקנדהב"ארהביןהמחודש

שימורתוךבלבדמקסיקומולהסכמותעללקונגרסלהודיעצפוי

.המתוקןלהסכםבהמשךתתווסףקנדהכיהאפשרות

בחישוב1%-לבאוגוסטהתמתנהבאירופההליבהאינפלציית

.יוליבחודש1.1%שלשנתיתאינפלציהרמתלעומתשנתי

שלאבטלהמרמתשיפור,ביולי8.2%-לירדהאבטלהשיעור

.ביוני8.3%

אפיק המניות
ישראל

א"תמדד.המוביליםבמדדיםחיוביתבמגמהננעלהמסחרשבוע

הבולטותמהמניות.בהתאמה1.65%-ו2%-בכעלו125-ו35

אשראחזקותוארקודנאל,הנדסהשפיראתנמנה125א"תבמדד

בירידותבלטו.טוביםדוחותרקעעלאחתכלבממוצע12%-בכעלו

,10%-כמערכןהשילואשרופוקסן"נדלאלרוב,אחזקותנטומניות

.בהתאמה.8%-ו9%

יחוללספטמבר6-בכינזכיר.לסיומההגיעהא"בתהדוחותעונת

ותיצורמהמדדיםתצאפרוטרוםמנייתכאשרמניותמדדיעדכון

.₪מיליון762-כשלמצרפיביקוש

גבוהותמימוןהכנסותכאשרמצויןרבעוןהציגטפחותמזרחיבנק

בגיןההפרשהבנטרול,₪מיליון472שלנקילרווחתרמומאוד

עלתשואהמשקףהרווח.האמריקאיהמשפטיםמשרדשלהחקירה

הבנקל"ומנכהדיבידנדמדיניותאתהשהההבנק.14.1%שלההון

התוכניתלפילצמוחלהמשיךצפויהבנקכיהועידהבשיחתציין

.2019שנתבמהלךדיבידנדלחלקולשובשהוצגההאסטרטגית

צמחוברוטוהפרמיותכאשרטוביםדוחותפרסמהביטוחאיידיאיי

צמחהנקיהרווח.הפעילותבהיקףמתמשךמגידולכתוצאה9%-בכ

.51%-כשלההוןעלתשואהומשקף8%-ב

ב"ארה

הכאשרחיובישבועסיכמוב"ארהמדדי-S&P -בעלה500

המחזוריתוהצריכההטכנולוגיהמניות.2%-בק"והנאסד0.93%

והגזהחשמלתשתיות,האנרגיהמניות.1.5%-מביותרעלו

בירידותהתאפיינוושישיחמישיימי.חסרתשואתהניבווהטלקום

טראמפממשלכאשרסחרבנושאחששותרקעעלקלותשערים

בשבועמיליארד200$בגובהסיןעלהמכסיםאתלממשצפוי

העולמיהסחרמארגוןיציאתהלגביב"ארהשלואיוםהנוכחי

(WTO).

אירופה

בירד600האירוסטוקסכאשרשלילישבועסיכמואירופהמדדי-

שליליתבמגמהנסחרותהיבשתמניות.0.25%-בוהדאקס0.34%

כלאתאיפסואשרפדיונותשלרצופיםשבועות25בגללהיתרבין

.2017-בשהיתההכספיםזרימת

WhitbreadהקפהבתיורשתמלוןבתימפעילתCostaעלתה

קוקהלחברתהקפהבתירשתאתמכרהכאשר14.5%-בהשבוע

.פאונדמיליארד3.9שלשווילפיקולה

2.9.2018// סקירה שבועית 

שבועערךמדדי אג"ח ממשלתי שנהת'  שבועערךמדדי אג"ח חברותת' ת. שנהת'  מרווחת' פנימיתמח"מת' ת.

338.8-0.06%1.45%3.80.67%1.14%מדד תל בונד 277.8-0.01%0.05%60מדד מק"מ

שנים 340.3-0.05%1.54%3.90.69%1.17%מדד תל בונד צמודות0.95%-431.7-0.14%ממשלתי קבוע 2-5 

שנים 0.46%3.82.16%2.64%-357.50.12%מדד תל בונד תשואות1.67%-627.5-0.30%ממשלתי קבוע 5+ 

שנים 1.29%3.82.93%1.97%-346.9-0.01%מדד תל בונד לא צמודות276.2-0.17%1.13%ממשלתי מדד 5 - 2 

שנים שקלי356.1-0.29%0.47%ממשלתי מדד 10- 5  1.65%3.93.16%2.10%-371.7-0.02%מדד תל בונד 

שקלי354.2-0.11%0.19%אג"ח כללי 2.97%3.54.89%3.94%-356.2-0.01%מדד תל בונד תשואות 

שבועערךמדדי מניות בישראל שנהת'  שבועערךמדדי מניות בחו"לת' ת. שנהת'  ת' ת.

1666.01.96%10.35%S&P 5002901.10.93%8.52%מדד ת"א 35

1493.01.65%9.43%Nasdaq 1007642.72.26%19.67%מדד ת"א 125

1138.10.52%4.45%Eurostoxx 600385.4-0.34%-1.78%מדד ת"א 90

3.68%DAX 4012494.2-0.25%-4.28%-1264.40.96%מדד ת"א צמיחה

1.88%MSCI World 522.90.63%1.92%-554.90.82%מדד ת"א נדל"ן

2233.32.55%13.98%MSCI Emerging Markets1056.00.55%-8.85%מדד ת"א בנקים-5



בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// עדכון חודשי 
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החזקיםהחודשיםאחדאתבאוגוסטרשמוהמניותמדדי

125א"תומדד5.5%-בזינק35א"תמדד)האחרונותבשנים

רשמובישראל1המנייתיותהקרנות,זאתבעקבות(6%-בטס

נאהגיוס,מחד)₪מיליון53-כלהפדיונותבקצבחדהירידה

₪מיליון167-כשלפדיון,ומנגדהמחקותבקרנות115-כשל

ל"בחומניותוקרנותהגמישותהקרנות.(המנוהלותבקרנות

₪מיליון370-כו₪מיליון53-כעםהגיוסיםבמגמתהמשיכו

.בהתאמה

חשיפהעםמעורבותקרנותעלבדגש,כלליח"אגקרנות

אוגוסטחודשבסיכוםרשמו',וכו10/90קרנות,1מנייתית

הפדיונותבקצבחדהירידה-₪מיליארד1.14-כשלפדיונות

.הקודםהחודשלעומת

כשלחיוביתתשואההחודשרשםשקליממשלתיח"אגמדד-

זרםאתהגבירוהשקליותהקרנות,זאתלמרות.0.28%

.₪מיליון554-בכאוגוסטבחודששהסתכמוהפדיונות

ח ממשלתי כללי רשם החודש תשואה חיובית של  "מדד אג

רשמו החודש  ח מדינה"אגקרנות , בהמשך לכך, 0.31%

.₪מיליון 146-עלייה בקצב הגיוסים והציגו גיוס של כ

 מיליון 110-רשמו החודש גיוס של כח חברות "אגקרנות₪,

בקרנות  ₪ מיליון 394-לגיוסים של כ, מחדכהמתחלקים

מיליון  284-פדיונות של כ, ח חברות ומנגד"מחקות על מדדי אג

.ח חברות מנוהלות"בקרנות אג₪ 

מתיסוףאוגוסטשלהשנייהבמחציתסבלול"חוח"אגקרנות

בקצבחדהלירידהשהביאמה,הדולרמולאלבשקלחד

קרנות,זאתלמרות.החודששלהשנייהבמחציתהגיוסים

.₪מיליון380-כשלגיוסיםהחודשרשמול"בחוח"אג

₪ הנתונים מוצגים במיליוני 

-מנהלות כ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל243.3-כ30.07.18-תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל
.₪מיליארד 17.6-שמנהלות כהכספיות והקרנותמיליארד שקל225.7

595-בכהנאמדים באוגוסט הביאו לירידה חדה בקצב הפדיונות בתעשיית הקרנות ח"והאגעליות חדות במדדי המניות 
₪ מיליון 

.₪מיליון 153-השבוע האחרון של החופש הגדול מסתכם בגיוס חיובי של כ
אל מול פדיון של  ₪ מיליון 785-הקרנות המחקות רשמו החודש גיוס של כ-המשקיעים מעדיפים מוצרים פאסיביים על פני המנוהלים

.בקרנות המנוהלות₪ מיליארד 1.38-כ
.בדגש על קרנות כספיות הצמודות לדולר, ₪מיליון 360-הקרנות הכספיות רשמו החודש גיוסים של כ

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

5353גמישות

00חו"ל כללי

52115-167-מניות בארץ

369247123מניות בחו"ל

13-13-ממונפות ואסטרטגיות

544-100-443-אג"ח בארץ- שקליות

14639108אג"ח בארץ- מדינה

9090אג"ח בארץ-מט"ח

אג"ח בארץ - חברות 

והמרה
110394-284

114155-1196-אג"ח בארץ - כללי

38036344אג"ח בחו"ל

1-1-לתושבי חוץ בלבד

66אגד קרנות

סה"כ הכל
-595785-1380

התפלגות גיוסים/פדיונות לפי קרנות מחקות/מנוהלות מתחילת החודש


