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ח"אפיק האג

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

שלבשיעורעלהאוגוסטחודשבגיןלצרכןהמחיריםמדד

1.2%-בעלהלצרכןהמחיריםמדדהאחרונהבשנה.0.1%

יעדשלהתחתוןבגבול,1%-בהמדדעלההשנהמתחילתואילו

14.3%שלבשיעורעלהוהנופשהטיוליםסעיף.האינפלציה

0.4%שלבשיעורעלושכירויותמחירי0.12%-כלמדדותרם

הטרייםהירקותסעיפי,מנגד.0.07%הכולללמדדותרמו

בשיעורלמדדשליליתתרומהבנפרדאחדכלתרמווההלבשה

.0.04%של

שלבשיעורביוליעלההדירותמחירימדדכיפרסמהס"הלמ

סקר.יוניבחודש0.8%שלבשיעורלעליהבהמשךוזאת0.3%

בביקוש3.3%שלעליהעלמצביעקבלניםבקרבס"הלמ

לשלושתביחס2018יולי-מאיבחודשיםחדשותלדירות

בנכונותהעליהעםמשתלבתזומגמה.לכןקודםהחודשים

לגידולתואמתוכןהצרכניםאמוןממדדהנגזרתדירהלרכישת

.ל"הנבחודשיםמשכנתאותבמתן

גםלהשפיעצפויההעולמיתהתשואותעלייתמגמתהתחדשות

.קצרמ"מחהחזקתהמשךעלממליציםאנו.המקומיהשוקעל

קונצרניח"אג

ללאהמקוצרהמסחרהשבועאתסיימוהחובאגרותמדדי

.משמעותישינוי

אחזקותלהגדילבכדיהמרווחיםהתרחבותלנצלממליציםאנו

.סלקטיביבאופןקונצרניותחובבאגרות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

0.08%-בבאוגוסטעלתהב"בארהלצרכןהמחיריםמדדליבת

המכירותליבת.2.2%שלשנתיתעליהסיכמהובכך

לעומת,0.1%שלבשיעורבאוגוסטהיאאףעלתההקמעונאיות

-בהריביתאתלהעלותצפויהפד.0.4%שלבשיעורלעליהצפי

בשוקכי,נציין.לספטמבר26-בהקרובהבישיבתו0.25%

בדצמברנוספתריביתלהעלאתבהסתברותעלייהחלההחוזים

-לשנים10-לח"האגבתשואותלעלייהשתרםדבר80%-ל

3%.

ה-ECBפיקדונותעלהריביתכיהתחייבותועלהשבועחזר

הצמיחהצפי.2019סתיועדלפחות-0.4%שלברמהתיוותר

.1.8%על2019-וב2%עלהשנהלעמודצפויההאירובגוש

אפיק המניות
ישראל

שליליתבמגמהננעלהשנהראשחגבשלהמקוצרהמסחרשבוע

0.33%-ו0.45%-בירדו125-ו35א"ת.המוביליםבמדדים

.בהתאמה

ערךלניירותהרשותחקירתעקב35%-בכירדהאופקומנית

פיליפמר,השליטהבעלשלמניותלהרצתבחשדהאמריקאית

.נוספיםוחשודיםלשעברטבער"יו,פרוסט

אישורקיבלהטבעFDAזותרופה.מיגרנהנגדתרופהלשיווק

.ב"בארהחוליםמיליון10-14שלשוקעלחברות3-בתתחרה

Amgenטבעכאשרהתרופהבמכירותשהחלההראשונההיא

Eliאתהקדימה Lilly.אופציהישבההיחידההיאטבעשלהתרופה

אחתזריקהבאמצעותולאחודשים3-לאחתבזריקהלטיפול

נאמדתהתרופהמכירותפוטנציאל,האנליסטיםתחזיותלפי.לחודש

.בשנהדולרמיליון500-בכ

ב"ארה

הכאשרחיובישבועסיכמוב"ארהמדדי-S&P -בעלה500

,הטכנולוגיה,הטלקוםסקטור.1.36%-בק"והנאסד1.16%

.1%-מביותרכולםעלוהמחזוריתוהצריכההבריאות,התעשייה

-בהשבועירדהדולר.0.35%שלבירידותבלטהפיננסיםסקטור

.1.8%-בעלהוהנפט0.5%

Appleאייפוןמכשירישלושההשיקהכאשר1.2%-בעלתה

שלהגבוהיםמחיריהםעלהיההיתרביןהדגש.חכםושעוןחדשים

אנליסטיםמספר.כפולסיםבכרטיסשימושיכולותועלהמכשירים

.למניה230$עלשעומדלמניהיעדמחיריהעלו

הורידזאקסגולדמןכאשרבמוקדעמדוהסמיקונדקטורסמניות

בהשקעותוקיטוןהזיכרוןמחירימירידתחששעקבלסקטורהמלצה

.זהבתחום

שערךמכנסרשמיםלאחר2.1%-בכהשבועירדוהבנקיםמניות

Barclaysנמוכיםמעטאשראיוצמיחתאשראימרווחיעלנרמזבו

שמרובנקיםשיותרמצייניםהםאולם.האנליסטיםמההערכותיותר

.תחזיותהורידואשרבנקיםמאשרתחזיותיהםעל

אירופה

עלה600האירוסטוקסמדדכאשרחיובישבועסיכמואירופהמדדי

ביןהסחרבנושאהתקדמותרקעעל1.38%-בוהדאקס1.1%-בכ

.2.71%-בעלוהרכבמניותלכךכתגובה.ב"לארהאריופה

16.9.18// סקירה שבועית 

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

60337.50.02%1.05%3.90.75%1.09%מדד תל בונד 277.80.00%0.05%מ"מדד מק

338.90.00%1.13%3.90.79%1.13%מדד תל בונד צמודות1.12%-431.0-0.04%שנים2-5ממשלתי קבוע 

0.89%3.82.27%2.61%-356.0-0.05%מדד תל בונד תשואות2.19%-624.20.06%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

1.65%3.73.04%2.03%-345.6-0.04%מדד תל בונד לא צמודות275.3-0.07%0.79%שנים5-2ממשלתי מדד 

2.07%3.93.29%2.18%-370.1-0.05%מדד תל בונד שקלי0.21%-353.7-0.05%שנים10-5ממשלתי מדד 

3.26%3.44.99%4.00%-355.1-0.11%מדד תל בונד תשואות שקלי0.23%-352.7-0.02%ח כללי"אג

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

351627.8-0.45%7.82%S&P 5002904.21.16%8.65%א "מדד ת

1251465.8-0.33%7.43%Nasdaq 1007561.71.55%17.96%א "מדד ת

901134.80.15%4.14%Eurostoxx 600376.51.09%-2.91%א "מדד ת

6.64%DAX 4012055.61.38%-6.14%-1225.6-1.23%א צמיחה"מדד ת

2.53%MSCI World 519.51.27%1.25%-551.3-0.09%ן"א נדל"מדד ת

52191.10.88%11.82%MSCI Emerging Markets1028.50.54%-11.21%-א בנקים"מדד ת
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( ”Communication Services“)שיקרא שירותי תקשורת S&P 500יושק סקטור חדש במדד ה, בספטמבר21-ה' ביום ו

למניות  . בלבד כיום2%-לעומת כ11%-יהווה כS&P 500-משקל הסקטור החדש ב. הנוכחיTelecom-והוא יחליף את מדד ה

התקשורת אשר מרכיבות את מדד הטלקום יתווספו מניות מסקטור הטכנולוגיה ומסקטור הצריכה המחזורית אשר עיקר עיסוקן הינו 

מהמדד  32%-מניות צריכה מחזורית כ, מהמדד57%-על פי החלוקה החדשה יהוו מניות הטכנולוגיה כ. מתן שירותי תקשורת

.מדיה וטלקוםחברותוהיתרה במניות של חברות 

סקטוריאלית יצטרכו להעריך מחדש  אלוקציהמנהלי השקעות של גופים הפועלים על פי , ראשית. המשמעות העיקרית היא כפולה

.  קרנות סל אשר עוקבות אחר המדדים/ את החשיפות ובתקופה הקרובה נהיה עדים להתאמות רוחביות מהותיות באמצעות תעודות 

לעשות  , ככל הנראה, גופים רבים נמצאים בהחזקת יתר למדד הטכנולוגיה ומעבר מניות טכנולוגיה למדד החדש יאלץ אותם, למשל

 Information-יועתקו ממדד הAlphabet (GOOG)-וFacebook (FB), כך למשל. התאמות בתיקי ההשקעות שהם מנהלים

Technologyויועברו למדד החדש  .

חברות קרנות הסל יאולצו לעדכן את המשקולות בתעודות השונות ומצב זה עשוי ליצור שינויים במחירי  , כחלק מהמעבר, שנית

על  ETF-מיליארד דולר וה22.7מנהל , XLK, על סקטור הטכנולוגיהETF-כך למשל ה. המניות לפני העדכון וכנראה גם לאחריו

365מנהל רק , XLC, עם המדד החדשETF-לעומת זאת ה. מיליארד דולר בנכסים13.9מנהל , XLY, סקטור הצריכה המחזורית

יאלצו למכור בהיקפים משמעותיים את המניות שעוברות למדד  XLY-והXLK-ה, המשמעות היא שבמועד העדכון. מיליון דולר

.החדש

:כמה עובדות על המדד החדש

.1Googleו-Facebookמהסקטור44%-יהוו כ.

.2Googleו-Facebookבתוספת חברות המדיה ,Comcastו-Disney ,משקל זה יגדל כאשר  . מהסקטור52%-יהוו משקל של כ

Disney 21תשלים את רכישתst Century Fox.

.מהמדד77%הגדולות בסקטור יהוו ההחזקות10. הסקטור יהיה מרוכז באופן יחסי3.

:להלן רשימת המניות ומשקלן במדד

S&P 500-במדד הסקטור התקשורת החדש // זרקור 



יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// שבועיעדכון 
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מדד)שליליתבמגמההתאפייןהחודשהמניותבמדדיהמסחר

(1.82%-בהתממש125א"תומדד2.29%ירד35א"ת

גיוסיםרשמובישראל1המנייתיותהקרנות,זאתלמרות

קרנותוהגמישותהקרנות,כןכמו,₪מיליון36-בכהנאמדים

25-כשלגיוסיםוהציגוהחיוביתבמגמההמשיכול"בחומניות

.בהתאמה₪מיליון114-כו

חשיפהעםמעורבותקרנותעלבדגש,כלליח"אגקרנות

הפדיונותקצבאתמיתנו',וכו10/90קרנות,1מנייתית

.בלבד₪מיליון100-כבספטמברמתחילתשהסתכם

מולאלבדולרמפיחותלסבולהמשיכול"חוח"אגקרנות

לפדיוןומעברהגיוסיםשלמוחלטתלעצירהשהביאמה,השקל

."שמיליון4-כשלקל

כשלשליליתתשואההחודשרשםשקליממשלתיח"אגמדד-

במגמתממשיכותהשקליותהקרנות,זאתבעקבות.0.24%

.₪מיליון145-בהחודששמסתכמתהפדיונות

של  שלילית החודש תשואה הציג ח ממשלתי כללי "מדד אג

לאחר תקופה  , מדינהח "אגקרנות , בהמשך לכך, 0.42%

19-עברו החודש לפדיונות הנאמדים בכ, ארוכה של גיוסים

.₪מיליון 

 120-של כגיוסרשמו מתחילת החודש ח חברות "אגקרנות

נותבו דרך הקרנות המחקות ₪ מיליון 108-מתוכם כ,₪מיליון 

.הקונצרניח"האגעל מדדי 

וללא הקרנות הכספיות₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

224-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל241.7-כ13.09.18-לתעשיית הקרנות מנהלת נכון 
.₪מיליארד 17.7-כשמנהלות הכספיות והקרנותמיליארד שקל

₪ מיליון 138-תעשיית קרנות הנאמנות רושמת מתחילת ספטמבר גיוס של כ
.בדגש על כספיות צמודות לדולר, נותבו לקרנות הכספיות₪  מיליון 109-כ, מתוכם

.  קונצרניח "ל ואג"בדגש על קרנות מניות בחו₪ מיליון 247-מציגות המשך צמיחה לאחר שגייסו החודש כהמחקות הקרנות 
.₪מיליון 218-זאת לאחר שאיבדו מתחילת החודש כ, המנוהלות ממשיכות במגמת הפדיונותהקרנות 

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

מנוהלות מתחילת החודש/פדיונות לפי קרנות מחקות/התפלגות גיוסים

קרנות מנוהלותקרנות מחקותכ גיוסים פדיונות"סהסיווג קרנות

2525גמישות

1-1-ל כללי"חו

3656-19מניות בארץ

1149222ל"מניות בחו

00ממונפות ואסטרטגיות

145-29-116-שקליות-ח בארץ"אג

19-14-5-מדינה-ח בארץ"אג

99ח"מט-ח בארץ"אג

חברות  -ח בארץ "אג

והמרה
12010812

10120-122-כללי-ח בארץ "אג

415-19-ל"ח בחו"אג

00לתושבי חוץ בלבד

4-4-אגד קרנות

הכלכ "סה
29247-218


