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ח"אפיק האג

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

בחודשהמיסיםהכנסותהיקףכימפרסמתהמיסיםרשות

זועליה.אשתקדלאפרילביחס6%-בריאליתגדלאפריל

במיסים7%ושלהישיריםבמיסים5%שלגידולמשקפת

פרטיתובצריכהיציבעבודהבשוקשמקורוגידול,העקיפים

עלעומדהאחרוניםהחודשים12-בהגירעוןהיקף.איתנה

.2.9%עלשעומד2018-להאוצרמיעדעתהלעתנמוך1.8%

נרשמוהשנהשלהחודשיםבארבעתכימפרסמתס"הלמ

שלגידולהמהווהנתון,לישראלמבקריםכניסותמיליון1.43

ניסיוןפיעלכינזכיר.אשתקדהמקבילהלתקופהביחס25%

היקףבישראלביטחוניתמערכהומתרחשתבמידההעבר

צפוי.צמיחהלפסילחזרהעדכשנהשללתקופהנפגעהתיירות

היקףעלהקרובבטווחתעיבהביטחוניתההתחממותכי

.לישראלהנכנסתהתיירות

תוך3.5עדשלקצרתיקמ"מחעלוממליציםממשיכיםאנו

.העולמיתהתשואותלעלייתדגשמתן

קונצרניח"אג

רקעעל0.25%-כבממוצעירדובונדהתלמדדיהשבוע

מגמתוהמשךהמשקיעיםשלהסיכוןבהעדפותירידה

.הנאמנותבקרנותהפדיונות

אחזקותלהגדילבכדיהמרווחיםהתרחבותלנצלממליציםאנו

.סלקטיביבאופןקונצרניותחובבאגרות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

0.1%שלבשיעורבאפרילעלתההאינפלציהליבת,ב"בארה,

הירידהמקור0.2%עלשעמדהמוקדםהצפילעומתנמוך

ביחסזוליםטיסותומחירירכבכלישליותרזולבתמחור

הסתכמההאחרונהבשנההאינפלציהליבת,זאתעם.למצופה

.הפדליעדבדומה2.1%-ב

0.4%עלשעמדהג"התמצמיחתכיהציפיות,באירופה

ECBהחבריכןועלהשניברבעוןתואץהראשוןברבעוןבלבד

נתוני.2018בסוףתסתייםQEהתוכניתכילרמוזמוסיפים

טוביםהיווצרפתבגרמניהמרץלחודשהתעשייתיהייצור

הכלכלהבצמיחתלתמוךעתידההגבוההורמתםמהצפי

.האירופאית

אפיק המניות

ישראל

א"ת.המוביליםבמדדיםחיוביתבמגמהננעלא"בתהמסחרשבוע

הבולטותמהמניות.בהתאמה0.09%-ו0.22%-בעלו125-ו35

35%-בכזינקואשרודלתאאופקומניותאתנציין125א"תבמדד

אשרהיישובוהכשרתגילת,ביקוםמניותבירידותבלטו.11%-ו

.8.1%-ו8.15%,12.5%-בכירדו

הנקיברווח17%-ובהכנסות11%שלגידולהציגהנייס.

אתעקפההחברה.ברבעון33%-בצמחההענןבתחוםהפעילות

.2018-לשלההרווחתחזיותאתוהעלתההאנליסטיםתחזיות

רווחבשלבעיקרהרבעוןהנקיברווח56%שלזינוקהציגהל"כי

ותוספיהאשבטיחותעסקיממכירתשנבעודולרמיליון841שלהון

המעבר,האשלגבמחירהעלייהלרווחתרמו,זאתעם.השמנים

.בבריטניהההפסדיםוצמצוםבספרדהאשלגבפעילותלרווח

ב"ארה

המדד.חיובישבועסיכמוב"ארהמדדי-S&P -בזינק500

,הפיננסים,האנרגיהסקטור.2.68%-בק"והנאסד2.41%

סקטורים.3%-מיותרלערכןהוסיפוכולן,והתעשייההטכנולוגיה

וסקטורוהגזהחשמלתשתיותכמוחסרתשואההניבודפנסיביים

.בהתאמה0.5%-ו2.2%-בכירדואשרהבסיסיתהצריכה

ביוםחדותעליותלאחרהשבוע2.5%-בכעלוהבריאותמניות

לאהתרופותמחירילהורדתטראמפשלתוכניתוכאשרשישי

.המוקדמותהמשקיעיםמציפיותחריפותהצעותהכילה

Mylanבשווקיהצמיחהכאשרחיובידוחרקעעל6%-בכעלתה

החברה.אמריקהמצפוןבהכנסותהירידהאתקיזזההעולם

לאישורבסבירותביטחוןוהביעהכולהלשנהתחזיותיהאתאישרה

.השנהבהמשךחדשותתרופות

אירופה

בעלה600האירוסטוקסמדד.חיובישבועסיכמואירופהמדדי-

באירופההדוחותעונת.1.42%-בהגרמניוהדאקס1.38%

אתפרסמו600האירוסטוקסמחברות70%כאשרבעיצומה

בשיעורהאנליסטיםתחזיותאתעקפו58%מתוכן.דוחותיהן

.3%שלממוצעהפתעה

כלכלניUBSהאירומהתחזקותהחזקההנגדיתשהרוחמציינים

.השנהבהמשךלהתמתןצפויה

13.5.18// סקירה שבועית 

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

0.07%3.90.79%1.34%-60333.7-0.19%מדד תל בונד 277.70.01%0.02%מ"מדד מק

335.1-0.17%0.01%3.90.78%1.34%מדד תל בונד צמודות0.78%-432.5-0.04%שנים2-5ממשלתי קבוע 

1.79%3.71.97%2.56%-352.7-0.19%מדד תל בונד תשואות1.38%-629.1-0.31%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

1.65%3.72.71%1.93%-345.6-0.29%מדד תל בונד לא צמודות274.5-0.01%0.48%שנים5-2ממשלתי מדד 

1.88%3.92.90%2.04%-370.8-0.31%מדד תל בונד שקלי0.17%-353.80.02%שנים10-5ממשלתי מדד 

3.12%3.54.61%3.84%-355.3-0.47%מדד תל בונד תשואות שקלי0.52%-351.6-0.20%ח כללי"אג

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

1.93%S&P 5002723.12.41%2.02%-351472.20.22%א "מדד ת

2.06%Nasdaq 1006963.62.71%8.69%-1251329.30.09%א "מדד ת

3.72%Eurostoxx 600392.01.39%0.83%-901045.2-0.53%א "מדד ת

5.74%DAX 4013022.91.42%0.65%-1237.7-0.64%א צמיחה"מדד ת

7.24%MSCI World 515.21.25%0.42%-524.8-1.45%ן"א נדל"מדד ת

52015.71.50%3.29%MSCI Emerging Markets1163.51.17%0.44%-א בנקים"מדד ת
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עלה35א"תמדד)שעריםעליותמציגותהמניותמדדי

הקרנות,זאתלמרות(0.1%-בטיפס125א"תומדד0.47%

המתחלקים.₪מיליון29-כשלפדיונותהציגו1המנייתיות

מולאל,בישראלמניותבקרנות₪מיליון229-כשללפדיונות

מניותובקרנותהגמישותבקרנות₪מיליון100-כשלגיוסים

.א"כ,ל"בחו

חשיפהעםמעורבותקרנותעלבדגש,כלליח"אגקרנות

פדיונותהחודשמתחילתרשמו',וכו10/90קרנות,1מנייתית

.₪מיליון720-כשל

שלמהתנודתיותמושפעותלהיותממשיכותל"חוח"אגקרנות

שהביאודולר/שקלבצמדוהתנודתיותב"ארהממשלתח"אג

.מאיחודשמתחילת₪מיליון56-כשללפדיונות

כשלשליליתתשואההשבוערשםשקליממשלתיח"אגמדד-

זרםאתהגבירוהשקליותהקרנות,זאתבעקבות.0.1%

.₪מיליון95-בכהשבועשהסתכמוהפדיונות

ח ממשלתי כללי רשם השבוע תשואה שלילית של "מדד אג

ממשיכות לבלוט  ח מדינה"אגקרנות , למרות זאת, 0.2%

בראש טבלת הקרנות המגייסות עם זרימת כספים חיובית של  

.החודש₪ מיליון 234-כ

 18-רשמו מתחילת החודש פדיון של כח חברות "אגקרנות

בקרנות  ₪ מיליון 44-גיוסים של כ, כאשר מחד,₪מיליון 

מיליון  61-פדיונות של כ, ח חברות ומנגד"מחקות על מדדי אג

.ח חברות מנוהלות"בקרנות אג₪ 

₪ הנתונים מוצגים במיליוני 

-מנהלות כ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל242.2-כ10.05.18-תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל
.₪מיליארד 16.2-שמנהלות כהכספיות והקרנותמיליארד שקל226.5

מתחילת חודש מאי₪ מיליון 420-תעשיית קרנות הנאמנות רושמת פדיונות של כ
.₪מיליון 290-הקרנות הכספיות מציגות מתחילת החודש גיוסים של כ

.  ל"בדגש על קרנות מניות בחו₪ מיליון 61-הקרנות המחקות בניגוד למגמה רושמות מתחילת החודש גיוסים קלים של כ
.ח"מיליארד ש0.76-הקרנות המנוהלות מציגות שבוע של פדיונות כבדים המסתכמים בכ

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

100100גמישות

00חו"ל כללי

229-40-189-מניות בארץ

995841מניות בחו"ל

13-13-ממונפות ואסטרטגיות

95-12-83-אג"ח בארץ- שקליות

23429205אג"ח בארץ- מדינה

11אג"ח בארץ-מט"ח

אג"ח בארץ - חברות 

והמרה
-1844-61

718-15-703-אג"ח בארץ - כללי

56-3-53-אג"ח בחו"ל

2-2-לתושבי חוץ בלבד

5-5-אגד קרנות

70061-761-סה"כ הכל

התפלגות גיוסים/פדיונות לפי קרנות מחקות/מנוהלות מתחילת החודש


