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ח"אפיק האג

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

שלהפיננסיתהיציבות"בנושאניתוחפרסםישראלבנק

12בחןהבנק."למגוריםהבנייהייזוםבענףהציבוריותהחברות

בנק.הענפימהאשראיכשלישהנוטלותבענףמהגדולותחברות

ניכרתקיצוןבתרחישירקכיומוצארגישותמבחניקייםישראל

המיידיתהנזילותועלהפיננסיהמינוףעלמשמעותיתהשפעה

מספקפיננסיחוסןלעתהנכוןמזהההבנק.החברותשל

העסקיתבפעילותבהרעהלעמודויכולתהנבדקותבחברות

.הקצרהזמןבטווח

0.25%שלעליהעלהצביעומאילחודשהמשולבהמדדנתוני,

בשיעורעלההמדדבואפריללתוצאותביחסהאטההמגלםנתון

ורכישותהשיווקרשתותמכירותנתוני,מנגד.0.35%של

-ו3.3%שלירידותבאפרילשרשמואשראיבכרטיסיהצרכנים

שלזההבשיעורבמאיבחודשועלוהתאוששובהתאמה1.1%

.(עונתיותמנוכהנתון)2.5%

בסביבהמדרגהלעלייתמשמעותייםסיכוניםרואיםאנו

מ"מחקיצורעלוממליציםהקרוביםבחודשיםהאינפלציונית

.הצמודלאפיקהטייהתוך3-3.5שללטווח

קונצרניח"אג

0.4%-כשלבשיעורהשבועירדוהקונצרניותהחובהאגרות

מלחמתמפניוהחששותבשווקיםהירידותרקעעל,בממוצע

.סחר

אחזקותלהגדילבכדיהמרווחיםהתרחבותלנצלממליציםאנו

.סלקטיביבאופןהקונצרניותחובבאגרות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

חלוקתאופןעלחמישיביוםהסכימוהאירופאיהאיחודחברות

"קליטהמרכזי"הקמתקובעההסכם.ביניהןהפליטיםנטל

מולהסכמיםוכןלהקמתםהמימוןאופןגםכמולפליטים

תרמהזוהסכמה.הפליטיםאתלקלוטשעתידותהמדינות

.השבועסוףבמהלךהדולרמולהאירולהתחזקות

נק54.8שללרמהביוניעלהבאירופההרכשמנהלימדד'

זאתעם,מאיבחודששנרשמה'נק54.1שללרמהביחסשיפור

ביחסזהבחודש1%שללשיעורהתמתנההליבהאינפלציית

.מאיבחודש1.1%שללשיעור

אפיק המניות
ישראל

35א"ת.המוביליםבמדדיםשליליתבמגמהננעלהמסחרשבוע

הבולטותמהמניות.בהתאמה1.09%-ו0.76%-בירדו125א"ות

5.2%-ו5.4%,6%-בכעלואשרוזבןתיכוןמגדלי,גילתאתנציין

השילואשרקבוצהודלקרציומניותשעריםבירידותבלטו.בהתאמה

,1.8%-בירד90א"תמדדשבועיבסיכום.9.8%-ו11%-כמערכן

.0.6%-בן"הנדלמדד

שלתגליתעלדווחכאשר5.86%-בהשבועירדוהגזהנפטמדד

המשקיעיםחשש.לוויתןממאגר4פיהגדולבמצריםענקגזשדה

הישראליםהגזממאגריהיצואבתוכניתלפגועעשויהשהתגליתהוא

.למצרים

אתגםשכוללתהודיסקבוצתעלהבעלותמלואאתרכשהקסטרו

50%-וואקססוריזלמקהקרולינה,טןטופהאופנהמותגי

עםבישראלהגדולההאופנהלקבוצתתהפוךקסטרו.מאורבניקה

.מיליון175שלEBITDA-ומיליארד1.8שלמאוחדמכירותמחזור

חברה,תעשייהמבניאתלמזגמגעיםמנהלתירושליםכלכלית

מבניומניית3.4%הוסיפהירושליםכלכליתמניית.בשליטתה

.השבוע3%-בעלתהתעשייה

ב"ארה

השניהשבועזהשליליתבמגמהנחתםב"בארההמסחרשבוע

S&P-המדד.ברציפות 2.3%-בק"הנאסד,1.3%-בכירד500

2.5%-ב2000והראסל

תשתיותמניות.העליותאתהובילוהדפנסיבייםהסקטורים

זינקהנפט.1.1%-בוהריטהטלקום,2.2%-בעלווהגזהחשמל

הטכנולוגיהמניות.1.1%הוסיפוהאנרגיהומניות8%-בהשבוע

.2%-כאיבדוהפיננסיםומניות2.1%-בירדו

Amazonכאשרהמסורתייםהקמעונאותלתחומימעברמתרחבת

בתימניותכתגובה.אונלייןמרקחתביתרשת,PillPackאתרכשה

.בחדותירדוהתרופותומפיציהמרקחת

אירופה

בכירד600האירוסטוקסכאשרשלילישבועסיכמואירופהמדדי-

מפניחששותרקעעלוזאת2.2%-בכהגרמניוהדאקס1.3%

כוונתלאור4.5%-כשלבירידותבלטוהרכבמניות.סחרמלחמת

מכוניותעל20%שלבשיעורייבואמכסילהטילטראמפממשלת

מחירעלייתלאור3.6%-בירדווהפנאיהתיורמניות.אירופאיות

.הדלקיםעלויותאתהמייקרהנפט

1.7.18// סקירה שבועית 

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

60334.9-0.41%0.27%4.00.95%1.31%מדד תל בונד 277.70.00%0.03%מ"מדד מק

336.5-0.36%0.41%4.00.95%1.32%מדד תל בונד צמודות1.09%-431.10.13%שנים2-5ממשלתי קבוע 

1.79%3.92.37%2.74%-352.8-0.38%מדד תל בונד תשואות2.05%-625.00.03%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

1.90%3.92.99%2.03%-344.7-0.31%מדד תל בונד לא צמודות275.3-0.26%0.80%שנים5-2ממשלתי מדד 

2.21%4.03.20%2.16%-369.5-0.35%מדד תל בונד שקלי0.21%-353.7-0.57%שנים10-5ממשלתי מדד 

3.30%3.64.83%3.89%-355.0-0.61%מדד תל בונד תשואות שקלי0.59%-351.4-0.23%ח כללי"אג

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

351516.8-0.76%0.47%S&P 5002716.3-1.33%1.67%א "מדד ת

0.13%Nasdaq 1007031.6-2.18%10.07%-1251362.6-1.09%א "מדד ת

3.06%Eurostoxx 600376.9-1.32%-2.38%-901056.4-1.81%א "מדד ת

6.30%DAX 4012177.2-2.18%-4.73%-1230.0-1.76%א צמיחה"מדד ת

5.57%MSCI World 505.2-1.27%-1.53%-534.1-0.61%ן"א נדל"מדד ת

52019.10.43%3.05%MSCI Emerging Markets1069.5-1.70%-7.68%-א בנקים"מדד ת
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.  ארגנטינה הינה הכלכלה השנייה בגודלה בדרום אמריקה אחרי ברזיל ומבוססת בעיקר על יצוא סחורות חקלאיות ואנרגיה

מיליון אזרחים ומאז מלחמת העולם השנייה היא סובלת מחוסר יציבות פוליטית וכלכלית 43-אוכלוסיית של ארגנטינה מונה כ

.  ושחיתות גבוהה

עקב האטה 2001ארגנטינה ידעה משברים פיננסים רבים לאורך העשורים האחרונים כאשר האחרון שבהם נרשם בשנת 

פזו אשר  הארגנטינה סבלה מבריחת הון מסיבית ופיחות חד במטבע. חריפה בכלכלות של שותפות הסחר המרכזיות שלה

והאינפלציה נסקה כתוצאה 25%האבטלה זינקה לרמה של . הובילו לקריסת בנקים מסחריים ומשבר חריף במערכת הפיננסית

.לבסוף נאלצה ממשלת ארגנטינה להכריז על פשיטת רגל ומחיקת חובות לנושים. מביטול ההצמדה של הפזו לדולר

זיוף  , סכסוכים בינלאומיים, אך חוסר היציבות הפוליטית, חלה בארגנטינה התאוששות כלכלית הדרגתית, בשנים שלאחר מכן

כל אלו  , הלאמות של חברות זרות הפעילות במדינה ומדיניות שגויה בניהול הסדר החובות עם הנושים, נתונים כלכליים

.המשיכה לערער את מעמדה ומצבה של ארגנטינה

אשר ירש את מאקרימאוריסיו, הנשיא. בשלוש השנים האחרונות נדמה היה כי רוחות של שינוי החלו לנשוב בארגנטינה

40%קיבל כלכלה עם אינפלציה של , אשר הודחה בשל טענות לשחיתותקירשנרדה פרננדסכריסטינה , התפקיד מקודמתו

הוריד את מיסי  , הסיר את בקרות ההון על המטבעמאקרי. והדפסות כסף על ידי הבנק המרכזי שנועדו לממן גירעון תופח

הוא החל לטפל בגרעון על ידי ביטול הדרגתי של סובסידיות על  . הייצוא ונלחם בכלכלה השחורה שהייתה רווחת בארגנטינה

גם הגיע להסכם עם הנושים של ארגנטינה במטרה לאפשר למדינה ולחזור ולגייס הון בשווקים  מאקרי. תחבורה ותשתיות

ח של ממשלת ארגנטינה  "נרשמה היענות גבוהה להנפקת אג2017המשקיעים הזרים אותתו על תמיכתם וביוני . הבינלאומיים

נציין כי  . 7.9%הונפק בתשואה שנתית של ח"והאגההנפקה נחלה הצלחה רבה .לראשונה בתולדותיה,שנה100לתקופה של 

.8.3%-ח זה נסחר ברמות תשואה לפדיון של כ"כיום אג

הייתה אמורה להמשיך את מגמת השיפור מהשנים האחרונות אך התחזקות הדולר בעולם במקביל לחלשות  2018, לכאורה

מטבעות השווקים המתעוררים במקביל למדיניות שגויה של הבנק המרכזי שנבעה מלחצי הממשלה ונועדה להחזיק את  

גרם למשקיעים חששות בנוגע לעצמאותו של הבנק  15%-ל12%הריבית נמוכה יותר על ידי העלאת יעד האינפלציה מ

.החלו להשפיע לרעה על כלכלת ארגנטינה וסימני משבר נראו באופק,ומחויבותו להילחם באינפלציה

תנועות ההון  הובילו לפיחות חד של הפזו וכניסה . והון זר ומקומי החל לברוח מהמדינה, תגובת המשקיעים לא אחרה לבוא

וממשלת ארגנטינה פנתה 40%-כדי להילחם בתנועות ההון העלה הבנק המרכזי את הריבית במשק ל. מהירה לסחרור פיננסי

לקרן המטבע הבינלאומית בנוגע לסיוע כספי וזאת על אף התנגדות נרחבת בקרב הציבור בארגנטינה לסיוע של קרן המטבע 

ארגנטינה תפעל  , במסגרת ההסכם. מיליארד דולר50אושר סיוע בהיקף של , בסופו של דבר. וצעדי הצנע הנדרשים בתמורה

ההסכם מחייב את ארגנטינה לאיזון  . בעבר2.2%לעומת , 2019-בג"מהתמ1.3%-לצמצום הגירעון הפיסקאלי שלה ל

-ב17%ארגנטינה גם הסכימה ליעדי אינפלציה חדשים של . 2020-בג"מהתמ0.5%ולעודף פיסקאלי של 2020-פיסקאלי ב

.2021עבור 9%-ו2020-ב13%, 2019

בכירים ובהם נגיד הבנק המרכזי  7כשבוע לאחר שאושר הסכם הסיוע באמצעות קרן המטבע הודיעו , ליוני15-בתאריך ה

.  שר הכלכלה בממשלת ארגנטינה מונה לנגיד הבנק חלף התפטרות הנגיד הקודםקאפוטולואיס . בארגנטינה על התפטרותם

הנשיא המכהן עדיין נהנה מפופולריות גבוהה חרף הפנייה לקרן המטבע ונראה כי בעת הזו המהלכים שנעשו עצרו את 

.חזרח"האגאולם בקצב האירועים הנוכחי רק ימים יגידו אם אמונם של משקיעי , הסחרור בפזו

המשבר הכלכלי בארגנטינה// זרקור 
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המשך// זרקור 

(1גרף )2018ב מתחילת "דולר ארה/פזו 

שנה האחרונות20-ריבית הבנק המרכזי בארגנטינה ב

שנים100-ח ממשלת ארגנטינה ל"תשואת אג



יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// עדכון חודשי 
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א"תמדד)מעורבתבמגמההחודשאתמסכמותהמניותמדדי

למרות(0.17%-בהתממש125א"תומדד0.47%-בעלה35

שלכבדיםפדיונותמציגותבישראל1המנייתיותהקרנות,זאת

ביחסהפדיונותבקצב30%-מיותרשלירידה-₪מיליון293-כ

בקרנות₪מיליון285-כשלגיוסיםמולאל,מאילחודש

.ל"בחומניותבקרנות₪מיליון874-כוהגמישות

חשיפהעםמעורבותקרנותעלבדגש,כלליח"אגקרנות

פדיונותמאיחודשבסיכוםרשמו',וכו10/90קרנות,1מנייתית

הפדיונותבקצב15%שלירידה-₪מיליארד1.56-כשל

.הקודםהחודשלעומת

התחזקותשלגביתמרוחהחודשנהנול"חוח"אגקרנות

מה.ב"ארהממשלתח"באגקלותעליותוהשקלמולאלהדולר

אתשסיימול"בחוח"אגקרנותבאפיקמגמהלשינוישהבי

.₪מיליון88-כשלחיוביגיוסעםהחודש

כשלשליליתתשואההחודשרשםשקליממשלתיח"אגמדד-

זרםאתהגבירוהשקליותהקרנות,זאתבעקבות.0.7%

.₪מיליון506-בכיוניבחודששהסתכמוהפדיונות

של  שלילית ח ממשלתי כללי רשם החודש תשואה "מדד אג

רשמו החודש  ח מדינה"אגקרנות , בהמשך לכך, 0.62%

.בלבד₪ מיליון 200-ירידה חדה בקצב הגיוסים שהסתכם בכ

 119-גיוס של כרשמו מתחילת החודש ח חברות "אגקרנות

בקרנות  ₪ מיליון 146-כגיוסים של , כאשר מחד,₪מיליון 

מיליון  27-כפדיונות של , ח חברות ומנגד"מחקות על מדדי אג

.ח חברות מנוהלות"בקרנות אג₪ 

₪ הנתונים מוצגים במיליוני 

-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל241.3-כ28.06.18-לתעשיית הקרנות מנהלת נכון 
.₪מיליארד 16.4-כשמנהלות הכספיות והקרנותמיליארד שקל224.8

₪  מיליון 780-מסכמות את חודש יוני עם פדיונות של כתעשיית קרנות הנאמנות 
.בלבד בסיכום חודשי₪ מיליון 36-רושמות ירידה חדה בקצב הגיוסים עם כהקרנות הכספיות 

.  קונצרניח "ל ואג"בדגש על קרנות מניות בחו₪ מיליון 728-כנאים של מציגות גיוסים הקרנות המחקות בניגוד למגמה 
.ח  ביוני"מיליארד ש1.54-ממשיכות ברצף הפדיונות עם כהקרנות המנוהלות 

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

285285גמישות

6-6-חו"ל כללי

293-57-235-מניות בארץ

874669205מניות בחו"ל

16-16-ממונפות ואסטרטגיות

506-79-427-אג"ח בארץ- שקליות

20243160אג"ח בארץ- מדינה

22אג"ח בארץ-מט"ח

אג"ח בארץ - חברות 

והמרה
119146-27

156542-1606-אג"ח בארץ - כללי

88-36124אג"ח בחו"ל

00לתושבי חוץ בלבד

1-1-אגד קרנות

815728-1543-סה"כ הכל

התפלגות גיוסים/פדיונות לפי קרנות מחקות/מנוהלות מתחילת החודש


