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ח"אפיק האג

בישראלח"האגושוקהמאקרוסביבת

בקצבהתמתנותעלהצביעישראלבנקשלהחברותסקר

בעלי,זאתלמרות.הראשוןברבעוןהעסקיהמגזרשלהצמיחה

התרחבותצופיםותעשייהמסחר,השירותיםבענפיהעסקים

.הבאברבעון

מנתוניולהתעלםלהמשיךיתקשהח"האגשוק,להערכתנו

לחודשיםוהצפיהתקציביהגרעוןומסיכוןהטוביםהמאקרו

בנקריביתלעלייתבמקבילתשואותלעלייתהינוהקרובים

בתיקיקצרמ"מחאחזקתעלממליציםאנו.ישראל

.ההשקעות

קונצרניח"אג

שלהחובהסדרהצעתאתאישרולאביקוםשל'גח"אגבעלי

.בזקעלשליטהלקבלשמטרתהלייט'סרצאמריקאיתהקרן

עםמ"מוומתקייםמשופרתהצעהלקבלמעונייניםח"האגבעלי

.אלובימיםהקרןנציגי

החובאגרותבבחירתגבוההסלקטיביותעלממליציםאנו

התהפכותולאורהשנהמתחילתהראלילאחרהקונצרניות

.הממשלתיח"באגהמומנטום

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

מצדזהירותעלמצביעב"בארההבנקאיהאשראיסקר

בולט.לצרכניםאשראיבכרטיסילהלוואותאשראיבמתןהבנקים

מצדוהןהצרכניםמצדהןבנקאילאשראיחלשביקושבסקר

.העסקים

היצור.שיפורעלמצביעיםבאירופההכלכלייםהנתונים

צפילעומת0.5%-בכשעלהלטובההפתיעבגרמניההתעשייתי

נמצאותבאירופההקמעונאיותהמכירות.0.5%שללירידה

.צרפתלמעט,החודשעלייהבמגמת

איטליהשלהתוצרצמיחתתחזיותאתהורידההמטבעקרן

לעומת0.1%-בלהסתכםלהערכתהשצפויה2019לשנת

לעמודצפויהתקציביהגירעון.0.2%שללעלייהקודמתתחזית

.מהתוצר2.5%על

אפיק המניות

ישראל

35א"תמדד.מעורבתבמגמהננעלא"בתהמקוצרהמסחרשבוע

שעריםבעליותבלטו.0.14%-בעלה125א"ות0.25%-הירד

8.9%-ו14.2%לערכןהוסיפואשרפועליםוביטוחכללמניות

4%-ו,4.1%-כאיבדווטבעלייבפרסוןמניות,מנגד.בהתאמה

.בהתאמה

אךהראשוןברבעוןבהכנסותסטגנציההציגהפרסמהל"כי

43%שלוגידולהמתואםהתפעוליברווח65%שלגידולהראתה

מעלייתנבעהשיפור.אשתקדהמקבילהרבעוןלעומתהנקיברווח

חששעדייןקייםהאשלגבמגזר.בהוצאותחיסכוןלצדמכירהמחירי

.בענףבהיצעלגידול

יוםערכהוכןהמוקדמותלציפיותביחסטוביםדוחותהציגהפריגו

.הקרובותלשניםהאסטרטגיתתוכניתהאתהציגהבואנליסטים

צריכהבמוצריוהתמקדותהגנריקהעסקימכירתכוללתהתוכנית

.רופאמרשםללאובתרופות

ב"ארה

הכאשרשלילישבועסיכמוב"ארהמדדי-S&P 2.18%-בירד500

.לסיןב"ארהביןהסחרבשיחותמתיחותרקעעל3%-בק"והנאסד

בלטוהטכנולוגיהמניות:הירידותאתהובילוהמחזורייםהסקטורים

מניות.והחומרההשבביםמניותעלבדגש3.56%שלבירידות

.2.52%-בהמחזוריתהצריכהומניות2.81%-בירדוהתעשייה

מניתWalt Disneyחוזקהעקבבעיקרטוביםדוחותפרסמה

הסטרימינגבתחוםהשקעההמשך.והפארקיםהסטודיובמגזר

צפוייםהקולנועלבתיחדשיםסרטיםשלשיאמספרוהוצאת

.השנהבהמשך

אירופה

ירד600האירוסטוקסמדדכאשרשלילישבועסיכמואירופהמדדי

.2.84%-בירדוהדאקס3.39%-ב

לרבעוןדוחותיהןאתפרסמוהאירופאיותמהחברות75%-כ

ממוצעשללמניההרווחתחזיותאתהיכומהחברות55%.הראשון

.3%עלנאמדהחיוביתההפתעהשיעורכאשר,האנליסטים

12.5.19// סקירה שבועית 

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

60345.1-0.25%4.13%3.90.51.3מדד תל בונד 278.10.00%0.15%מ"מדד מק

346.8-0.22%4.23%3.80.51.3מדד תל בונד צמודות436.0-0.03%1.16%שנים2-5ממשלתי קבוע 

360.3-0.18%5.18%3.61.72.5מדד תל בונד תשואות649.2-0.15%4.47%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

348.8-0.15%3.23%3.53.42.5מדד תל בונד לא צמודות279.40.02%2.05%שנים5-2ממשלתי מדד 

0.0-0.17%3.50%3.63.62.6מדד תל בונד שקלי366.2-0.04%4.58%שנים10-5ממשלתי מדד 

0.0-0.15%6.32%3.26.55.6מדד תל בונד תשואות שקלי360.3-0.09%3.46%ח כללי"אג

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

351585.0-0.22%8.27%S&P 5002870.7-2.18%14.94%א "מדד ת

1251459.60.15%9.48%Nasdaq 1007582.8-3.30%19.85%א "מדד ת

901200.11.04%13.57%Eurostoxx 600375.9-3.39%11.70%א "מדד ת

1300.80.74%17.40%DAX 4011973.9-2.84%14.21%א צמיחה"מדד ת

608.70.37%20.85%MSCI World 511.1-2.62%12.91%ן"א נדל"מדד ת

52343.7-0.63%14.13%MSCI Emerging Markets1033.4-4.56%7.36%-א בנקים"מדד ת



בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// סיכום חודשי 
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₪  מיליון 212-פותחת את חודש מאי עם ירידה חדה בקצב הגיוסים שמסתכם בכתעשיית קרנות 

ח"מיליון ש78-זאת לאחר שפדו מתחילת החודש כ, הקרנות המנוהלות חוזרות למגמת הפדיונות

 מרבית הגיוסים התרכזו בקרנות  .₪מיליון 212-מסכמות את השבוע הראשון של מאי עם גיוס של כהמחקות וקרנות הסל הקרנות

.ח חברות"סל על מדדי מניות בישראל ומדדי אג/מחקות

 מיליון 77-כהקרנות הכספיות ממשיכות את מסע הגיוסים ומציגות מתחילת החודש גיוס של₪.

כתוצאה  , ב וסין"בארץ ומדדי המניות בעולם פתחו את חודש מאי עם ירידות שערים עקב הסלמה במלחמת הסחר בין ארהמדדי המניות •

בקרנות  ₪ מיליון 33-כשל המתחלקים לפדיון . ח"מיליון ש130-רושמות מתחילת החודש פדיון של כהמנוהלות1המנייתיותהקרנות , מכך

ל  "בארץ ובחוסל על מדדי המניות /קרנות מחקות. ל"מניות חובקרנות ₪ מיליון 36-ו כמניות בישראל בקרנות ₪  מיליון 61-כ, הגמישות

פדיונות קלים בקרנות  , ומנגד. מניות בישראלסל על מדדי /בקרנות מחקות₪ מיליון 115-גיוסים של כ, כאשר מחד, הציגו מגמה מעורבת

.ל"מניות בחוסל  על מדדי /מחקות

רשמו ירידה קלה בקצב הגיוסים לעומת החודש  ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.החודש₪ מיליון 80-לאחר שגייסו כ, הקודם

המשיכו להציג קצב גיוסים זהה לחודש אפריל ובהמשך לכך הציגו  ח מדינה"אגקרנות , 0.4%-ירד החודש בח ממשלתי כללי "אגמדד •

.האפיק המגייס ביותר-₪ מיליון 120-החודש גיוס נאה של כ

16-גייסו כח חברות מנוהלות "אגקרנות . ₪ מיליון 98-זאת לאחר שגייסו החודש כ, רושמות ירידה בקצב הגיוסיםח חברות "אגקרנות •
.נוספים₪ מיליון 83-רשמו גיוסים של כסל/המחקותוקרנות ₪ מיליון 

מיליון  101-ממשיכות במגמת הפדיונות שהסתכמה החודש בכל "ח חו"אגקרנות , שקל מתחילת השנה-דולרבצמד 5%של בעקבות ירידה •

.סל/מחקותמיליון בקרנות 11-וכהמנוהלותבקרנות ₪ מיליון 90-כ, ₪

מתחילת מאיסל /פדיונות של קרנות מנוהלות וקרנות מחקות/גיוסיםטבלת 

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

קרנות       , 175.6-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המנוהלות . מיליארד שקל325.2-כ07.05.19-לתעשיית הקרנות מנהלת נכון 

.₪מיליארד 25.9-כשמנהלות הכספיות והקרנותמיליארד שקל123.7-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

33-33-גמישות

54115-61מניות בארץ

37-1-36-מניות בחו"ל

811-3ממונפות ואסטרטגיות

7777קרן כספית

67-67-אג"ח בארץ- שקליות

13615121אג"ח בארץ- מדינה

אג"ח בארץ - חברות 

והמרה
988316

84282אג"ח בארץ - כללי

101-11-90-אג"ח בחו"ל

2-2-אגד קרנות

6-2-4-אחר

2122120סה"כ הכל

התפלגות גיוסים/פדיונות לפי קרנות מחקות/מנוהלות מתחילת החודש


