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ח"אפיק האג

ח"האגושוקהמאקרוסביבת

קרנית,ישראלבנקנגידתהודיעה,בתפקידשנים5לאחר

הנגידהכהונת.נוספתלכהונהלהמשיךבכוונתהאיןכי,פלוג

מועמדיםעלהוכרזלאעתהולעתבנובמברלהסתייםצפויה

.להחלפתה

ריאליתשכרעלייתעלמצביעיםלאומילביטוחהמוסדנתוני

נציין.2018באפרילשמסתיימיםהחודשיםבשלושת4%של

המינימוםשכרבעלייתמקורובשכרהשיפורשלרובורוב,כי

ובנקס"הלמשלהצרכניםאמוןמדדי.2017בדצמברשעודכן

.האחרונותהשניםשלשיאלרמותעלוהפועלים

בסביבהמדרגהלעלייתמשמעותייםסיכוניםרואיםאנו

מ"מחקיצורעלוממליציםהקרוביםבחודשיםהאינפלציונית

.הצמודלאפיקהטייהתוך3-3.5שללטווח

קונצרניח"אג

באפיקאחוזכחצישלשעריםבירידותהתאפייןהחולףהשבוע

כיההערכותרקעעלזאת,השקליבאפיק1%-לכועדהצמוד

לעלייתהחזויהקצבאתתאיץהאינפלציהבסביבתעלייה

.בישראלהריבית

אחזקותלהגדילבכדיהמרווחיםהתרחבותלנצלממליציםאנו

.סלקטיביבאופןהקונצרניותחובבאגרות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

שוק.חיובייםמאקרונתוניהחולףבשבועפורסמוב"בארה

עובדיםאלף213שלנטוגיוסעםעוצמהלהציגהוסיףהעבודה

רשםהעבודהשכר.4%-להאבטלהבשיעורעליהתוךביוני

המוקדםמהצפינמוךמעטהאחרונהבשנה2.7%שלעליה

ולמגזרהשירותיםלמגזרהרכשמנהלימדדי.2.8%עלשעמד

.בהתאמה'נק60.2-ו59.1שללרמהעלוהייצור

המתיחותבמפלסעליה,החיובייםהכלכלייםהנתוניםלמרות

שלבגובהמכסיםשללתוקףוכניסהלסיןב"ארהביןהכלכלית

לירידתתרמוסיןעלב"ארהשהטילהדולרמיליארד34

הנמוכההרמה,2.82%שללרמהשנים10-לח"האגתשואות

.זהלשבוע

שנים10שלשפל,8.4%-לירדההאירובגושהאבטלה.

גוששלהמשוקללהרכשמנהליבמדדהעלייהמגמתנמשכת

האצהלהמשךצפיהמשקפת',נק54.9שללרמההאירו

.הכלכליתבפעילות

אפיק המניות
ישראל

א"תמדד.המוביליםבמדדיםחיוביתבמגמהננעלהמסחרשבוע

הבולטותמהמניות.בהתאמה0.07%-ו0.46%-בעלו125-ו35

אשררובוטיקהומזורקבוצהדלק,רציואתנציין125א"תבמדד

מניותבירידותבלטו.בהתאמה5.7%ו6.2%,9%לערכןהוסיפו

-בירדואשרנכסיםולוינשטייןצריכהאלקטרה,היישובהכשרת

ירד90א"תמדדשבועיבסיכום.בהתאמה7.2%-ו8.6%,11.4%

.2.3%-בירדן"הנדלומדד1.7%-בעלההבנקיםמדד,1.3%-ב

שלענקבהיקףבספרדרוחאנרגיתפרויקטרוכשתאנרגיהאנלייט

ההכנסות.2021-בצפויהמסחריתההפעלהמועד.וואט-מגה300

זהפרוייקט.לשנהאירומיליון40-כעלעומדותמהפרויקטהצפויות

יהיההחשמלומחירבספרדהגדולותהרוחמחוותאחתלהיותצפוי

.גרעיניתומאנרגיהטבעימגזיותרזול

מיליון96-פיתוחלאמיליהבאוברסיזהשליטהאתמוכרתפימיקרן

פרמיה,6.83שללמניהבמחירמאוברסיז25%-כמוכרתהקרן.₪

הונפקהבולמחירושווההעסקהטרוםהמניהמחירעל27%-כשל

.2016בדצמבראוברסיז

ב"ארה

הכאשרחיובישבועסיכמוב"ארהמדדי-S&P רצףשבר500

.שלילייםשבועייםשלשבועי

לאורבעיקר3.1%כשהוסיףהעליותאתהובילהבריאותסקטור

לתרופהבניסויהצלחהרקעעלBiogenבמניית23%שלעליה

חוזקהכאשר2.3%-בעלוהטכנולוגיהמניות.באלצהיימרלטיפול

שסייםהיחידיהאנרגיהסקטור.והתוכנההאינטרנטבמניותנרשמה

.0.3%-בשהסתכמהשליליתבמגמה

שיפורסמוהבנקיםדוחותעםהשבועיחלוהשניהרבעוןתוצאות

.שישיביום

אירופה

והדאקס600האירוסטוקסכאשרחיובישבועסיכמואירופהמדדי

.בהתאמה1.5%-ו0.6-בעלו

לביטולאפשריסיכוםלאחר2.7%שלבעלייהבלטוהרכבמניות

-בכירדוהכרייהמניות.ב"לארהגרמניהביןרכבכליעלמכסים

בצמיחהלהאטהתובילהסחרשמלחמתחששלאור2.8%

.הגלובלית

8.7.18// סקירה שבועית 

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

0.27%3.90.99%1.36%-333.1-0.54%מדד תל בונד 277.70.00%0.03%60מדד מק"מ

שנים 0.13%3.91.01%1.39%-334.7-0.54%מדד תל בונד צמודות1.41%-429.7-0.32%ממשלתי קבוע 2-5 

שנים 2.97%3.92.60%2.96%-348.5-1.20%מדד תל בונד תשואות2.89%-619.7-0.86%ממשלתי קבוע 5+ 

שנים 2.86%3.93.21%2.16%-341.3-0.98%מדד תל בונד לא צמודות275.30.00%0.79%ממשלתי מדד 5 - 2 

שנים שקלי0.59%-352.4-0.38%ממשלתי מדד 10- 5  3.33%4.03.46%2.30%-365.3-1.14%מדד תל בונד 

שקלי1.18%-349.3-0.59%אג"ח כללי 4.81%3.65.22%4.15%-349.4-1.57%מדד תל בונד תשואות 

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

1523.80.46%0.93%S&P 5002736.61.52%3.22%מדד ת"א 35

0.06%Nasdaq 1007101.12.37%12.68%-1363.60.07%מדד ת"א 125

4.33%Eurostoxx 600381.60.64%-1.75%-1042.5-1.31%מדד ת"א 90

7.64%DAX 4012464.31.55%-3.26%-1212.5-1.43%מדד ת"א צמיחה

7.79%MSCI World 505.2-1.27%-1.53%-521.5-2.35%מדד ת"א נדל"ן

2053.71.71%4.81%MSCI Emerging Markets1069.5-1.70%-7.68%מדד ת"א בנקים-5



בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// שבועיעדכון 
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עלה35א"תמדד)שעריםעליותמציגותהמניותמדדי

הקרנות,זאתלמרות(0.1%-בטיפס125א"תומדד0.46%

.₪מיליון98-כשלשבועיפדיוןרושמותבישראל1המנייתיות

97-כוהגמישותבקרנות₪מיליון10-כשלגיוסיםמולאל

.ל"בחומניותבקרנות₪מיליון

חשיפהעםמעורבותקרנותעלבדגש,כלליח"אגקרנות

פדיונותהחודשמתחילתרשמו',וכו10/90קרנות,1מנייתית

.₪מיליארד0.56-כשל

מגמתעקב,חיוביתצבירהלהציגממשיכותל"חוח"אגקרנות

ממשלתח"באגקלהועלייההשקלמולאלהדולרהתחזקות

ימי3-ב₪מיליון44-כהשבועגייסול"חוח"אגקרנות.ב"ארה

.בלבדמסחר

כשלשליליתתשואההחודשרשםשקליממשלתיח"אגמדד-

זרםאתהגבירוהשקליותהקרנות,זאתבעקבות.0.4%

.₪מיליון150-בהשבועשהסתכמוהפדיונות

ח ממשלתי כללי רשם החודש תשואה שלילית של  "מדד אג

סבלו מירידה חדה  מדינהח "אגקרנות , בעקבות זאת, 0.5%

22-בקצב הגיוסים ביחס לחודש הקודם והציגו גיוס צנוע של כ

.בלבד₪ מיליון 

 21-כרשמו מתחילת החודש פדיון של ח חברות "אגקרנות

בקרנות  ₪ מיליון 75-כגיוסים של , כאשר מחד,₪מיליון 

מיליון  96-כפדיונות של , ח חברות ומנגד"מחקות על מדדי אג

.ח חברות מנוהלות"בקרנות אג₪ 

₪ הנתונים מוצגים במיליוני 

-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל240.1-כ05.07.18-לתעשיית הקרנות מנהלת נכון 
.₪מיליארד 16.7-כשמנהלות הכספיות והקרנותמיליארד שקל223.3

₪מיליון 380-מציגה עלייה חדה בקצב הפדיונות השבועי שהסתכם בכתעשיית קרנות הנאמנות 
.בדגש על כספיות צמודות לדולר, ₪מיליון 275-רושמות עלייה בקצב הגיוסים עם כהקרנות הכספיות 

.  קונצרניח "ל ואג"בדגש על קרנות מניות בחו₪ מיליון 89-כנאים של השבוע גיוסים הקרנות המחקות בניגוד למגמה רושמות 
.₪מיליון 744-רושמות גם הן עלייה חדה בקצב הפדיונות שנאמד בכהקרנות 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

1010גמישות

00חו"ל כללי

98-14-84-מניות בארץ

976433מניות בחו"ל

00ממונפות ואסטרטגיות

160-29-130-אג"ח בארץ- שקליות

22-1234אג"ח בארץ- מדינה

11אג"ח בארץ-מט"ח

אג"ח בארץ - חברות 

והמרה
-2175-96

5578-565-אג"ח בארץ - כללי

44-347אג"ח בחו"ל

00לתושבי חוץ בלבד

55אגד קרנות

65589-744-סה"כ הכל

התפלגות גיוסים/פדיונות לפי קרנות מחקות/מנוהלות מתחילת החודש


