
₪  מיליארד 19.25-עם פדיונות כבדים של כ2016תעשיית קרנות הנאמנות מסכמת את שנת 

מיליארד 8.4-הקרנות הכספיות איבדו השנה כשליש מנכסיהן שהם כ-בראש טבלת הפדיונות₪  .

 הפדיון  זהו .  בקרנות המחקות₪ מיליארד 2.5-מה שהביא לפדיונות כבדים של כ, אכזבו השנה את המשקיעיםח"והאגמדדי המניות

.  היווסדההכבד ביותר בקטגוריית הקרנות המחקות מאז 

2015בקצב הפדיונות לעומת 28%-ירידה של כ-₪מיליארד 8.4-הקרנות המנוהלות רשמו השנה פדיונות של כ.

₪  הנתונים במיליוני 

א  "ת, מנגד מדדי המניות, בהתאמה2.5%-וב3.8%-התממשו ב100א "ו ת25א "תמדדים , במגמה מעורבת2016מדדי המניות סיכמו את •

וזאת על . ₪מיליארד 2.75-בקצב הגיוסים לכ10%-השנה עלייה של יותר מרשמו1המנייתיותהקרנות .24.7%-וב17.3%-זינקו בוהיתר75

מניות  קרנות : מנהלי הקרנות הצליחו להניב למשקיעים תשואות נאות, בטריטוריה השלילית2016אף שמדדי המניות העיקריים סיימו את 

זינוק  -₪ מיליארד 1.8-וכן גיוסים של כתשואה עודפת משמעותית מעל מדדי הבורסה , 12%-רשמו השנה תשואה ממוצעת של כבארץ 

ותשואות עדיפות  9%הניבו למשקיעים השנה תשואה ממוצעת של הגמישותמנהלי הקרנות . 2015בקצב הגיוסים לעומת 50%-של יותר מ

זאת לאחר  , ₪מיליארד 4-ל100%-נכסי הקרנות הגמישות זינקו השנה ביותר מ, כתוצאה מכך. שנים האחרונות5-פ מדדי המניות ב"ע

למרות התשואה  , 5.4%ל הניבו למשקיעים תשואה ממוצעת של "קרנות מניות חו. שיא כל הזמנים-₪ מיליארד 1.97-שגייסו השנה כ

.₪מיליארד 1.05-ל מה שהתבטא בפדיונות של כ"החיובית המשקיעים הקטינו השנה חשיפה למניות בחו

₪  במיליוני הנתונים 

מיליארד  1.47-מסכמות את השנה עם פדיונות של כ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.  2016בחצי השני של ₪ מיליארד 3.57-אל מול גיוסים של כ, בחצי הראשון של השנה₪ מיליארד 5-שהתחלקו לפדיונות של יותר מ₪ 
קרנות  . ₪מיליארד 3.6-אך למרות זאת רשמו השנה פדיונות כבדים של כ, 2.9%-הניבו למשקיעים תשואה ממוצעת של כ10/90קרנות 

תשואה  )2%-הציגו תשואה ממוצעת של כח כללי ללא מניות "אגקרנות . ₪מיליון 760-וגייסו כ4%הציגו השנה תשואה ממוצעת של 20/80

.₪מיליארד 1.3-וגייסו כ( ח כללי"הזהה למדד אג
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בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

פדיונות בענף קרנות הנאמנות/ סיכום שנתי יצירות 



.   2015בקצב הפדיונות לעומת 7%-ירידה קלה של כ-₪מיליארד 7.5-ח מדינה רשמו השנה פדיונות של כ"קרנות אג•
לא הניבו למשקיעים השנה ח מדינה צמודות מדד "אגקרנות ,  0.9%עלייה צנועה עם השנה סיכם את כללי ח ממשלתי "אגמדד 

אך למרות התשואה  1%הציגו השנה תשואה ממוצעת של מדינה בארץ כללי קרנות . ₪מיליארד 2-תשואה חיובית ולכן איבדו יותר מ

מה שהתבטא בפדיונות כבדים  . ב"החיובית המשקיעים הורידו חשיפה לאפיק עקב פוטנציאל התשואה הנמוך ותוואי הריבית העולה בארה

.₪מיליארד 5.5-של יותר מ

.3.95%שהציג השנה תשואה של ח קונצרני כללי "אגנמוך במעט ממדד , 3.3%רשמו השנה תשואה ממוצעת של ח חברות "אגקרנות •
.2015בקצב הגיוסים לעומת 50%-זינוק של כ-₪מיליארד 2.95-בלטו השנה בראש טבלת הגיוסים עם כקונצרניח "קרנות אג

.  בקצב הפדיונות לעומת השנה הקודמת170%זינוק חד של -₪ מיליארד 6.27-עם פדיונות עתק של כ2016סיכמו את השקליותהקרנות •
.2016בכל שנת 1%זאת לאחר שהניבו למשקיעים תשואה ממוצעת של 

₪ מיליון 10-כ, בקרנות הכספיות₪ מיליון 524-הנחלקים לפדיונות של כ, ₪מיליון 930-הסתכם בפדיונות של כ2016חודש דצמבר •
.בקרנות המחקות₪ מיליון 398-בקרנות המנוהלות וכ

ח"במיליוני ש

מיליארד 195.2-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל214-כ29.12.16-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 18.8-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקל

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"בעפרטנרסהינה רכושה של חברת אושן הסקירה . פיננסים המפורטים בסקירה

.או חלקים ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש מטעם החברה/הסקירה ו

קטגוריה/תאריך
סיכום עד ה-

22/12/16
סיכום שבועיה' 29/12/16ד' 28/12/16ג' 27/12/16ב' 26/12/16א' 25/12/16

סיכום מתחילת 

החודש
סיכום מתחילת שנה

238101113131482861974גמישות

2100000-2-54-חו"ל כללי

2711-841513523231825מניות בארץ

98216-110-295-1047מניות בחו"ל

0-30-2-81-11-11-82ממונפות ואסטרטגיות

458-25-24-13-3633-65-524-8386-קרן כספית

648-33-40-45-34-36-188-837-6273-אג"ח בארץ- שקליות

955-55-61-88-62-50-315-1270-7552-אג"ח בארץ- מדינה

42-1-1-1-2-3-7-49-אג"ח בארץ- מט"ח

223-8-1310-46-102132950אג"ח בארץ - חברות והמרה

88320255135461781061-1470אג"ח בארץ כללי

18944-33-17-4-45-234-857-אג"ח בחו"ל

1001-100-1-21-לתושבי חוץ בלבד

121-414-5-20-13-25-210-אגד קרנות

0

סה"כ קרנות מנייתיות )גמישות, 

מניות בארץ ובחו"ל(
60714459614977042752

0

555-82-110-48-127-10-376-932-19251-סך הכול

97-57-86-35-90-44-311-408-10866-מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - דצמבר 2016 


