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ח"מיליארד ש19.4-כעם גיוס אדיר של 2017תעשיית קרנות הנאמנות מסכמת את 

הקרנות המנוהלות צמחו  ונכסי ₪ מיליארד 23-גיוסים של יותר מ2017-הקרנות המנוהלות רשמו ב-הניהול המשקיעים העדיפו את 

.שיא כל הזמנים-₪ מיליארד 197.5-ל18%-השנה ב

.2016בקצב הפדיונות לעומת 85%ירידה של -₪ מיליון 210-פדיונות של כ2017רושמות בסיכום הקרנות המחקות 

.2016-ב₪ מיליארד 8.4-זאת לעומת פדיונות של כ, ₪מיליארד 23-מציגות שנה חזקה שבה גייסו כהקרנות המנוהלות 

.₪מיליארד 45-השנים האחרונות הן איבדו יותר מ4-ב, ₪מיליארד 3.3-הקרנות הכספיות המשיכו במומנטום השלילי ופדו כ

₪  במיליוני 

במגמה מעורבת  2017את סיכמו מדדי המניות המקומיים , אירופה יפן והשוקים המתעוררים, ב"עליות חדות במדדי המניות בארהלמרות •

הקרנות  , למרות המגמה המעורבת בשוק המקומי, (8%-התממש בSME60א "תומדד 19%-זינק ב90א "תמדד , 2%-ירד ב35א "תמדד )

2.37-גייסו השנה כמניות בארץ קרנות . שיא כל הזמנים-₪ מיליארד 6.2-בקצב הגיוסים לכ130%השנה זינוק של רשמו 1המנייתיות
מיליארד  3.1-גייסו כ, ובהמשך לכך13.9%שהניבו למשקיעים תשואה שנתית ממוצעת של מניות בארץ כללי בדגש על קרנות , ₪מיליארד 

עם בנכסים המנוהלים 40%רשמו השנה צמיחה של הגמישות קרנות ה. ₪מיליון 750-מדדים שאיבדו כ/אל מול קרנות מניות לפי ענפים₪ 

קרנות מניות  . 7.6%זאת לאחר שהניבו למשקיעים תשואה שנתית ממוצעת של , ₪מיליארד 5.6-ל ₪ מיליארד 1.28-מרשים של כגיוס 

מרבית הגיוסים התרכזו בקרנות לפי השקעה גיאוגרפית  , ₪מיליארד 2.6-כ, המניתיותל רשמו את הגיוס הגבוה ביותר מבין הקרנות "בחו

.₪מיליארד 1.95-וגייסו כ16.5%שהניבו למשקיעים תשואה שנתית ממוצעת של 

בנכסים המנוהלים  32%הציגו השנה צמיחה נאה של ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

₪ מיליארד 19.1-ח כללי הובילו השנה את טבלת גיוסי הקרנות עם כ"קרנות אג(. מסך כלל נכסי הקרנות33.7%-שהם כ)₪ מיליארד 95-ל
שהניבו  מניות ח כללי ללא "אגנותבו לקרנות ₪ מיליון 360-כ,  מתוך הגיוס השנתי. 2016-מיליארד ב1.47-פדיון של כ, זאת לעומת

20/80לקרנות ₪ מיליארד 8.23-כ, 4.35%עם תשואה ממוצעת של 10/90לקרנות ₪ מיליארד 7.16-כ, 4%למשקיעים תשואה ממוצעת של 
.₪מיליארד 3.27-ויותר למניות נותבו כ30%ח כללי עם חשיפה של "ולקרנות אג5.5%עם תשואה ממוצעת של 

₪  במיליוני 

יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// סיכום שנתי 
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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 הקירה. פיננסים המפורטים בסקירה

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

סיכוםדצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינוארקטגוריה/תאריך

2251092241262172612445481023031279גמישות

21000-100010-96-97-חו"ל כללי

46742644236767687204-244-10081-28-112368מניות בארץ

2692769917148732691482012764523592586מניות בחו"ל

224-1-4-16-5-6-4-8-838-14ממונפות ואסטרטגיות

725-587-432-167-371-135-139-17-118-160-22-498-3371-קרן כספית

801-523-360-275-455-268-1757712-207-330-450-3756-אג"ח בארץ- שקליות

1244-1112-1026-420-245195344296332208610550-1514-אג"ח בארץ- מדינה

4-2-3-8-21-2-1-2012-14אג"ח בארץ- מט"ח

642782615388580291-391-179153704291833726אג"ח בארץ - חברות והמרה

2177211320521607211614281322666116616311723110619106אג"ח בארץ כללי

183-180-351-72-193-8115432346834-13-680-אג"ח בחו"ל

00-1000-1000-10-3לתושבי חוץ בלבד

40-15-9-75-22-31-9-10-12-11-71-234-אגד קרנות

סה"כ קרנות מנייתיות )גמישות, 

מניות בארץ ובחו"ל(
9618117645101041186597-511494584543526233

792131112471549246015901533822176923502888107119381סך הכול

1516189816791716283117251672839188725092911156922753מסורתיות )בנטרול כספיות(

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנות - 2017

המשקיעים העדיפו באופן ברור  . 2016בקצב הפדיונות לעומת 80%צניחה של ,  ₪מיליארד 1.5-כ2017איבדו בסיכום ח מדינה "אגקרנות •

קרנות  . 3%זאת לאחר שהניבו למשקיעים תשואה של , ₪מיליון 980-מניות גייסו כ10%ח מדינה עד "קרנות אג, מנייתיתקרנות עם חשיפה 

מדינה ללא  קרנות , מנגד.3.7%והניבו למשקיעים תשואה ממוצעת של ₪ מיליארד 1.07מניות גייסו 10%-מדינה עם חשיפה של מעל ל

.בהתאמה₪ מיליארד 2.37-וכ₪ מיליארד 1.26-הציגו פדיונות כבדים של כמדינה צמוד מדד וקרנות מניות 

המשקיעים הבינו את פוטנציאל התשואה המוגבל בקרנות אלו  , בראש רשימת הקרנות הפודות2017מסיימות את השקליותהקרנות •

₪ מיליארד 3.7-מה שהתבטא בפדיונות של כ. הגדילו סיכון על חשבון האפיקים הסולידיים, ח חברות"ובעקבות העליות במדדי המניות ואג
.השקלים הארוכיםמעל הציפיות המוקדמות של המשקיעים וזאת בשל תרומת אפיק , 2.6%וזאת למרות שהניבו תשואה ממוצעת של 

ח חברות הניבו  "קרנות אג. 2016בקצב הגיוסים לעומת 26%עלייה של ,  ₪מיליארד 3.7-כ2017ח חברות גייסו במהלך שנת "קרנות אג•

.השקליבונד -וקרנות מחקות על מדד התלHIGH YIELDבדגש על קרנות 5.6%למשקיעים תשואה ממוצעת של 

20%ירידה של , ₪מיליון 680-שרשמו השנה פדיונות של כל "ח בחו"אגלא היטיב עם קרנות 10%-הפיחות של הדולר אל מול השקל ב•
.2016בקצב הפדיונות לעומת 

227.6-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המסורתיות . מיליארד שקל243-כ31.12.17-לתעשיית הקרנות מנהלת נכון 
.₪מיליארד 15.4-כשמנהלות הכספיות והקרנותשקלמיליארד 


