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מתחילת שנה₪ מיליארד 1.25-תעשיית קרנות הנאמנות רושמת ירידה חדה בקצב הפדיונות העומד על כ

מה , והמניות הרגיעה את המשקיעיםח"האגפתיחת שנה חיובית במדדי , 18בדצמבר ₪ מיליארד 9.8-לאחר פדיונות כבדים של כ

.מתחילת שנה₪ מיליארד 1.25-שהתבטא בצניחה חדה בקצב הפדיונות בקרנות המנוהלות שעומד על כ

סל על מדדי מניות  /בהובלת קרנות מחקות₪ מיליון 490-הקרנות המחקות וקרנות הסל רושמות ירידה בקצב הפדיונות הנאמדים בכ

.ל"בחו

מיליון 470-הקרנות הכספיות ממשיכות את מסע הגיוסים ומציגות מתחילת החודש גיוס של כ, מנגד₪.

המנוהלות  1המנייתיותמה שהוביל לירידה חדה בקצב הפדיונות בקרנות , עם עליות שערים נאות, ברגל ימין2019מדדי המניות פתחו את •

89-כ, מניות בישראלבקרנות ₪ מיליון 4-המתחלקים לפדיון זעיר של כ. ₪מיליון 157-זאת לאחר שנפדו מהן החודש כ, 18לעומת דצמבר 
ל המשיכו במגמת הפדיונות  "סל על מדדי המניות ובחו/קרנות מחקות. ל"מניות בחובקרנות ₪ מיליון 69-ו כהגמישותבקרנות ₪  מיליון 

₪מיליון 520-שהצטברו לכ

,  והמניותח"האגנהנו החודש מפתיחה חיובית במדדי ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •
18בדצמבר ₪ מיליארד 5-לעומת פדיון אדיר של כ₪ מיליון 630-מה שהוביל לצניחה בקצב הפדיונות לכ

113-הורידו את קצב הפדיונות שהסתכם החודש בכהשקליותהקרנות , 0.9%עם עלייה של 2019פתח את ח ממשלתי שקלי "אגמדד •
.₪ מיליון 

-מתוחם כ, ₪מיליון 368-המשיכו במומנטום השלילי ואיבדו החודש כח מדינה"אגקרנות , 0.8%-עלה החודש בח ממשלתי כללי "אגמדד •
.סל/מחקותח מדינה "מקרנות אג₪ מיליון 132-וכמנוהלותח מדינה "נפדו מקרנות אג232

,  ומנגדהמנוהלותבקרנות ₪ מיליון 213-פדיון של כ, מחד. בלבד₪ מיליון 66-הציגו ירידה בקצב הפדיונות שעמדו על כח חברות "אגקרנות •
.סל/המחקותבקרנות ₪ מיליון 147-גיוס של כ

-זאת לאחר שגייסו מתחילת החודש כ, המשיכו לצבור נכסיםל "ח חו"אגקרנות , שקל מתחילת השנה-בצמד דולר1.5%למרות הירידה של •
.סל/מחקותמיליון בקרנות 25-וכהמנוהלותבקרנות ₪ מיליון 130-כ, ₪מיליון 155

20/01/19-סל מתחילת שנה ועד ל/פדיונות של קרנות מנוהלות וקרנות מחקות/טבלאות גיוסים

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

קרנות       , 171.5-מנהלות כ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המנוהלות . מיליארד שקל310-כ20.01.19-הקרנות מנהלת נכון לתעשיית 

.₪מיליארד 23.3-שמנהלות כהכספיות והקרנותמיליארד שקל115.8-סל מנהלות כ/מחקות

הסקיר. ע או נכסים פיננסיים כלשהם"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  . ה מבוססת על מידע אשר החברה סבורה כי הוא מהימן אך אינה יכולה לערוב לכך

שיווק להשקעות ואינה תחליף   לייעוץ אישי ללקוחות בה/ 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. תחשב 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

סה"כ גיוסים פדיונותסיווג קרנות

84-גמישות

4-מניות בארץ

69-מניות בחו"ל

7-ממונפות ואסטרטגיות

470קרן כספית

113-אג"ח בארץ- שקליות

232-אג"ח בארץ- מדינה

2אג"ח בארץ-מט"ח

213-אג"ח בארץ - חברות והמרה

633-אג"ח בארץ - כללי

131אג"ח בחו"ל

2-אגד קרנות

755-סה"כ הכל

התפלגות גיוסים/פדיונות קרנות מנוהלות מתחילת החודש

סה"כ גיוסים פדיונותסיווג קרנות

5מניות בארץ

525-מניות בחו"ל

55ממונפות

136-אג"ח בארץ- מדינה

147אג"ח בארץ- חברות והמרה

55-אג"ח בארץ משולבת- כללי

25אג"ח בחו"ל

5-סחורות

0אחר

489-סה"כ הכל

התפלגות גיוסים/פדיונות קרנות מחקות/סל מתחילת החודש


