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ח"אפיק האג
ח"האגושוקהמאקרוסביבת

לשנותשלאהחליטהישראלבנקשלהמוניטאריתהועידה

מחלקתתחזיותוהנמכתהיוניהטון.כצפויהריביתאת

הריביתלהעלאתהסיכוייםלהפחתתהביאוהמחקר

בסביבתהעלייהכיסבוריםאנו.ההוןבשוקהמגולמים

בנקמצדהטוןלשינויתביאהקרוביםבחודשיםהאינפלציה

הרכיבהגדלתעלממליציםאנו.הבאותבישיבותישראל

.יתרלמשקלהצמוד

קצב.2%עלעומדבמשקהממוצעהשכרעלייתקצב

מאודגבוהשיעור,5%-כעלעומדהעסקיבמגזרהעלייה

.האחרוניםלעשוריםביחס

בנתוניםהשיפורעםנעצרההתשואותירידתמגמת

.המקומיבמשקחיובייםאינפלציהונתוניבעולםהכלכליים

.ההשקעותבתיקיקצרמ"מחאחזקתעלממליציםאנו

קונצרניח"אג

מאבקעםלכותרותחזרוזהבאינטרנטשלהחובאגרות

בעוד.סטארלייטקבוצתלביןזאביגזביןשניטששליטה

למחזיקייותרגבוהכלכליערךמייצרתזאביגדשלשהצעתו

אנו.במזומןמיידיתתמורהמציעהסטארלייטהצעת,ח"האג

אחדאףידיעלהאחרונההמילהנאמרהלאעודכימניחים

.המציעיםמשני

החובאגרותבבחירתגבוההסלקטיביותעלממליציםאנו

התהפכותולאורהשנהמתחילתהראלילאחרהקונצרניות

.הממשלתיח"באגהמומנטום

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

מרץבחודש2%-להתמתנהב"בארההליבהאינפלציית.

נתון,פברוארבחודש0.5%-בירדובתעשייהההזמנות

.להאטהלגרוםממשיכההסחרמלחמתכיהמראה

הראוהאחרוןבחודשבאירופההתעשייתיהיצורנתוני

מתחזקת.האטהשלארוכהמגמהלאחרוזאתהתאוששות

האטהלאחרלאיטהמתאוששתאירופהכלכלתכיההנחה

.2018שלהשניבחציוןשחוותההחריפה

מרץבחודשחדההתאוששותהראומסיןהיצואנתוני

.הגלובאליהמסחרהתחזקותעלהמעיד

אפיק המניות
ישראל

המוביליםבמדדיםחיוביתבמגמהננעלא"בתהמסחרשבוע.

הוסיפוהביטוחחברותמניות.2.70%-בעלה125א"תמדד

שורתעלההוןשוקרשותר"יוהודעתלאחרהשבוע5%

המוסדייםהגופיםמעורבותאתלהגבירשתכליתםהסדרים

למוסדייםיתירמההסדרחלקכאשרמשקיעיםהםבהןבחברות

.הביטוחבחברות7.5%עדלהחזיק

הזמנותקיבלה,השבביםלתעשייהבדיקהציודיצרנית,קמטק

המערכות.מובילהזיכרונותמיצרניתדולרמיליון7שלבהיקף

-כהוסיפהקמטקמנית.2019שלהשניהרבעוןבמהלךיותקנו

3.6%.

מיליארד2.7-כשלחברהשווילפינסגרהישראכרטהנפקת

רווחמכפילמשקףזהמחיר.13.5₪שללמניהמחיראושקל

במדדלהיכללצפויההחברה.2018רווחבסיסעל7.7-כשל

.90א"ת

ב"ארה

ברציפותהשלישיהשבועזהחיובישבועסיימוב"ארהמדדי

S&P-הכאשר .0.65%-ב100ק"והנאסד0.51%-בעלה500

בהובלת2%-בכעלההבנקיםסקטורJP Morganאשר

כאשר5%-בצמחהנקיהרווח.מהצפויטוביםדוחותפרסמה

.להשקעותובבנקאותהצרכניתבבנקאותבעיקרנרשמההחוזקה

Wellsבנק,מנגד Fargoתוצאותפרסוםלאחר4.7%-בכירד

.האשראימרווחתחזיתוהנמכתמהצפוינמוכות

ChevronלרכישתהצעתהגישהAnadarko Petroliumלפי

מתוךהיתרבין,למניהדולר65אודולרמיליארד33שלשווי

.Anadarkoשלהשמןפצליבנכסיענייןרצון

אירופה

הגרמניוהדאקס0.18%-בהשבועעלה600האירוסטוקסמדד

.0.08%-בירד

האינטרנטקמעונאית,ASOSפרסוםלאחר15%-בכעלתה

גםחיוביותבתוצאותביטחוןמביעההחברהכאשרראשוןחציון

התפעוליברווח15%שללגידולהחברהצפי.השנייהבמחצית

.2020בשנתחיוביפנוימזומניםלתזריםוחזרה

 14.4.19// סקירה שבועית 

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

60344.70.41%4.02%3.90.31.2מדד תל בונד 278.20.01%0.16%מ"מדד מק

346.00.37%3.98%3.90.41.3מדד תל בונד צמודות436.80.23%1.35%שנים2-5ממשלתי קבוע 

359.40.37%4.91%3.60.03.3מדד תל בונד תשואות646.90.95%4.10%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

348.20.09%3.04%3.63.42.5מדד תל בונד לא צמודות279.10.23%1.95%שנים5-2ממשלתי מדד 

0.00.09%3.33%3.73.52.6מדד תל בונד שקלי365.10.83%4.26%שנים10-5ממשלתי מדד 

0.0-0.11%5.54%3.26.55.7מדד תל בונד תשואות שקלי359.10.43%3.10%ח כללי"אג

שנה.ת' תשבוע' תערךל"מדדי מניות בחושנה.ת' תשבוע' תערךמדדי מניות בישראל

351586.32.34%8.36%S&P 5002888.30.51%15.98%א "מדד ת

1251462.02.70%9.66%Nasdaq 1007594.90.65%20.51%א "מדד ת

901209.13.82%14.41%Eurostoxx 600386.9-0.18%14.77%א "מדד ת

1301.11.47%17.42%DAX 4011935.2-0.08%13.65%א צמיחה"מדד ת

612.53.19%21.59%MSCI World 512.3-1.30%13.17%ן"א נדל"מדד ת

52310.62.76%12.52%MSCI Emerging Markets1089.10.36%13.14%-א בנקים"מדד ת
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₪  מיליון 680-הנאמנות מסכמת את מחצית מחודש אפריל עם גיוסים של כתעשיית קרנות 

בשבועיים הראשונים של החודש₪ מיליון 148-הקרנות המנוהלות חוזרות לגיוס חיובי עם כ.

 ח  "אגסל על מדדי /גיוסים בקרנות המחקות, כאשר מחד.₪מיליון 246-רושמות יחד גיוסים של כהמחקות וקרנות הסל הקרנות

.ל"ח בחו"מניות ואגסל על /פדיונות בקרנות מחקות, ומנגד. חברות ומניות בארץ

 מיליון 280-מציגות המשך גיוסים יציב המסתכם בכהקרנות הכספיות₪.

ב רשמו עליות  "מדדי המניות העיקריים בארהגם,בהמשך לכך, 3.8%-בארץ מסחרו עד כה בעליות שערים נאות של עד כמדדי המניות •

. ₪מיליון 35-במחצית הראשונה של החודש פדיון של כהציגו המנוהלות1המנייתיותהקרנות , למרות המגמה החיובית. 3.4%חדות של עד 
בקרנות  ₪ מיליון 30-אל מול גיוס של כ, ל"מניות בחובקרנות ₪  מיליון 20-כ, הגמישותבקרנות ₪ מיליון 44-כשל המתחלקים לפדיון 

בקרנות  ₪ מיליון 324-גיוסים של כ, כאשר מחד, ל הציגו מגמה מעורבת"בארץ ובחוסל על מדדי המניות /קרנות מחקות. בישראלמניות 

.ל"מניות בחוסל  על מדדי /בקרנות מחקות₪ מיליון 78-פדיונות של כ, ומנגד. מניות בישראלסל על מדדי /מחקות

שהתבטא , מזינוק בקצב הגיוסיםנהנו החודש ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.₪מיליון 130-כשל בגיוסים 

197-רשמו החודש פדיונות של כהשקליותהקרנות , עקב כך, 0.3%את אפריל עם ירידות שערים של פתח ח ממשלתי שקלי "אגמדד •
.₪ מיליון 

₪ מיליון 139-גייסו כח חברות מנוהלות "אגקרנות . ₪מיליון 237-מציגות איתנות בקצב הגיוסים שהסתכם החודש בכח חברות "אגקרנות •
.נוספים₪ מיליון 99-רשמו גיוסים של כסל/המחקותוקרנות 

150-ממשיכות במגמת הפדיונות שהסתכמה החודש בכל "ח חו"אגקרנות , שקל מתחילת השנה-דולרבצמד 4.6%של בעקבות ירידה •
.סל/מחקותמיליון בקרנות 68-וכהמנוהלותבקרנות ₪ מיליון 81-כ, ₪מיליון 

מתחילת מרץסל /פדיונות של קרנות מנוהלות וקרנות מחקות/גיוסיםטבלת 

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

קרנות       , 175-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המנוהלות . מיליארד שקל323.9-כ11.04.19-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 25.6-כשמנהלות הכספיות והקרנותמיליארד שקל123.1-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

44-44-גמישות

35432430מניות בארץ

98-78-20-מניות בחו"ל

14-217-ממונפות ואסטרטגיות

281281קרן כספית

197-197-אג"ח בארץ- שקליות

1880188אג"ח בארץ- מדינה

אג"ח בארץ - חברות 

והמרה
23799139

127-3130אג"ח בארץ - כללי

149-68-81-אג"ח בחו"ל

2-2-אגד קרנות

8-7-1-אחר

676246430סה"כ הכל

התפלגות גיוסים/פדיונות לפי קרנות מחקות/מנוהלות מתחילת החודש


