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ח"אפיק האג

ח"האגושוקהמאקרוסביבת
לאחר,הרביעיברבעון2.9%-בעלההמשקבענפיהפדיון

הישראליהמשקכיניכר.השלישיברבעון3%שלעלייה

התמתנותמגמתלמרות,הצמיחהבקצביציבותמפגין

.גלובלית

ברבעוןשנתיבחישוב7.3%-בירדהתעשייתיהייצור

ההתכווצות.הקודםברבעון1.1%שלירידהלעומת

.ואינטלטבעבפעילותירידהעקבבעיקרמושפעת

הקרוביםבחודשיםהאינפלציהבציפיותלעליההסיכונים

השקליםביןשווהאחזקהעלממליציםאנו.נמוכיםנותרו

.והצמודים

קונצרניח"אג

השבועגםנמשכההקונצרניח"אגבאפיקהעליותמגמת

ועליותהצמודיםבונדהתלבמדד0.35%-כשלעליותעם

.השקליהקונצרניבאפיקדומות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

כימעריכיםהועדהחברימספרכיעולההפדמפרוטוקול

ביחסתפתיעהאינפלציהאםרקריביתלהעלותצורךיהיה

דאגההביעוהועדהחברי.הפדשלהבסיסלתחזיות

אשרהכלכליתלפעילותומשמעותההעקוםמהשטחות

לראותממשיכיםהפדחברי.השנהלהאטצפויהלהערכתם

רקעעלוזאתבריאבקצבמתרחבתהפרטיתהצריכהאת

דאגההביעוהועדהחברי,זאתעם.האיתןהעבודהשוק

משקיביכולתלירידהבנוגעובעיקרן"הנדלבשוקמהחולשה

.דירותלרכושהבית

מראיםהשבועפורסמואשרכלכלייםאינדיקטוריםמספר

בירידתתומכיםאשרב"בארההאטהסימניעלברובם

קיימאבנימוצריהזמנותאתכולליםאלונתונים.תשואות

בתעשייהPMI,פילדלפיהבאזורהפדמדד,(ליבה)ב"בארה

.קיימיםבתיםומכירות

ודרוםב"ארה,יפןממדינותלסיןביצואהשנתיהשינויקצב

התפתחות.האחרוניםבחודשיםספרתי-דובקצבירדקוריאה

.הסיניתהכלכלההיחלשותעלמעידהזו

אפיק המניות

ישראל
המוביליםבמדדיםחיוביתבמגמהננעלא"בתהמסחרשבוע.

מניות.בהתאמה0.7%-וכ0.85%-בעלו125א"ות35א"ת

7.4%-ו10.8%-בהשבועירדוופרטנרסלקוםהסלולר

.ממשיכהא"בתהדוחותעונת.בהתאמה

סביריםדוחותפרסמה,האנלוגייםהשבביםיצרנית,טאואר

13%שלגידול,הרביעיברבעוןדולרמיליון38שלרווחשהציגו

החברהמתחזיותעידודשאפומשקיעים.קודםלרבעוןבהשוואה

עמדהאשר,הראשוןברבעוןדולרמיליון310שללהכנסות

16.7%-בעלתההמניהמכךכתוצאה.האנליסטיםבתחזיות

.שבועיבסיכום

ברבעוןרשמההחברהכאשרפושריםדוחותפרסמהמליסרון

בהוצאותחיסכון.זהיםמנכסיםNOI-באפסיתצמיחההרביעי

כינציין.מיליון174-לFFO-ב4%שללצמיחההובילהמימון

בפדיונותמאודקלהעלייהמליסרוןהציגה2018שנתבסיכום

זהמצב.(1.7%)יותרגבוהבשיעורעלהד"ששכבעוד(0.3%)

עלייתהליךמיצויאתלזרזועשויהשוכריםעלהעומסאתמגביר

.החברהבקניוניהדירהשכר

ב"ארה

הכאשרנוסףחיובישבועסיימוב"ארהמדדי-S&P 500

ב"ארהביןהסחרשיחותהמשךרקעעל0.64%לערכוהוסיף

אשרסיןעלהמכסיםהעלאתאתלדחותב"ארהוכוונתלסין

.למרץ1-בלתוקףלהיכנסצפויים

1%-כהוסיפווהבריאותהתקשורתשירותי,הטכנולוגיהסקטור

.0.28%-בירדהבסיסיתהצריכהסקטור,מנגד.אחדכל

מניתKraft Heinzדוחותפרסוםלאחר27.5%-בירדה

מוניטיןמחיקתכללואשרהאנליסטיםמתחזיותנמוכיםרבעוניים

אתהפחיתההחברה,בנוסף.דולרמיליארד15.5שלבהיקף

מדיניותעלSEC-השלחקירהשמתקיימתומסרההדיבידנד

.הרכשרישוםשלהחשבונאית

אירופה

רקעעלוזאת0.62%-בכהשבועעלה600האירוסטוקסמדד

.חלשיםמאקרונתוניעלהאפילואשרהסחרבשיחותהתקדמות

.יותר

 24.2.19// סקירה שבועית 

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

60338.90.29%2.27%3.90.71.3מדד תל בונד 278.10.01%0.12%מ"מדד מק

340.50.42%2.31%3.90.81.3מדד תל בונד צמודות435.50.11%1.06%שנים2-5ממשלתי קבוע 

351.20.19%2.53%3.62.93.5מדד תל בונד תשואות639.00.26%2.83%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

341.70.34%1.13%3.63.82.9מדד תל בונד לא צמודות276.90.18%1.13%שנים5-2ממשלתי מדד 

0.0-0.08%1.33%3.84.03.0מדד תל בונד שקלי358.70.26%2.46%שנים10-5ממשלתי מדד 

0.00.46%1.22%3.47.66.7מדד תל בונד תשואות שקלי354.70.19%1.85%ח כללי"אג

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

351569.90.85%7.24%S&P 5002774.90.61%11.40%א "מדד ת

1251428.70.69%7.17%Nasdaq 1007035.20.50%12.02%א "מדד ת

901136.00.37%7.50%Eurostoxx 600370.40.62%9.95%א "מדד ת

1259.9-1.90%13.71%DAX 4011423.30.00%8.51%א צמיחה"מדד ת

559.31.28%11.03%MSCI World 504.21.19%11.37%ן"א נדל"מדד ת

52206.41.02%7.45%MSCI Emerging Markets1058.72.72%9.97%-א בנקים"מדד ת



בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// סיכום חודשי 
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ח"מיליון ש143-רושמת החודש פדיון קל של כתעשיית קרנות הנאמנות 

מתחילת פברואר₪ מיליון 352-הקרנות המנוהלות רושמות צניחה בקצב הפדיונות לעומת החודש הקודם ומציגות פדיון של כ

 בקרנות  ₪ מיליון 554-גיוסים של כ, כאשר מחד. נטו₪ מיליון 57-מציגות בפברואר פדיון של כהמחקות וקרנות הסל הקרנות

.  בקרנות סל₪ מיליון 611-פדיונות של כ, ומנגד. המחקות

 מיליון 266-כהכספיות ממשיכות את מסע הגיוסים ומציגות מתחילת החודש גיוס של קרנות₪.

ל רשמו  "קרנות מניות בחו, 1.7%קרנות מניות בישראל מציגות תשואה ממוצעת של , קרנות מניות מציגות מתחילת פברואר תשואות נאות•

המתחלקים  . ₪מיליון 300-סבלו החודש מפדיונות של כ1המנייתיותהקרנות , למרות זאת. 2.2%תשואה מעט גבוהה יותר העומדת על 

בקרנות  ₪ מיליון 365-אל מול גיוסים של כ, הגמישותבקרנות ₪ מיליון 45-כ, ל"מניות בחובקרנות ₪ מיליון 620-כשל לפדיונות , מחד

-אל מול גיוסים של כ, 540-על מדדי המניות פדו כסל קרנות , ₪מיליון 76-רשמו פדיון של כהמנוהלות המנייתיותהקרנות . מניות בישראל
.על מדדי המניותהמחקותבקרנות ₪ מיליון 316

,  והמניותח"האגנהנו החודש מפתיחה חיובית במדדי ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •
.2018לראשונה מאז ינואר , ₪מיליון 127-כשל למעבר לגיוסים מה שהוביל 

מיליון  191-פדיונות של כהחודש רשמו השקליותהקרנות , למרות זאת, 0.3%עם עלייה של פברואר פתח את ח ממשלתי שקלי "אגמדד •

 ₪.

כל הפדיונות  , ₪מיליון 52-כהמשיכו במומנטום השלילי ואיבדו החודש ח מדינה"אגקרנות , 0.3%-בעלה החודש ח ממשלתי כללי "אגמדד •

.בקרנות המחקות₪ מיליון 17-אל מול גיוס של כ, התרכזו בקרנות המנוהלות וקרנות סל

בקרנות  ₪ מיליון 21-כפדיון של , מחד. ₪מיליון 179-מהפך ועברו לגיוס חיובי מתחילת החודש הנאמד בכהציגו ח חברות "אגקרנות •

.המחקותבקרנות ₪ מיליון 217-כגיוס של , ומנגדהמנוהלות

מיליון  148-כ, ₪מיליון 147-עברו למגמת פדיונות שהצטברה החודש לכל "ח חו"אגקרנות , שקל מתחילת השנה-דולרבעקבות ירידה בצמד •

.₪מיליון 19-ל הציגו גיוס של כ"ח חו"על מדדי אגהמחקותהקרנות , מנגד. סלמיליון בקרנות 23-וכהמנוהלותבקרנות ₪ 

מתחילת פברוארסל /פדיונות של קרנות מנוהלות וקרנות מחקות/גיוסיםטבלאות 

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

קרנות       , 172.8-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המנוהלות . מיליארד שקל316.8-כ21.02.19-לתעשיית הקרנות מנהלת נכון 

.₪מיליארד 24.5-כשמנהלות הכספיות והקרנותמיליארד שקל119.4-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 סלקרנות מחקותסה"כ גיוסים פדיונותסיווג קרנות

45-45-גמישות

365102271-8מניות בארץ

620214-811-23-מניות בחו"ל

13-2ממונפות ואסטרטגיות

266266קרן כספית

191-191-אג"ח בארץ- שקליות

5217-21-48-אג"ח בארץ- מדינה

אג"ח בארץ - חברות 

והמרה
179217-17-21

127-15-6148אג"ח בארץ - כללי

14719-23-143-אג"ח בחו"ל

5-5-אגד קרנות

21-7-14-אחר

143554-611-86-סה"כ הכל

התפלגות גיוסים/פדיונות לפי קרנות מחקות/מנוהלות מתחילת החודש


