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ח"אפיק האג

בישראלח"האגושוקהמאקרוסביבת

ברבעוןהאטהעללהצביעממשיךבמשקהמאקרונתונימכלול

בחודשיםבלבד2.7%-בעלההשירותיםיצוא.השנהשלהשני

ביחס2%-בצמחוהשיווקברשתותהמכירות.מאי-אפריל

2.6%-בברבעוןעלההמשולבהמדד.אשתקדהמקביללרבעון

.אברבעון3.8%-לביחס

יתרמשקללתתלהמשיךצפויישראלבנק,להערכתנו

ולאהסחרומלחמתהגלובאליתלכלכלההקשוריםלסיכונים

,באינפלציהעליההמשךכןפיעלאף.ריביתלהעלותימהר

עליקשו,ב"בארהתשואותמעלייתוהסיכוןהתקציביהגרעון

מ"מחאחזקתעלממליציםאנו.התשואותירידתמגמתהמשך

ח"באגשימוש)סינטטיבאופןהממשלתיבאפיקבינוני-קצר

.(וארוכותמאודקצרות

קונצרניח"אג

לסגירההובילההממשלתיבאפיקהחדההתשואותירידת

ומחזוריהנפקותגלועוררההקונצרניבאפיקהמרווחיםשלחדה

.החברותשלחוב

לחץתחתלהיסחרממשיכותאידיביקבוצתשלהחובאגרות

NAVהלאורמתקרבחובהסדרכיהןבשוקהערכותכאשר

.נכסיםעלהתחייבויותעודףהמשקףהשלילי

החובאגרותבבחירתגבוההסלקטיביותעלממליציםאנו

.השנהמתחילתהראלילאחרהקונצרניות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

צמיחהעםלטובההפתיעב"בארההשנילרבעוןהתוצראומדן

.1.8%-1.7%עלשעמדמוקדםצפילעומת2.1%שלבשיעור

בצירוףזהנתון.ברבעון4.3%-בעלההפרטיתהצריכהנתון

צפויהשירותיםומגזרהתעסוקהמשוקנוספיםחיובייםנתונים

בישיבה0.25%שלריביתבהורדתלהסתפקהפדאתלהוביל

.הקרובה

כמותיתלהרחבההקרקעאתהכיןהמרכזיבנקנגיד,באירופה

לרדתצפויהECBהריבית.הצמיחהאתלעודדבמטרהנוספת

.(כיום-0.4%מ)-0.5%שללרמה

המדדיPMI-האטהמגמתלהציגממשיכיםהגלובאליים

וגרמניהיפןכגוןהמובילותהמדינותמרביתכאשר.בתעשייה

.הפעילותשלצמצוםהמשקף50-מנמוךנתוןמציגות

אפיק המניות
ישראל

בעלה125א"תמדד.חיוביתבמגמהננעלא"בתהמסחרשבוע-

125א"בתהבולטותמהמניות.1.27%-בעלה90א"ות2.48%

-ו14.2%,15.4%-בכשעלוובינויושיכוןאודיוקודס,קמטקאתנציין

וסלקוםפרטנר,רדהילמניותשעריםבירידותבלטו.בהתאמה12%

.בהתאמה8.9%-ו9%,13%-כמערכןהשילואשר

בחברתהמיעוטמניותכלללרכישתבהסכםהתקשרהגלובגזית

על18%-כשלפרמיה,אירומיליון565-לבתמורהאטריוםהבת

שלדיסקאונטמשקפתהעסקהתמחור.העסקהטרוםהמניהמחיר

תכירגלובגזיתיוצאוכפועלאטריוםשלהעצמיההוןעל21%-כ

רכיבלהגדלתהאסטרטגיה.העצמיבהון₪מיליון304-כשלבגידול

מסך77%-כהעסקהלאחרומהווהמתממשתהפרטין"הנדל

.הנכסים

ב"ארה

הכאשרחיובישבועסיכמוב"ארהמדדי-S&P -בעלה500

.2.26%-בק"והנאסד1.65%

Amazonעלהצביעושדוחותיהלאחר1.1%-בהשבועירדה

מהציפיותנמוכההיתההרווחתחזיתאךבהכנסותמהירהצמיחה

10%-בעלתהGoogle.בשילוחיותרגבוהותהשקעותרקעעל

מענןובהכנסותהחברהבאתרימהתחזיותגבוההצמיחהלאור

.דולרמיליארד25-במניותשלחוזרתרכישתתוכניתומהשקת

Texasהשבביםחברת Instrumentsמתןלאחר9.3%-בעלתה

חיוביתשנייהלמחציתצפיומתוךבאלרבעוןיותרגבוהותתחזיות

.השבביםבענףיותר

אירופה

עלה600האירוסטוקסמדדכאשרחיובישבועסיכמואירופהמדדי

.1.3%-בוהדאקס0.9%-ב

34%הרווחצמיחתשיעורכאשר600האירוסטוקסמחברות

11מתוך6.אשתקדמקבילרבעוןלעומת1%עלנאמדלמניה

.נמוכהאךחיוביתצמיחהעלמצביעיםהסקטורים

הציגוהמגזרחברותכאשר2%-בכעלההבסיסיתהצריכהסקטור

ABהבירהיצרנית.טוביםדוחות InBevלאחר8%-בעלתה

בשולישיפורורשמהשנים5-בביותרהגבוהצמיחהנתוןשהציגה

לצמיחהחזרהלאחר4%-בעלתהDanone.התפעוליתהרווחיות

חזקהצמיחהכאשר1.7%-בעלתהNestle.לתינוקותהמזוןבמגזר

.וברזילב"בארהנרשמה

28.7.19// סקירה שבועית 

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

60353.20.19%6.58%4.10.31.0מדד תל בונד 278.40.00%0.25%מ"מדד מק

354.50.14%6.52%4.00.41.0מדד תל בונד צמודות443.10.13%2.81%שנים2-5ממשלתי קבוע 

366.6-0.10%7.01%3.31.62.4מדד תל בונד תשואות683.70.81%10.01%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

356.60.17%5.54%3.72.62.0מדד תל בונד לא צמודות280.70.01%2.52%שנים5-2ממשלתי מדד 

0.00.19%5.93%3.82.72.1מדד תל בונד שקלי375.40.24%7.22%שנים10-5ממשלתי מדד 

0.00.20%9.59%3.25.85.3מדד תל בונד תשואות שקלי368.60.26%5.83%ח כללי"אג

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

351609.52.89%9.95%S&P 5003003.71.65%20.70%א "מדד ת

1251498.52.48%12.40%Nasdaq8238.52.26%25.54%א "מדד ת

901263.71.27%19.59%Eurostoxx 600389.50.90%15.72%א "מדד ת

1282.00.95%15.71%DAX 4012362.11.30%17.62%א צמיחה"מדד ת

680.52.17%35.10%MSCI World 531.00.75%17.30%ן"א נדל"מדד ת

52465.32.11%20.06%MSCI Emerging Markets1048.7-0.83%8.94%-א בנקים"מדד ת
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יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// סיכום חודשי 
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מתחילת יולי  ₪ מיליארד 2.9-תעשיית קרנות הנאמנות מציגה גיוס מצטבר של כ

מיליארד 1-הקרנות המנוהלות מאטות את קצב הגיוסים בשבוע האחרון ומסתכם מתחילת החודש ב₪.

 ח  "סל על מדדי אג/מרבית הכספים נותבו בעיקר אל קרנות מחקות-₪מיליארד 1זרימת הכספים לקרנות הפאסיביות חוצה את רף

.  חברות ומניות בישראל

520-מתוכם כ, ₪מיליון 840-אם כי מתחילת החודש הן עדיין בגיוס חיובי של כ, הקרנות הכספיות מאבדות מעט נכסים השבוע

.זרמו לכספיות דולריות₪ מיליון 

. שבר שיא גם הוא125א "המדדים בישראל לא נשארו מאחור ומדד ת, ב ממשיכים בראלי ושוברים שיאים חדשים"מדדי המניות בארה•
, ₪מיליון 92-גייסו כמניות בישראלקרנות . ₪מיליון 102-מסכמות את החודש עם פדיון של כהמנוהלות1המנייתיותלמרות זאת הקרנות 
בארץ בלטו  סל על מדדי המניות /קרנות מחקות. הגמישותבקרנות ₪ מיליון 118-וכל"מניות בחובקרנות ₪ מיליון 75-אל מול פדיונות של כ

.₪מיליון 14-ל פדו כ"סל על מדדי המניות בחו/קרנות מחקות, מנגד, ₪מיליון 517-עם גיוס של כ

ממשיכות ליהנות מזרימת כספים מסיבית  ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.מתחילת החודש₪ מיליון 728-שהסתכמה בכ

. ₪מיליון 96-המשיכו במגמת הפדיונות שנאמדה בכשקליות קרנות, אך למרות זאת, 1.2%-טיפס החודש בשקלי ח ממשלתי "אגמדד •

-כ, ₪מיליון 406-רשמו החודש גיוסים של כ, סל/מנוהלות ומחקות, ח ממשלתי"אגקרנות , 1.1%-עלה החודש בממשלתי כללי ח "אגמדד •
.צמוד מדד-מדינהמתוכם נותבו לקרנות המנוהלות בדגש על ₪ מיליון 384

246-גייסו כח חברות מנוהלות "אגקרנות . ₪ מיליון 813-זאת לאחר שגייסו החודש כ, רושמות עלייה בקצב הגיוסיםח חברות "אגקרנות •
.נוספים₪ מיליון 567-גייסו כסל/המחקותוקרנות ₪ מיליון 

-כ, ₪מיליון 215-ממשיכות לאבד נכסים לאחר שפדו החודש כל "ח חו"אגקרנות , שקל מתחילת השנה-דולרבצמד 6%של בהמשך לירידה •
.סל/מחקותמיליון בקרנות 67-וכהמנוהלותבקרנות ₪ מיליון 148

:מתחילת יוליסל /פדיונות של קרנות מנוהלות וקרנות מחקות/גיוסיםטבלת 

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

קרנות       , 179.6-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המנוהלות . מיליארד שקל335.6-כ24.07.19-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 27.4-כשמנהלות הכספיות והקרנותמיליארד שקל127.7-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

118-118-גמישות

60951792מניות בארץ

89-14-75-מניות בחו"ל

22-11-11-ממונפות ואסטרטגיות

846846קרן כספית

96-96-אג"ח בארץ- שקליות

40622384אג"ח בארץ- מדינה

אג"ח בארץ - חברות 

והמרה
813567246

74518728אג"ח בארץ - כללי

215-67-148-אג"ח בחו"ל

2-2-אגד קרנות

93-12-אחר

286710341833סה"כ הכל

התפלגות גיוסים/פדיונות לפי קרנות מחקות/מנוהלות מתחילת החודש


