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ח"אפיק האג

בישראלח"האגושוקהמאקרוסביבת

בכמאיבחודשבמשקהפנויותהמשרותבמספרחדהירידה-

במשקהאטהמגמתעלמעידההעבודהשוקהתקררות.1.9%

.הישראלי

המטבעותסלמולחדבאופןהשקלנחלשהשבועסוףבמהלך

זריםלמשקיעיםמיוחסתהשקלהיחלשות.1%-כשלבשיעור

.באיראןמלחמהאיוםנוכחהביטחוניהסיכוןברמתועליה

יתרמשקללתתלהמשיךצפויישראלבנק,להערכתנו

ולאהסחרומלחמתהגלובאליתלכלכלההקשוריםלסיכונים

באינפלציהעליההמשךכןפיעלאף.ריביתלהעלותימהר

אנו.התשואותירידתמגמתהמשךעליקשוהתקציביוהגרעון

הממשלתיבאפיקבינוני-קצרמ"מחאחזקתעלממליצים

.(וארוכותמאודקצרותח"באגשימוש)סינטטיבאופן

קונצרניח"אג

מצדלסיכוןותאבוןהממשלתיח"האגתשואותירידת

מדד.הקונצרניבאפיקחדותשעריםלעליותהובילוהמשקיעים

החודשמתחילת1.4%-כשלתשואההשיאצמודותבונדתל

.1%-כשלתשואהמציגהשקליבונדהתלשמדדבעוד

החובאגרותבבחירתגבוההסלקטיביותעלממליציםאנו

.השנהמתחילתהראלילאחרהקונצרניות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

המדד-PMIבחודש50.9-לביחס50.9-ליוניבחודשירד

המעידנקודות50.1עלהמדדעומדבלבדהתעשייהבענף.מאי

.בתעשייהצמיחההעדרעל

נאום.שינויללאהמרכזיהבנקריביתאתלהותירהחליטהפד

הנגידיםבהערכותשחלמטהלשינויבמקבילפאוולמצדיוני

DOT)הקרובהבשנההריביתהתפתחותבדברהשונים

PLOT)צפויהריביתהורדתכיהשווקיםהערכותאתתמכו

ח"האגתשואותירדולנאוםבתגובה.הקרוביםבחודשים

.העקוםלאורךבחדותהממשלתי

אתהשבועהפתיע,דראגימריו,האירופיהמרכזיהבנקנגיד

נדרשכמותיתהרחבהשלחדשסבבכיהודיעכאשרהשווקים

כינראה.ישתפרולאהאירובגושהכלכלייםוהנתוניםבמידה

המרחיבהשהמדיניותמצפההואכילמחליפודראגימסמןבכך

.תפקידוסיוםלאחרתמשך

אפיק המניות
ישראל

125א"ות35א"תמדד.חיוביתבמגמהננעלא"בתהמסחרשבוע

מניותשעריםבעליותבלטו.בהתאמה1.18%-ו1.22%-בעלו

מניות,מנגד.10.5%-ו13%לערכןהוסיפואשרודנאלביקום

.בהתאמה5.5%-ו,6.8%-כאיבדווטבעסלקום

וקשתשלמשותףמיזם-RGEבענףהתחרותאתלהגבירצפוי

תועברשלתוכהחדשהחברהתוקם,העסקהמתווהלפי.התקשורת

האינטרנטגביעלטלויזיהשירותיוקםוכןWe4g-ואקספוןפעילות

הטלויזיהלשירותימשמעותיתתחרותשיהווהותחרותימוזלבמחיר

.yes-והוט,פרטנר,סלקוםשל

בכיר,האריסשלהלילהראייתמערכותחטיבתרכישתלאחר

נוכחותהאתלהגדילמחויבתהחברהכיצייןמערכותבאלביט

שלמכירהאופיצולכלאחרימקרובעוקבתהחברהוכיב"בארה

.און'ורייתס'טכנולוגייונייטדממיזוגכתוצאהפעילויות

ב"ארה

הכאשרחיובישבועסיכמוב"ארהמדדי-S&P 2.2%-בעלה500

מצד"יוניות"התבטאויותרקעעלנבעוהעליות.3%-בק"והנאסד

.G20-הבפסגתוסיןב"ארהנשיאיביןהפגישהומאישורהפד

זינקוהאנרגיהמניות.השבועחיוביתתשואההציגוהסקטוריםכל

חדהעלייההציתהת"במזהגיאופוליטיתמתיחותכאשר5.1%-בכ

מניותבתמיכת3.3%-בעלוהטכנולוגיהמניות.הנפטבמחיר

.והתוכנההשבבים

Facebookהשקתעלהודעתהלאחרהשבוע5.4%הוסיפה

,Caterpillar,הכבדהציודיצרנית.ליברהבשםקריפטוגרפימטבע

בתחזיותיהביטחוןהביעההחברהשהנהלתלאחר5.2%-בעלתה

ירדה,Mattel,הצעצועיםיצרנית.הסחרממלחמתחששותלמרות

MGA-שלאחר7.2%-ב Entertainmentנאותותבדיקתערכה

.החברותשתיביןבמיזוגמעוניינתלאהיאכיוהודיעה

אירופה

עלה600האירוסטוקסמדדכאשרחיובישבועסיכמואירופהמדדי

לספקמוכנותעלאותתECB-הנגיד.2%-בכוהדאקס1.57%-בכ

.להאטימשיךהכלכלהקצבאםנוספיםכמותיתהקלהצעדי

השבדיתהביגודיצרנית,H&M,השניהרבעוןבתחזיותעמדה,

.הגולמיתברווחיותשחיקהעלמצביעיםעדייןדוחותיהאולם

23.6.19// סקירה שבועית 

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

60352.10.15%5.75%4.10.51.1מדד תל בונד 278.30.01%0.21%מ"מדד מק

353.80.15%5.77%4.00.51.1מדד תל בונד צמודות441.9-0.07%2.27%שנים2-5ממשלתי קבוע 

366.80.37%6.12%3.41.62.3מדד תל בונד תשואות670.2-0.10%7.40%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

354.30.05%4.34%3.82.82.1מדד תל בונד לא צמודות282.3-0.26%2.78%שנים5-2ממשלתי מדד 

0.00.04%4.73%3.82.82.1מדד תל בונד שקלי374.0-0.21%6.54%שנים10-5ממשלתי מדד 

0.00.17%7.21%3.36.05.4מדד תל בונד תשואות שקלי366.50.38%4.78%ח כללי"אג

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

351577.11.22%6.43%S&P 5002954.22.20%17.70%א "מדד ת

1251464.41.18%8.52%Nasdaq 1007738.13.34%22.10%א "מדד ת

901226.01.24%14.38%Eurostoxx 600384.81.57%13.95%א "מדד ת

1269.20.43%14.21%DAX 4012339.92.01%16.87%א צמיחה"מדד ת

651.42.04%26.68%MSCI World 523.32.39%15.60%ן"א נדל"מדד ת

52365.90.50%14.66%MSCI Emerging Markets1053.23.76%9.41%-א בנקים"מדד ת



בלבדהשקעותליועצימיועדתזוסקירה

יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// סיכום חודשי 
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ח"מש450-בארץ ובעולם מגבירות את קצב הגיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות שהסתכם בכח"האגעליות חדות במדדי 

מיליון 645-הקרנות המנוהלות רשמו החודש מהפך ועברו לגיוס חיובי של כ₪.

 כספי המשקיעים נותבו בעיקר אל קרנות  , מחד. ₪מיליון 74-עברו לגיוס חיובי החודש הנאמד בכהמחקות וקרנות הסל הקרנות

.ל"סל על מדדי המניות בארץ ובחו/הפדיונות התרכזו בקרנות מחקות, ומנגד. בישראלח"האגסל על מדדי /מחקות

בקרנות הכספיות  ₪ מיליון 300לפדיון של , המתחלקים מחד, ₪מיליון 250-הקרנות הכספיות עברו מתחילת החודש לפדיונות של כ

.בקרנות כספיות דולריות₪ מיליון 50-אל מול גיוס של כהשקליות

1המנייתיותהקרנות , כתוצאה מכך0.2%אל מול מדדי המניות המקומיים שעלו עד 7%-ב זינקו מתחילת החודש ב"מדדי המניות בארה•

-כ, מניות בישראלבקרנות ₪ מיליון 81-לגיוס של כהמתחלקים . ₪מיליון 16-זאת לאחר שגייסו כ, עברו החודש לצבירה חיוביתהמנוהלות
ל  "בארץ ובחוסל על מדדי המניות /קרנות מחקות. הגמישותבקרנות ₪ מיליון 81-אל מול פדיון של כ,ל"מניות בחובקרנות ₪  מיליון 15

סל  /נפדו מקרנות מחקות₪ מיליון 224-וכ₪ מיליון 208-איבדו כמניות בישראל סל על מדדי /כאשר קרנות מחקות, עברו למגמת פדיונות

.ל"מניות בחועל מדדי 

הניבו למשקיעים תשואה ממוצעת משוכללת של  ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.מתחילת החודש₪ מיליון 318-קצב הגיוסים זינק לכ, כתוצאה מכך, 0.9%

.₪ מיליון 165-המשיכו במגמת הפדיונות שנאמדה בכ, אך למרות זאת, 0.5%-עלו החודש בח ממשלתי שקלי "אגקרנות •

146-גייסו כח חברות מנוהלות "אגקרנות . ₪ מיליון 507-זאת לאחר שגייסו החודש כ, רושמות עלייה בקצב הגיוסיםח חברות "אגקרנות •
.נוספים₪ מיליון 362-רשמו גיוסים של כסל/המחקותוקרנות ₪ מיליון 

96-רושמות ירידה בקצב הפדיונות שהסתכמה החודש בכל "ח חו"אגקרנות , שקל מתחילת השנה-דולרבצמד 3.3%של למרות ירידה •
.סל/מחקותמיליון בקרנות 22-וכהמנוהלותבקרנות ₪ מיליון 75-כ, ₪מיליון 

מתחילת יוניסל /פדיונות של קרנות מנוהלות וקרנות מחקות/גיוסיםטבלת 

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

קרנות       , 175.9-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המנוהלות . מיליארד שקל329.6-כ20.06.19-לתעשיית הקרנות מנהלת נכון 

.₪מיליארד 26.3-כשמנהלות הכספיות והקרנותמיליארד שקל122.1-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

81-81-גמישות

127-20881-מניות בארץ

209-22415-מניות בחו"ל

12-2ממונפות ואסטרטגיות

238-238-קרן כספית

165-165-אג"ח בארץ- שקליות

536120416אג"ח בארץ- מדינה

אג"ח בארץ - חברות 

והמרה
507362146

33518318אג"ח בארץ - כללי

96-22-75-אג"ח בחו"ל

2-2-אגד קרנות

16-9-7-אחר

44538407סה"כ הכל

התפלגות גיוסים/פדיונות לפי קרנות מחקות/מנוהלות מתחילת החודש


