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ח"אפיק האג
בישראלח"האגושוקהמאקרוסביבת

שנתיעליהקצבמגלמיםהראשוןלרבעוןהמשולבהמדדנתוני

.3.0%עלשעמדהרביעימהרבעוןהתחזקות,3.6%-כשל

.3.6%-לבמשקהאבטלהשיעורירד,במקביל

ואילופברואר-ינוארבמהלך10.6%-בעלההשירותיםיצוא

17.7%שלבשיעורהראשוןברבעוןצמחהתעשייתיהיצוא

.(שנתייםבמונחים)

מנתוניולהתעלםלהמשיךיתקשהח"האגשוק,להערכתינו

תשואותלעלייתהינוהקרוביםלחודשיםוהצפיהחזקיםהמאקרו

אחזקתעלממליציםאנו.ישראלבנקריביתלעלייתבמקביל

הפתעההינהזולהערכההסיכון.ההשקעותבתיקיקצרמ"מח

-בלהתפרסםצפויאשראפרילבמדדמטהכלפימשמעותית

.0.5%-0.4%עלולעמוד15.5

קונצרניח"אג

ידהעלהמוחזקותכללממניות10%מכרהאידיביקבוצת

אתהעלתהכתגובההמניהמחירעליית.משקיעיםלקבוצות

שליליתסביבהבתוךעמוקהיהאשרהחברהשלNAVה

.ח"האגמחזיקיבקרבאופטימיותוהפיחה

החובאגרותבבחירתגבוההסלקטיביותעלממליציםאנו

התהפכותולאורהשנהמתחילתהראלילאחרהקונצרניות

.הממשלתיח"באגהמומנטום

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

שלשפל,3.6%-לירדאפריללחודשב"בארההאבטלהשיעור

למגזרמועסקיםאלף263נוספוזהחודשבמהלך.שנים49

השכר.מועסקיםאלף190שלהמוקדםהצפימעל,חקלאיהלא

.יציבותעלשמרעבודהלשעת

כלפיניאטרליתמדיניותשדר',דביוםהועידהבסיכוםהפד

במשקהסיכונים,הנגידפיעל.הקרוביםבחודשיםהריבית

תשואות.הפדמצדפעולהנדרשתולאמאוזניםדיהאמריקאי

גבוהההסתברותכהעדתמחרואשרהממשלתיח"האג

עדייןהשוקזאתעם.מעלהלתקןמיהרוהריביתלהורדת

.2019במהלךריביתהורדתגבוההבהסתברותמתמחר

שלבשיעורהראשוןברבעוןיציבהנותרההאירובגושהצמיחה

במקביל.(ליבה)1.2%עלעמדההאינפלציהואילו1.2%

.האירופאייםח"האגבאפיקיעתקפדיונותנרשמו

אפיק המניות
ישראל

מדד.המוביליםבמדדיםשליליתבמגמהננעלא"בתהמסחרשבוע

בעליותבלטו.בהתאמה1.8%-ו1.6%-בירדו125א"ות35א"ת

-ו9.5%לערכןהוסיפואשרפועליםוביטוחכללמניותשערים

-ו,15.3%-כאיבדולישראלוהחברהאודיוקודסמניות,מנגד.5.2%

.בהתאמה11.8%

בעיקרבהכנסות15%שלירידההראשוןברבעוןהציגהטבע

הרבעוןלעומתהקופקסוןבמכירות56%שלמקיטוןכתוצאה

למרות.2018שלהרביעיהרבעוןלעומת41%שלוירידההמקביל

שלהמכירותתחזיתוהפחתתברבעוןהמכירותתחזיתהחמצת

.כולהלשנהתחזיותיהאתאישררההחברה,2019-בהקופקסון

9%שלירידההציגה,השבביםלתעשייתמדידהציודיצרנית,נובה

הרבעוןלעומתהראשוןברבעוןהנקיברווח55%ושלבהכנסותיה

נמוכההיתההשנילרבעוןההנהלהתחזית.אשתקדהמקביל

שבביםלחברותובדומה,זאתלמרות.האנליסטיםמהערכות

שלהשנייהבמחציתבתוצאותיהשיפורצופההחברה,נוספות

.2020שנתעלבדגש,השנה

ב"ארה

הכאשרחיובישבועסיכמוב"ארהמדדי-S&P 0.2%-בעלה500

.0.24%-בק"והנאסד

המחברות80%-כ-S&P כהעדוהציגודוחותיהןאתפרסמו500

עלנאמדהדוחותעונתטרוםהצפי.למניהברווח0.8%שלקיטון

.לטובהמפתיעההנוכחיתהדוחותעונת,כןועל4.2%שלקיטון

מניתAppleעקפולרבעוןתוצאותיהכאשר3.7%-בהשבועעלתה

גבוהותהיוהשנילרבעוןוהתחזיותיההאנליסטיםציפיותאת

דוחותיהכאשר7%-בהשבועירדהGoogle.המוקדמותמהערכות

זואך,אשתקדהמקבילהרבעוןלעומת16%שלצמיחההציגו

צפויהלאחולשהעםולוותההמוקדמותמהציפיותנמוכההיתה

.החברהבאתרימפרסומותבהכנסות

אירופה

600האירוסטוקסמדדכאשרמעורבשבועסיכמואירופהמדדי

מחברות244כאשר,0.79%-בעלהוהדאקס0.16%-בירד

חולשת.הרבעוןלמניהברווח5%שלגידולהציגו600האירוסטוקס

2018שלהראשוןמהרבעוןהדולרמול10%-בכירדאשר,האירו

אלהנקיברווחיחסיתגבוההלצמיחהשמביאיםהגורמיםאחדהינו

.האמריקאיותהחברותמול

5.5.19// סקירה שבועית 

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

60346.20.24%4.71%3.90.41.2מדד תל בונד 278.20.00%0.15%מ"מדד מק

347.80.29%4.74%3.90.51.2מדד תל בונד צמודות436.90.04%1.37%שנים2-5ממשלתי קבוע 

361.20.35%5.70%3.61.62.4מדד תל בונד תשואות654.70.26%5.19%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

349.5-0.24%3.42%3.53.32.4מדד תל בונד לא צמודות279.70.20%2.18%שנים5-2ממשלתי מדד 

0.00.45%4.00%3.63.52.5מדד תל בונד שקלי368.20.37%5.11%שנים10-5ממשלתי מדד 

0.0-0.37%6.43%3.26.45.5מדד תל בונד תשואות שקלי361.70.30%3.77%ח כללי"אג

ל"מדדי מניות בחושנה.ת' תשבוע' תערךמדדי מניות בישראל

351588.4-1.63%8.51%S&P 5002917.50.20%17.50%א "מדד ת

1251457.4-1.83%9.32%Nasdaq 1007724.10.24%23.95%א "מדד ת

901187.8-2.65%12.40%Eurostoxx 600388.8-0.16%15.61%א "מדד ת

1291.3-2.50%16.54%DAX 4012345.40.79%17.56%א צמיחה"מדד ת

606.5-2.46%20.41%MSCI World 524.90.21%15.94%ן"א נדל"מדד ת

52358.51.16%14.85%MSCI Emerging Markets1082.80.44%12.48%-א בנקים"מדד ת
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יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// סיכום חודשי 
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ח"מיליארד ש1.44-קרנות הנאמנות סוגרת את אפריל עם גיוסים של כתעשיית 

 ח באפריל"מיליארד ש0.55-גיוס חיובי שהסתכם בכ18הקרנות המנוהלות מציגות לראשונה מאז ינואר.

 ח  "אגסל על מדדי /גיוסים בקרנות המחקות, כאשר מחד.₪מיליון 470-רושמות יחד גיוסים של כהמחקות וקרנות הסל הקרנות

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

 מיליון 420-ממשיכות במגמה חיובית עם גיוס חודשי של כהקרנות הכספיות₪.

ב רשמו עליות  "מדדי המניות העיקריים בארהגם,בהמשך לכך, 3.6%עליות נאות של עד אפםרילבארץ הציגו בסיכום חודש מדדי המניות •

המנוהלות1המנייתיותהקרנות , למרות הראלי במדדי המניות. 6%-שטס החודש ביותר מ100ק"הנאסדחדות ואף נשבר שיא חדש במדד 

אל  , ל"מניות בחובקרנות ₪  מיליון 41-כ, הגמישותבקרנות ₪ מיליון 60-כשל המתחלקים לפדיון . ₪מיליון 100-החודש פדיון של כהציגו 

כאשר  , ל הציגו מגמה מעורבת"בארץ ובחוסל על מדדי המניות /קרנות מחקות. בישראלמניות מול גיוס של כמה מיליונים בודדים בקרנות 

סל  על /בקרנות מחקות₪ מיליון 430-פדיונות של כ, ומנגד. מניות בישראלסל על מדדי /בקרנות מחקות₪ מיליון 650-גיוסים של כ, מחד

.ל"מניות בחומדדי 

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

.₪מיליון 450-כשל בגיוסים 

.₪ מיליון 290-רשמו החודש פדיונות של כהשקליותהקרנות , למרות זאת, 0.5%הציג החודש עלייה של ח ממשלתי שקלי "אגמדד •

₪ מיליון 260-גייסו כח חברות מנוהלות "אגקרנות . ₪מיליון 625-מציגות איתנות בקצב הגיוסים שהסתכם החודש בכח חברות "אגקרנות •
.נוספים₪ מיליון 365-רשמו גיוסים של כסל/המחקותוקרנות 

מיליון  230-ממשיכות במגמת הפדיונות שהסתכמה החודש בכל "ח חו"אגקרנות , שקל מתחילת השנה-דולרבצמד 4%של בעקבות ירידה •

.סל/מחקותמיליון בקרנות 80-וכהמנוהלותבקרנות ₪ מיליון 150-כ, ₪

מתחילת אפרילסל /פדיונות של קרנות מנוהלות וקרנות מחקות/גיוסיםטבלת 

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

קרנות       , 176.3-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המנוהלות . מיליארד שקל327.2-כ30.04.19-להקרנות מנהלת נכון תעשיית 

.₪מיליארד 25.9-כשמנהלות הכספיות והקרנותמיליארד שקל125-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

60-60-גמישות

6536503מניות בארץ

471-430-41-מניות בחו"ל

55-7015-ממונפות ואסטרטגיות

420420קרן כספית

290-290-אג"ח בארץ- שקליות

41540375אג"ח בארץ- מדינה

אג"ח בארץ - חברות 

והמרה
625365260

4505445אג"ח בארץ - כללי

225-75-150-אג"ח בחו"ל

5-5-אגד קרנות

18-13-5-אחר

1439472967סה"כ הכל

התפלגות גיוסים/פדיונות לפי קרנות מחקות/מנוהלות מתחילת החודש


