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ח"אפיק האג

בישראלח"האגושוקהמאקרוסביבת

במהלך3.9%עלועומדלטפסממשיךהישראליבמשקהגרעון

והמסריםהכלכליתהעיתונותפיעל.האחרוניםחודשים12

15שלבהיקףתקציביותהתאמותנדרשות,האוצרממשרד

.₪מיליארד

מהצפויגדולההפחתהוכןוהירקותהפירותבמחיריירידות

.מטהכלפיהקרוביםהמדדיםעללהשפיעצפויההדלקבמחירי

יתרמשקללתתלהמשיךצפויישראלבנק,להערכתנו

ולאהסחרומלחמתהגלובאליתלכלכלההקשוריםלסיכונים

באינפלציהעליההמשךכןפיעלאף.ריביתלהעלותימהר

אנו.התשואותירידתמגמתהמשךעליקשוהתקציביוהגרעון

הממשלתיבאפיקבינוני-קצרמ"מחאחזקתעלממליצים

.(וארוכותמאודקצרותח"באגשימוש)סינטטיבאופן

קונצרניח"אג

מחדשמימוןביצעהי'ג.ס.ווהאמריקאיתהמלונאותחברת

הגיעההחברה.$290Mשלבהיקףשלההמלונותלפורטפוליו

החובאגרותשלמוקדםפירעוןעלח"האגמחזיקיעםלהסכמה

.בישראלהנסחרותשלה

החובאגרותבבחירתגבוההסלקטיביותעלממליציםאנו

.השנהמתחילתהראלילאחרהקונצרניות

ל"בחוח"האגושוקהמאקרוסביבת

אלף224שלגידולהראויונילחודשב"בארההתעסוקהנתוני

3.6%-מ3.7%-לקלותעלההאבטלהשיעור.חדשיםמועסקים

הורדות3-להשוקתמחורחזקכהעבודהשוקעם.חודשלפני

.מוצדקלאנראההשנהסוףעדהפדריבית

לרמותהגיעוהאירופאיהאיחודמדינותברחביח"אגתשואות

חדשהתוכניתלהשיקהמרכזיהבנקכוונתנוכחהיסטוריותשפל

שנים10-לגרמניהממשלתשלח"אג.כלכלייםתמריציםשל

.-0.42%שלשליליתבתשואהש"הסופבמהלךנסחרה

סיןזאתעם.הסחרשיחותחידושעלהחליטווסיןב"ארה

בתמורהמ"המולקידוםכתנאיוואוויעלהמגבלותהסרתדורשת

סויהגידולישלמסיביותרכישותלבצעמוכנההיאכיסיןציינה

ממלחמתסבלכהשעדב"בארההחקלאיהלובי.ב"מארה

רכישהכןועל,טראמפלנשיאחזקתמיכהבסיסמהווההסחר

.ביותרחיוביבאופןלהתקבלצפויהסיןי"עחקלאיתתוצרתשל

אפיק המניות
ישראל

125א"ות35א"תמדד.חיוביתבמגמהננעלא"בתהמסחרשבוע

1.3%-בעלה90א"תמדד.בהתאמה1.57%-ו1.73%-בעלו

15-מהחלכיהודיעההבורסה.לערכו1.86%הוסיףהבנקיםומדד

.35א"תעלVIXמדד,הראשונהבפעםיפורסםביולי

מיזוגבתחוםחברותשתירכישתרקעעל9.6%-בעלתהתדיראן

או,₪מיליון100תמורתוהמסחריהתעשייתיבמגזרבאווירוטיפול

תדיראן.הנרכשותהחברותשלהממוצעהנקיהרווחעל7במכפיל

חדשפעילותלתחוםכניסההמהווהכאסטרטגיתברכישהרואה

.הקיימיםללקוחותיהיותרגדולהערךוהצעת

הפהבריאותחברתאתתרכושפריגוRanirמיליון750תמורת

שממוקדתמחברהפריגואתלהפוךהיאהעסקהמטרת.דולר

Self-בשממוקדתלחברהרפואייםומוצריםמרשםללאבתרופות

Care,בין,ממחלותלהימנעלמטופליםשמסייעיםהמוצריםכלומר

גבוהיםבריאותייםערכיםבעלימוצריםשלצריכהידיעל,היתר

.בריאחייםסגנוןעלושמירה

ב"ארה

הכאשרחיובישבועסיכמוב"ארהמדדי-S&P -בעלה500

מ"למוחזרהעלהסכימווסיןב"ארה.1.94%-בק"והנאסד1.65%

למכוראמריקאיותלחברותיאפשרכיב"ארהנשיאהצהירוכן

Huawei.-למוצרים

במניותחוזקהלאור2.7%-בעלההתקשורתשירותיסקטור

Google+4.6%ו-Netflix+3.6%.בעלההטכנולוגיהסקטור-

.3.2%שהוסיפהApple-והתוכנהמניותשלהובלהעם2.2%

משחקייצרניותמניותכאשר2%-בעלההמחזוריתהצריכהסקטור

.לסקטוריתרביצועיהניבובדולרהכלוחנויותמחשב

אירופה

עלה600האירוסטוקסמדדכאשרחיובישבועסיכמואירופהמדדי

ידיעליוחלףדראגיECB-הנגיד.1.3%-בכוהדאקס1.36%-בכ

רקעעלכחיובינתפשזהמינוי.השנהמאוחריותרלגארדקריסטין

המועמדמולכעדיףנתפשלגארדמינוי.דראגישללאלודומותדעות

."ניצי"כהנחשבוידמן

ברחביהתשואותירידתרקעעל3.65%-בטיפסון"הנדלמניות

שהושגולאחראיטליהממשלתח"אגתשואתעלבדגש,היבשת

2.5%-בירדובסיסייםחומריםמניות,מנגד.התקציבלגביהבנות

.השבועהדולרחוזקתלאור

7.7.19// סקירה שבועית 

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

60352.50.53%6.36%4.10.51.0מדד תל בונד 278.40.00%0.23%מ"מדד מק

354.10.49%6.39%4.00.51.0מדד תל בונד צמודות442.70.29%2.72%שנים2-5ממשלתי קבוע 

368.10.65%7.46%3.41.52.1מדד תל בונד תשואות675.51.15%8.70%שנים+ 5ממשלתי קבוע 

356.00.68%5.36%3.82.72.0מדד תל בונד לא צמודות281.6-0.02%2.85%שנים5-2ממשלתי מדד 

0.00.72%5.79%3.82.82.1מדד תל בונד שקלי374.00.38%6.82%שנים10-5ממשלתי מדד 

0.01.37%9.53%3.35.75.1מדד תל בונד תשואות שקלי367.60.54%5.54%ח כללי"אג

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

351606.41.73%9.73%S&P 5002995.81.65%19.29%א "מדד ת

1251490.81.57%11.83%Nasdaq 1007857.72.22%23.88%א "מדד ת

901250.11.30%18.29%Eurostoxx 600392.91.36%15.54%א "מדד ת

1293.81.58%16.77%DAX 4012629.91.37%19.03%א צמיחה"מדד ת

664.60.37%31.94%MSCI World 529.51.16%16.97%ן"א נדל"מדד ת

52469.21.86%20.25%MSCI Emerging Markets1059.90.48%10.11%-א בנקים"מדד ת
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יצירות ופדיונות בענף קרנות הנאמנות// סיכום חודשי 
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ימים בלבד4-ב₪ מיליארד 1-גיוסים של כ-"רותחת"תעשיית קרנות הנאמנות 

מתחילת החודש₪ מיליון 392-ליום וכ₪ מיליון 100-הקרנות המנוהלות מציגות גיוס ממוצע של כ.

 סל על מדדי /כספי המשקיעים נותבו בעיקר אל קרנות מחקות. ₪מיליון 350-רושמות גיוסים של כהמחקות וקרנות הסל הקרנות

.  ח ומניות בישראל"אג

מיליון 218-זאת לאחר שגייסו החודש כ, הקרנות הכספיות ממשיכות לצבור נכסים₪.

.  בחודש האחרון4%-מדדי המניות זינקו ב, ב נקבעו שיאים חדשים ובישראל"בארה, מדדי המניות בארץ ובעולם ממשיכים במגמה החיובית•
זרמו  לקרנות  ₪ מיליון 12-כ, ₪מיליון 3-גייסו כמניות בישראלקרנות . ללא שינויפתחו את חודש יולי המנוהלות1המנייתיותהקרנות 

, ₪מיליון 225-ל גייסו כ"בארץ ובחוסל על מדדי המניות /קרנות מחקות. הגמישותבקרנות ₪ מיליון 15-אל מול פדיון של כ,ל"מניות בחו
.ל"מניות בחוסל  על מדדי /זרמו לקרנות מחקות₪ מיליון 25-וכ₪ מיליון 200-נותבו כמניות בישראל סל על מדדי /כאשר אל קרנות מחקות

רשמו זינוק חד בקצב הגיוסים שהתבטא בזרימת  ', וכו10/90קרנות , 1בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, ח כללי"אגקרנות •

.ימים בלבד4-ב₪ מיליון 225-כספים של כ

.₪ מיליון 18-המשיכו במגמת הפדיונות שנאמדה בכשקליות קרנות, אך למרות זאת, 0.5%-טיפס החודש בשקלי ח ממשלתי "אגמדד •

.₪מיליון 156-רשמו החודש גיוסים של כ, סל/מנוהלות ומחקות, ח ממשלתי"אגקרנות , 0.4%-עלה החודש בממשלתי כללי ח "אגמדד •

84-גייסו כח חברות מנוהלות "אגקרנות . ₪ מיליון 192-זאת לאחר שגייסו החודש כ, רושמות עלייה בקצב הגיוסיםח חברות "אגקרנות •
.נוספים₪ מיליון 108-גייסו כסל/המחקותוקרנות ₪ מיליון 

מיליון  19-רושמות ירידה בקצב הפדיונות שהסתכמה החודש בכל "ח חו"אגקרנות , שקל מתחילת השנה-דולרבצמד 4%של למרות ירידה •

.סל/מחקותמיליון בקרנות 11-וכהמנוהלותבקרנות ₪ מיליון 8-כ, ₪

מתחילת יוליסל /פדיונות של קרנות מנוהלות וקרנות מחקות/גיוסיםטבלת 

₪ מוצגים במיליוני הנתונים 

קרנות       , 179.2-כמנהלות ( הכספיותבנטרול הקרנות )הקרנות המנוהלות . מיליארד שקל323.7-כ04.07.19-לתעשיית הקרנות מנהלת נכון 

.₪מיליארד 26.9-כשמנהלות הכספיות והקרנותמיליארד שקל127.5-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

15-15-גמישות

2032003מניות בארץ

372512מניות בחו"ל

15-13-2-ממונפות ואסטרטגיות

218218קרן כספית

18-18-אג"ח בארץ- שקליות

15646110אג"ח בארץ- מדינה

אג"ח בארץ - חברות 

והמרה
19210884

2283225אג"ח בארץ - כללי

19-11-8-אג"ח בחו"ל

00אגד קרנות

6-93-אחר

961350611סה"כ הכל

התפלגות גיוסים/פדיונות לפי קרנות מחקות/מנוהלות מתחילת החודש


