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 2021הבורסה בשנת 
*** 

התאפיין בעליות שערים ובמחזורי מסחר ערים, כשרוח גבית חיובית אביב -המסחר בבורסה בתל
 ק ישראל. נמהיר ורחב בארץ ולתמיכת הממשלה וב "קורונה"היתה למבצע חיסוני 

 
המובילים שברו את השיא אליו הגיעו ערב פרוץ משבר הקורונה, ושווי שוק המניות מדדי המניות 

 חצה לראשונה את רף הטריליון שקל.
 

 30%-ובכ 33%-בכ עלו SME60-ות"א 90-ת"אומדדי  ,32%-עלה השנה בכ 35-"את מדד
 והגיעו לשיא כל הזמנים. ,בהתאמה

 
במדד  68%-כשל בנייה בהשפעת הזינוק בביקוש לדירות, עלייה -במדד ת"א 75%-עלייה של כ
נפט וגז בהשפעת זינוק -ת"אבמדד  62%-עלייה של כ, ושהגיע לשיא כל הזמנים 5-ת"א בנקים

 ;במחירי הסחורות בעולם

בתשואה טכנולוגיה -ת"את"א נדל"ן ו מדדימובילים  2021-2017בחמש השנים האחרונות 
 . כל מדד, 177%-מצטברת של כ

 

 13-כשל  בסך מניות נטוהתחדשה כניסת משקיעים זרים לשוק המניות אשר רכשו  2021-ב
 לאחר שנתיים בהן צמצמו את השקעותיהם."א, בת בבורסה שקל מיליארד

 

בדומה למחזור בשנה מיליארד שקל,  1.9-הסתכם בכ, כולל קרנות סל, המחזור היומי בשוק המניות
 .ערב פרוץ הקורונה – 2019מהמחזור הממוצע בשנת  44%-גבוה בכהקודמת, ו

 
, 1993שיא מאז שנת  –חברות שביצעו רישום כפול  2-ו חברות חדשות 96השנה הצטרפו לבורסה 

 שותפויות מו"פ.  9-חברות הייטק ו 55בהן 
 

 החדשות חברותמה 12(. IPOsבהנפקות ראשוניות ) מיליארד שקל 10.5-גייסו כהחברות החדשות 
 .90-למדד הדגל ת"אהצטרפו 

 

חברות חדשות נרשמו בבורסה באמצעות הכנסת פעילותן לחברות בורסאיות נסחרות  9בנוסף, 
 , מרביתן חברות הייטק.ללא פעילות

 
הגבוה ביותר מאז שנת  – חברות בורסאיות  541החברות הנסחרות בבורסה עומד על  מספר
  .דואליות חברות 52 מתוכן, 2012

 .1השני בגודלו בעולם - 28%הגידול של חברות מניות חדשות בשנתיים האחרונות היה שיעור 

 16.8-לעומת כ, 2007שנת גיוס שיא בדומה ל –מהציבור  מיליארד שקל 25.8-כגויסו בשוק המניות 
 ;מיליארד שקל בשנה הקודמת

 
מיליארד  3-ומנגד קנו מניות בשווי של כ ,מיליארד שקל 7-כמניות בשווי של בעלי עניין מכרו  השנה
  שקל.

 

איגרות חוב  נטולשוק איגרות החוב אשר רכשו גם התגברה כניסת משקיעים זרים  2021-ב
 מיליארד שקל 17-"א, בהמשך לרכישות בסך כבת בבורסה שקל מיליארד 24-כ בסך ממשלתיות

                                                           
 (.WFEעפ"י נתוני הפדרציה של הבורסות ) 1
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האג"ח הממשלתי תרמו לכך איגרות החוב של ממשלת ישראל שהתווספו למדד  .2020בשנת 
 ;2020החל באפריל  (WGBIהעולמי )

 
 5%-נמוך בכ – מיליארד שקל 3.9-מחזור המסחר היומי באיגרות חוב )כולל קרנות סל( הסתכם בכ

 ;ערב פרוץ משבר הקורונה 2019מהמחזור בשנת  12%-גבוה בכ, אך 2020מהמחזור בשנת 
 

בראשן איגרות החוב צמודות , עליות שערים במרבית מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות
שרשמו בריבית קבועה  . יוצאות דופן, איגרות החוב הממשלתיות שקליות9%-7%-המדד שעלו בכ

 . לאג"ח ממשלת ארה"ב ובהשפעת ציפיות להעלאת הריבית , בדומה4%-ירידות שערים של עד כ
 

בשנת ההתאוששות העיסקי של הסקטור  החוב נתן מענה לצורכי המימון המתגברים איגרותשוק 

מיליארד שקל גויסו בהנפקות של אג"ח חברות  95-כ .2020 משברה , כמו בשנת2021מהמשבר 

 ומובנות לציבור ולמוסדיים בת"א. 

 39-כלעומת  בהנפקות של אג"ח לציבור יליארד שקלמ 51.6-גייס השנה כהסקטור הריאלי 
מיליארד שקל נוספים באג"ח   10.4-וכ, 2020-2019מיליארד שקל שגויסו בכל אחת מהשנים 

TASE UP הכלכלית במשק והריבית הנמוכה.פעילות הרחבת המ . עלייה זו הושפעה  
מיליארד  6.7-מיליארד שקל בהנפקות של אג"ח לציבור וכ 26.2-הסקטור הפיננסי גייס השנה כ

 מיליארד שקל שגויסו בשנה הקודמת. 15-, לעומת כTASE UPשקל נוספים באג"ח 
 

במסחר  בהשפעת ירידה ברמת התנודתיות 35-ירידה במחזורי המסחר באופציות על מדד ת"א
ירידה במחזורי המסחר באופציות הדולריות חרף רכישות דולרים ע"י בנק ישראל, ו, במניות

 הריבית בארה"ב ללא שינוי;בהשפעת המשך הרחבה מוניטרית ע"י הפד והותרת 
 

מדדי מניות ואיגרות חוב מקומיים ובינלאומיים מגוון רחב של על קרנות סל  551בבורסה נסחרות 
 הנסחרות גם בחו"לעל מדדי מניות ואיגרות חוב בינלאומיים קרנות חוץ  26-וועל מדדי סחורות, 

וקרנות שווי החזקות הציבור בקרנות הסל  ."ליקסור"-ו"בלאקרוק"  ענקיות הפיננסים ומנוהלות ע"י
 ;מיליארד שקל 100-חצה לראשונה את רף המיליארד שקל ו 16.6-עלה השנה בכהחוץ יחד 

*** 
 נורית דרור, יחידת המחקר

________________ 

 .31.12.2021-, נכון לסופייםהינם  2021בערכים נומינליים. נתוני  הינם הסקירה נתוני
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 שוק המניות
 

 המניות שערי

בהשפעת "מגפת הקורונה" , , בדומה לבורסות מובילות בעולםבתנודתיות רבהאביב התאפיין -המסחר בתל
הושפעה  2021שנת  מאופיינת בגלים של התפרצות ובלימה.כשהיא ונמשכת מזה כשנתיים  ,שהתפשטה בעולם

 . ה"אומיקרון"( –)התפרצות וריאנט חדש , והסתיימה בחששות מפני 2021"גל" נוסף )רביעי בארץ( שהחל ביוני מדעיכת 

את רף  2021לראשונה בסוף אוגוסט ושווי שוק המניות חצה , הסתכם בעליות שערים בכל המדדים המוביליםהמסחר 

  .הטריליון שקל והגיע לשיא

 

 , בהתאמה,30%-ובכ 33%-בכ עלו SME60-ת"או 90-מדדי ת"או ,32%-בכ 35-א"ת מדד העל, 2021 שנת בסיכום

 Dow -ו S&P 500כאשר מדדי  ,17%-עולמי שעלה בכ MSCIשיעור עליית המדדים בת"א גבוה ממדד . והגיעו לשיא

Jones  21%-ממוצעת של כנומינלית בהתאמה, ואילו הבורסות באירופה רשמו עלייה  19%-ובכ 27%-בארה"ב עלו בכ. 

 

נן בשווי שוק גבוה ממיליארד הי 125-כל מניות מדד ת"איצוין כי לאור עליות השערים בשוקי המניות מתחילת השנה, 

  .שקל

 אביב היו: -בתל שוק המניותשהשפיעו על  העיקרייםהגורמים החיוביים 

מנת "בוסטר" שלישית,  , במתןהשימוש בחיסוןישראל מובילה בהיקף רונה בארץ, כשוהשתלטות על נגיף הק •

 ילדים.לאחרונה גם לבני נוער ול -לאוכלוסיה הצעירה  חיסון גםההרחבת בו

הארכת דמי אבטלה לנמצאים בחל"ת, זאת בהמשך לסיוע : מספר צעדים ביניהם ע"י תמיכה של הממשלה המשך •

של עקב ירידה בשיעור האבטלה הכולל  לעסקים ולמשקי בית. 2020ממרץ  מיליארד שקל 120-בהיקף של יותר מכ

הזכאות לדמי אבטלה לנמצאים  2021בוטלה ביוני (, 2021)החל במאי  7.5%-הנמצאים בחל"ת לשיעור נמוך מ

  .ומעלה 45בוטלה הזכאות גם לבני  2021, והחל באוקטובר 45-בחל"ת בני פחות מ

האוצר יחד עם ההסתדרות  ;2021בתחילת נובמבר הוארך תשלום דמי בידוד לעובדים בחודשיים עד סוף שנת 

ע"י  תמיכה בעצמאיםגם הכוללת  ,1984הראשונה מאז שנת , וארגוני המעסיקים חתמו יחד על "עסקת חבילה"

מיליון שקל  60-אושרה תוכנית סיוע בהיקף של כ ;, והעלאה הדרגתית של שכר המינימום במשקתשלום דמי אבטלה

 .2020לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו ממשבר הקורונה כשהמימון מיועד להשתתפות בדמי השכירות לשנת 

 :תמיכה של בנק ישראל המשך •

o  העלייה בשיעור  לארה"ב, חרף, וזאת בדומה 0.1%רמת שפל של במשק באת הריבית הותיר בנק ישראל

( אך השיעור הגבוה ביותר מזה 3%-1%, ביעד שהציבה הממשלה )2021 בשנת 2.5%-נפלציה הצפויה לכיהא

 החוב.. הריבית הנמוכה תרמה לגיוסים ערים בשוקי המניות ואיגרות כעשור

o  הושלמה מיליארד שקל  85-תוכנית לרכישת אג"ח ממשלתי בשוק המשני בהיקף של כ –הרחבה כמותית

 . 2021בדצמבר 

o  את תוקף הוראות השעה המקלות שניתנו לבנקים, אשתקד עם 2021בנק ישראל האריך עד לסוף דצמבר ,

 האשראי חשיפת והרחבת  הבנקיםשראי מינימלי לו נדרשים א-הוןיחס ב . בין ההקלות, ירידההתפרצות הקורונה

  והתשתיות"ן הנדל לענף הבנקים של
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 נתונים מאקרו כלכליים חיוביים: •

o  5.7%-עלה התמ"ג בכ 2021מנתוני הלמ"ס עולה כי במחצית הראשונה של  –המשק חזר לצמיחה חיובית 

 .2021בשנת  6.5%-ישראל צפוי לעלות בכ, ועפ"י בנק 2020בשנת  2.6%בשיעור שנתי, לאחר ירידה של 

o  מעבודתם המועסקים הנעדרים זמנית מנתוני הלמ"ס עולה כי שיעור  -בשיעור האבטלה משמעותית ירידה חלה

במחצית  5%-והתייצב ברמה של כ 2020 באפריל 65%-שיא של כמ + הבלתי מועסקים ירדבגלל הקורונה 

 .2021 דצמבר שלהראשונה 

o  ,חזר לעלות 2020אפריל -שרשם ירידה חדה בשיא המשבר בחודשים מרץהמדד המשולב לבחינת מצב המשק ,

 בדומה למגמה ארוכת הטווח של המדד. 2021בשנת   0.3%-של כממוצע בשיעור חודשי 

הגבוה בכל הזמנים אשררה את דירוג האשראי   S&Pחברת דירוג האשראי הבינלאומית -דירוג אשראי של ישראל  •

(, חברת דירוג האשראי 2021נובמבר בו 2021מאי בעם תחזית יציבה ) -AA של מדינת ישראל ברמה של

)בינואר  + עם תחזית יציבהA( אשררה את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של Fitch) פיץ'הבינלאומית 

( אשררה את דירוג האשראי של מדינת Moody's) מודיס(, וחברת דירוג האשראי הבינלאומית 2021, וביולי 2021

   .(2021)במאי  עם תחזית יציבה A1ישראל ברמה של 

לשנים תקציב הממשלה ואישור , לאחר מערכת בחירות רביעית תוך פחות משנתיים, 2021ביוני הרכבת הממשלה  •

 .2019, כשלוש שנים לאחר אישור התקציב האחרון לשנת 2021, בנובמבר 2021-2022

  :במישור הבינלאומי תרמו •

o ממשלתי ומגובה )אג"ח והבנק המרכזי המשיך ברכישות  , 0.25%-0%של הריבית נותרה ברמת שפל  בארה"ב

החל בצמצום הרכישות  2021והחל ברבעון האחרון של  מיליארד דולר בחודש 120-בהיקף של כ (משכנתאות

  .2022שנת  מרץשימשכו עד 

רכישות של במשיך הודיע כי יו 0%הותיר את הריבית ללא שינוי בשיעור של ( ECB) הבנק המרכזי באירופה

 .מיליארד אירו בחודש כפי שהיה בחודשים האחרונים 80-אך בקצב נמוך מכ 2022עד מרץ  אג"ח ממשלתי

o פועלות ממשלות לסיוע תקציבי בהיקף חסר תקדים, בעולם מרכזיים בנקים"י ע מוניטריות הרחבות לצד ,

הסיוע  תוכניות בעקבות. הקורונה משבר מתחילת, טריליון דולר 6-כ של בהיקףסיוע  תוכניתבכשארה"ב בולטת 

שקל חרף רכישות דולרים ע"י בנק ישראל  3.1-כ שער של בסבישער הדולר להיות יציב  ממשיךרחבות ההיקף, 

 . 2021 בשנת דולרמיליארד  35-בהיקף של יותר מ

o ה האמריקני והתרופות המזון מנהל"י ע "פייזר" של הקורונה לחיסון קבוע אישור מתן-FDA ,ומתן, באוגוסט 

כי פיתחה תרופה "פייזר" מודיעה  ,בנובמבר .באוקטובר 11-5אישור להרחבת השימוש בחיסון גם לילדים בני 

לאוכלוסיה מעל והורחב מתן חיסון הבוסטר השלישי של "פייזר"  FDA-שתוגש לאישור ה קורונהיעילה למחלת ה

  .בארה"ב 18גיל 

 הגורמים השליליים העיקריים שהשפיעו על שוק המניות בארץ היו: 

   :נתונים מאקרו כלכליים שליליים •

o תחזית בנק ישראל, נמוך אמנם מהגירעון עפ"ימהתמ"ג  4.5%-צפוי להגיע לכ 2021לשנת  גירעון הממשלתיה 

לעומת אך גבוה , יות תמיכה רחבות היקף של הממשלהנכועקב תמהתמ"ג   12%-שהגיע לכ 2020בשנת 

  .מהתמ"ג 3.7%-כ הווישקדמה לקורונה וה 2019בשנת גירעון ה

o  בסוף שנת  72.4%-בנק ישראל, לעומת כ תתחזיעפ"י  2021בשנת  69%-לכ עלייה ביחס חוב תוצרהמשך

 . 2019בסוף שנת  60%-, וכ2020

o 5%-כ –את המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם, עדיין גבוה , הכולל שיעור האבטלה 

 ערב פרוץ משבר הקורונה. 3.3%-של כ לעומת שיעור האבטלה  2021במחצית הראשונה של דצמבר 

o הגבוה ביותר 2021בשנת  2.5%-לפי תחזית בנק ישראל צפוי להגיע לשיעור חיובי של כ נפלציהישיעור הא ,

 .2010מאז שנת 

o כי הודיענפלציה, יחרף העלייה בשיעור הא, 0.1%את הריבית במשק ללא שינוי ברמה של  הותירשישראל  בנק 

שהושלמה  מיליארד שקל 85-של כ בסכום"ח הממשלתי האג רכישותתוכנית  לא ימשיך לנקוט בהרחבה כמותית:

והסתכמו  2020מיליארד שקל נבלמו כבר בנובמבר  15-שתוכננו להגיע לכ ותיתאגיד, רכישות אג"ח לא תחודש
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מיליארד דולר שהושלמה לא תחודש, וכן הופסק  30רכישות דולרים בסכום של  תוכניתמיליארד שקל,  3.5-בכ

מיליארד  40-קים כנגד הלוואות שניתנו לעסקים קטנים שהסתכם בכמתן הלוואות לטווח ארוך לבנ 2021באוגוסט 

 שקל.

 הבינלאומי:  במישור •

שימוש רחבת הה , לצדזן "הדלתא" של וירוס בגלים בכל העולם, כמו בישראל התפרצותהתאפיינה ב 2021שנת 

לחזור לצמיחה אף ולהתאושש , החלו 2020שנת בשסבלו ממגבלות עד כדי סגרים מלאים השווקים לקורונה. בחיסונים 

לצד עלייה בביקוש  הגבלות סחרוהאספקה בעיות בשרשרת  עקב חיובית, כשבמקביל החלה עלייה בשיעור האינפלציה

  :בעקבות זאת .לסחורות

o הטבעיהגז  מחירי (TTF )נפטוה (WTI) השקל התחזק בהתאמה, 55%-כמו 250%-כמ יותרב השנה זינקו ,

 -שנה  21שנה, והתחזק גם ביחס לאירו שהגיע לשער שפל של  26-כביחס לדולר והגיע לשער שפל של 

 התחזקות שמעיבה על הכנסות המשק מיצוא. 

o  מהתמ"ג  5%-כשל לצד צמיחה בכלכלות מפותחות  2021בשנת  3%-לכבעקבות עלייה בשיעור האינפלציה

שהחלו מרכזיים  בנקים מספר לצד, בנקים מרכזיים החלו לנקוט בצמצום מוניטרי:  עפ"י תחזית קרן המטבע

והם ממשיכים בהרחבה  שינוי ללא שפל ברמת הריבית את הותירו אחריםמרכזיים  בנקים ,הריבית העלאתב

 הכריזואך  שינוי ללא הריבית את הותירובאירופה, ובנקים מרכזיים כדוגמת הפד בארה"ב  EOBכמותית כגון 

  "ח.אג של רכישות לרבות המרחיבה מהמדיניות נסיגהעל 

ארגון הבריאות פרסם  , בעוד הגל הרביעי של הקורונה ממשיך להכות באירופה,2021לקראת סוף נובמבר יצוין כי 

 בעקבות החשש מהתפשטות הנגיף .)"אומיקרון"( באפריקהשהתגלה  נגיף קורונהשל מפני זן חדש אזהרות העולמי 

השווקים הגיבו בירידות , והתיירותו התעופההגבלות על מדינות רבות החזירו את ה, ומעלייה בהיקף התחלואה

 שערים במדדי המניות ובמחירי הסחורות. 

 :*: תשואת מדדי המניות1לוח 

  2021 2020 2017-2021 

 35% -11% 32%  35-"את

 159% 18% 33%  90-"את

 60% -3% 31%  125-ת"א

 SME60  30% 16% 19%-"את

 58% 29% 10%  צמיחה-ת"א

 117% -22% 68% 5-ת"א בנקים

 178% -5% 53% נדל"ן-"את

 177% 38% 11%  טכנולוגיה-"את

 116% 39% 9%  עילית-טק"א ת

 * כל המדדים בטבלה הגיעו השנה לשיא כל הזמנים.

 

  :מבין המדדים הענפיים בלטו

והגיע לשיא. לעליית המדד  68%-בכזינק השנה  ,אשתקדבינואר ששבר את השיא בו היה  5-בנקים"א ת מדד •

 הוראות השעה המקלות שניתנו לבנקיםשל  2021פעמיים עד סוף שנת  ההארכ, וכן תרמה העלייה ברווחיות הבנקים

בעקבות העלייה בפעילות האשראי וברווחיות הבנקים, הודיע ע"י בנק ישראל, אשתקד עם התפרצות הקורונה. 

 .1.1.2022-החל בהוראות השעה המקלות  מרבית על ביטול (2021)בדצמבר  הפיקוח על הבנקים

ומשבר  בעולם היצרנית הפעילות היקףעלייה ב עקב ,62%-השנה בכאף הוא זינק גז החברות ושותפויות הנפט ו מדד •

 . הנפטהסחורות בראשם הגז ו במחירי חדה האנרגיה, שתרמו יחד לעלייה

 הבנייה כשמדד  -והגיע לשיא  53%-בכששבר את השיא בו היה בפברואר אשתקד, זינק השנה  "ןהנדל חברות מדד •

 2021בינואר החל של החלטת בנק ישראל כי זינוק חד בביקוש לדירות, תוצאה ישירה עקב  75%-כשיעור של ב זינק

:  בנק זאת בעקבות .עפ"י הלמ"ס 10%-בכ עלו מחירי הדירותוהאשראי בריבית משתנה )פריים( לרוכשי דירות, יוגדל 

ודרש מהבנקים  על צעדים בראשם איסור מישכון דירה קיימת לצורך רכישת דירה נוספת( 2021הודיע )באוגוסט ישראל 
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על העלאת מס הרכישה על דירה החליט האוצר  הפסדי האשראי בגין הלוואות לרוכשי דירות;ההפרשה ללהגדיל את 

ק ישראל הודיע בנ, ו2021שנכנסה לתוקף לקראת סוף נובמבר  שנועדה לבלום את עליית המחירים 8%-ל 5%-שניה מ

 . 2022 בתחילת יוליעל רפורמה להגברת השקיפות והתחרות בשוק המשכנתאות שתכנס לתוקף 

בהשפעת חזרת עובדים לעבודה במשרדים חלף   47%-של עד כ עלייה נאה םהאף  רשמו מדדי הנדל"ן המניב

 עבודה מרחוק.

משיכו לעלות ה, 2020לשיא כל הזמנים בדצמבר והגיעו בשנה שעברה שנהנו מעליות שערים חדות  חברות הטכנולוגיה 

-בכ , לאחר שזינקו2021בשנת  , בהתאמה,11%-בכו 9%-בכעלו  טכנולוגיה-עילית ות"א-ת"א טקמדדי  . 2021שנת ב

 . אשתקד 39%

שבסיכום ביומד -מדד ת"א על השפעה שלילית היתהיצוין כי להתגברות החשש מהתפשטות וריאנט חדש, בסוף השנה, 

 אשתקד. 18%-, לאחר עלייה של כ9%-כירד ב 2021שנת 

כל  177%-בעלייה של כנדל"ן -ת"או טכנולוגיה-ת"אנדל"ן ו-ת"אמובילים מדדי  2021-2017בחמש השנים האחרונות 

 .מדד

 

 מחזורי המסחר במניות:

 )במיליוני שקלים( המניות בשוק היומיים: מחזורי המסחר 2 לוח

 

 2021-ב % שינוי 2020 2021 

 1% 1,858 1,878 קרנות סלמניות כולל 

 5% 1,465 1,543 קרנות סלמניות ללא 

 

הממוצע  בדומה למחזור –מיליארד שקל ביום  1.9-בכוהסתכם התאפיין במחזורי מסחר ערים המסחר בשוק המניות 

 . שקדמה להתפרצות הקורונה 2019מהמחזור בשנת  44%-וגבוה בכ 2020בשנת 

, כפי שעולה מנתוני בנק אביב-משקיעים זרים לשוק המניות בתל ם שלחזרת למחזורי המסחר הערים השנה תרמה

-בסך כלאחר מכירות נטו  "א,בת בבורסה שקל מיליארד 12.9-כ בסך מניותרכשו, נטו, תושבי חוץ  2021 בשנתישראל: 

  , בהתאמה.2019-ו 2020בשנים מיליארד שקל  1.3-ובסך כ 4.8

  

  מדדים חדשים: שלושההושקו  2021בשנת 

חברות  10במדד כלולות . שבענף ה"ביומד" המורכב ממניות הכלולות בתת ענף "קנאביס",קנאביס -ת"א הושק מדד 7.2.2021-ב•

מיליארד  1.6-שווין המצרפי כ שעיסוקן העיקרי הוא בתחומי מחקר, גידול, ריבוי, מכירה או ייצור ושיווק של מוצרי קנאביס רפואי.

 שקל.

 45כלולות  במדד. הנכללות במאגר תמר בעלות זיקה לישראלדואליות המורכב ממניות דואליות -ת"א הושק מדד 6.6.2021-ב•

מניות נכללות במדד  9-ו ,90-מניות נכללות במדד ת"א 15 ,35-נכללות במדד ת"א מניות 10 - מניות דואליות בעלות זיקה לישראל

 מיליארד שקל. 291-. שווין המצרפי כSME60-ת"א

שפוצל מענף "מסחר  ענף "רשתות שיווק"-תתהשייכות למניות של חברות המורכב מרשתות שיווק -ת"א הושק מדד 5.9.2021-ב•

ליין אשר מתמחות בשיווק -רשתות שיווק פיזיות ואון"רשתות שיווק" כולל ענף -. תת 2021באוגוסט  1-מסחר" ב –ושירותים 

 מיליארד שקל. 42-בשווי מצרפי של כחברות  20במדד כלולות  לריטייל של מוצרי צריכה ממגוון תחומים רחב.

 :רציףמדד ביטוח מניות והמירים הפך למדד 

ביטוח, בשווי מצרפי של  חברות 9 כלולות. במדד ביטוח-ת"אשודרג והפך למדד רציף ביטוח מניות והמירים מדד  6.6.2021-ב•

  מיליארד שקל. באוקטובר הושקה  קרן נאמנות מחקה ראשונה אחר המדד. 36-כ
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 החזקות הציבור במניות: 

 - מיליארד שקל 7.1-כמכרו מניות בשווי של בעלי העניין  עניין בעלי י"ע מניותנטו של  מכירות נמשכו 2021 בשנת

בסוף השנה שיעור החזקות הציבור במניות הגיע  .מיליארד שקל 3.1-, ומנגד קנו מניות בשווי של כבדומה לשנה שעברה

 .61%-לכ

  .2020 בשנת שקל מיליארד 3-של כ בשווילעומת מכירות נטו , שקל מיליארד 4-סה"כ, נטו, הסתכמו המכירות בכ

מכירת מיליארד שקל ו 2.9-בשווי של כע"י שרי אריסון  בנק הפועליםממניות  7.8%מכירת  היו השנה הבולטות המכירות

 מיליארד שקל. 0.5ע"י שלמה אליהו בשווי  בנק המזרחימניות 

מיליארד  0.9וע"י נכסים ובניין בשווי  מיליארד שקל  1.1ע"י אהרון פרנקל, בשווי של כ   גב יםבלטו רכישות מניות מנגד 

  .שקל

 

 :גיוס הון בשוק המניות

 אביב -: גיוסים בשוק המניות בתל3לוח 

הסכומים  

 שגויסו

)במיליוני 

 שקלים(

הסכומים 

 שגויסו

)במיליוני 

 שקלים(

הסכומים 

 שגויסו

)במיליוני 

 שקלים(

 פרמס

 הנפקות

והקצאות 

 פרטיות

 פרמס

 הנפקות

והקצאות 

 פרטיות

 פרמס

 הנפקות

והקצאות 

 פרטיות

 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

 60 115 167 8,314 12,123 18,237 הנפקות

 מזה:  

 ( *IPOs) חברות חדשות

 

10,490 

 

4,616  

 

3,206 

 

94 

 

 27 
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 98 121 145 4,196 4,216 7,186 הקצאות פרטיות**

 - - - 780 505 411 מימוש אופציות

 158 236 312 13,290 16,844 25,834 סה"כ

  )רישום כפול ופיצול חברות(. הון גיוס ללא שנרשמוחדשות  חברותהחברות החדשות אינו כולל  מספר* 

 .2021מיליארד שקל בשנת  0.6-בסך כ TASE UP** לא כולל גיוס במניות 

 

שנת בלסכום השיא שגויס מהציבור בדומה מיליארד שקל,  25.8-בשוק המניות בארץ הסתכם בכמהציבור גיוס ההון 

 . 2020בשנת מיליארד שקל  16.8-גיוס בסך כלעומת , ו2007

, זאת שנה הקודמתהגיוס בלעומת  50%-בכ, גבוה 2021מיליארד שקל בשנת  18.2-סך ההנפקות לציבור הגיע לכ

העלייה החדה בגיוסים השנה נזקפת להמשך  .2020-2019בהמשך לעלייה בהיקף ההנפקות בשנתיים הקודמות 

הנפקות  94-ב ומהסכום גויס מיליארד שקל 10.5-כ, כאשר שהחל אשתקד התגברות גל ההנפקות הראשוניות

 .הקודמת בשנה חדשות מנפיקות 27 לעומתו, 1993מספר המנפיקות החדשות מאז שנת שיא ב – (IPOראשוניות )

 : עולה כי השנהשבוצעו ההנפקות הראשוניות מניתוח נתוני 

 קבלתן תוךבבורסה בת"א  המקומי בשוקהון  לגיוס ההייטק חברות של בהתייחסות מפנה שנת הינה 2021 שנת •

חברות מתחומי  52מהמנפיקות החדשות הן חברות הייטק, כלומר הצטרפו לבורסה  65%-בשנה זו, כ .המוסדי בשוק

חדשות שהנפיקו  שותפויות מו"פ 5-חברות הייטק ו 13, לעומת שותפויות מו"פ 9-הטכנולוגיה, הקלינטק והביומד ו

 .בשנה הקודמת

מיליארד שקל  2.5-יותר מחברות בשווי של שלוש חברות חדשות גדולות:  12 – ההנפקות שבלטו השנה בגודלן •

קמעונאית ו מיליארד שקל( 3.4)נאייקס מיליארד שקל(, חברת הפינטק  3.7)ורידיס חברת הקלינטק  -כל אחת 

  חברות בשווי של יותר ממיליארד שקל כל אחת. 9-ו ,(מיליארד שקל 2.5-)כ ריטיילורסהלבשת ספורט 
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 השנה זו, (Book Building) מרבית ההנפקות הראשוניות בוצעו בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים  •

מהסכום  92%-סכום המהווה כ –מיליארד שקל  9.6-וגייסו כ הנפיקו בדרך זוחברות חדשות  77. ברציפות השנייה

  . שגייסו מנפיקות חדשות השנה

חברת רכש ייעודית ללא כל פעילות עסקית שמטרתה איי ספאק, חברת  – חברת ספאק ראשונה נרשמה בבורסה •

מיליארד שקל, תוך שנתיים ממועד ההנפקה.  1הינה הכנסת פעילות בדרך של מיזוג עם חברת מטרה בשווי של לפחות 

 נוספים.מיליון שקל  40-מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים, כשהיזמים השקיעו כ 360-החברה גייסה כ

לבצע גיוס באמצעות פניה לציבור דרך אתר הראשונה בבורסה קנבוטק, חברת  -יצוין כי בין המנפיקות החדשות  •

 .FUNDITמימון המונים 

 

 

 .ראה אתר הבורסה, הסכום שגויס, ושווין לאחר ההנפקה– החדשות המנפיקות 94רשימת ל

  :בלטו בגודלם הגיוסים הבאיםהשנה. בשוק המניות מיליארד שקל  15.3-החברות הותיקות גייסו כ

o בהתאמה, שקל מיליון 718-וכ 940-כ ושגייס מותאמניב  ן"הנדל חברתו אנרגיה אנלייטהאנרגיה המתחדשת  חברת ,

 .לציבור בהנפקות

o  מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים בארץ ובחו"ל. 702-שגייסה כ שופרסלרשת המרכולים 

o  מיליון שקל בהנפקות לציבור. 641-שגייסה כנאוויטס פטרוליום שותפות הנפט והגז 

o  מיליון שקל בהקצאה פרטית למשקיעים מסווגים. 555-שגייסה כנופר אנרג'י המתחדשת חברת האנרגיה 

 TASE UPגיוס במניות 

פלטפורמה  .לגיוס אג"חרק  2020עד שנת ששימשה  ""TASE UP פלטפורמתגייסו במניות בשלוש חברות ראשונות השנה 

ל וקרנות אשראי ליהנות מגישה "ן בחו"קרנות המשקיעות במיזמי נדל ,קרנות הון סיכון ,לחברות הייטק פרטיות זו מאפשרת

  .תולגייס כספים מבלי להפוך להיות ציבוריו ,ייחודית למשקיעים מוסדיים ומשקיעים כשירים

 VEEVחברת  הן: ,2021מיליארד שקל בשנת  0.6-סכום מצרפי בסך כרשמו למסחר מניות בהראשונות לגייס בדרך זו, 

 המשקיעה בחברות פינטק 11גרופ  קרן הון סיכון אמריקאית ,מיליון שקל( 330-כ)עוסקת בפיתוח טכנולוגיה לבנייה טרומיתה

 .(מיליון שקל 26-כ)  קאן .סי.אס.פיהקנאביס חברת , ו(שקלמיליון  225-כ)

 לסדר לפי סדר שווי שוק נוכחי -נסחרת הדרך חברחברות חדשות שנכנסו 

  :עוסקות בתחומי הטכנולוגיה והביומדכמעט כולן , חברות חדשות תשעשל  פעילותהכנסת  הושלמההשנה 

 חברה קולטת #
 )שם קודם(

 חברה נקלטת
 

שווי  פעילות שהוכנסה
החברה 

ערב 
הכנסת 

 הפעילות
)במיליוני 

 שקלים(

שווי 
החברה 

בסוף 
שנת 
2021 

)במיליוני 
 שקלים(

ייצור ושיווק של אופנועים  בליץ  ענבר גרופ 1
 חשמליים

43 276 

פיתוח טכנולוגיות  נוסטרומו סומוטו 2
מתקדמות לאגירה ולניהול 

 ביקוש לאנרגיה תרמית  

92 208 

מדיוי  3
 תראפיוטיק

פיתוח, ייצור, והפצה של  סטורג' דרופ
מערכות בתחום אגירת 

 אנרגיה.

66 116 

פיתוח טכנולוגיה ליצור  ביו מילק פנטזי נטוורק 4
במעבדה של חלב בקר 

 וחלב אם

106 134 

  גלובלית הנפקה

  המוצעות במקביל למשקיעים מוסדיים בארץ ובחו"ל הנפקות גלובליות 3השנה הובילו שני חתמים בינלאומיים 

Jefferies  ונאייקסהוביל את הנפקת ,-UBS   טרמינל איקסוריטיילורס את הנפקות  הוביל. 

https://info.tase.co.il/Heb/Statistics/StatRes/2021/Stat_210_IPO_Companies_2021_HEB.pdf
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 חברה קולטת #
 )שם קודם(

 חברה נקלטת
 

שווי  פעילות שהוכנסה
החברה 

ערב 
הכנסת 

 הפעילות
)במיליוני 

 שקלים(

שווי 
החברה 

בסוף 
שנת 
2021 

)במיליוני 
 שקלים(

מכשיר המורכב על פיתוח  EYEPEN נקסט ג'ן 5
 להזרקת אינסולין  עטים

116 61 

פיתוח תהליך של ייצור  דבש-ביו וואיטסטון 6
 דבש מתורבת

39 124 

אספקת כלים טכנולוגיים  אפסלון צירון בתי זיקוק 7
 לחנויות באתר אמזון

81 89 

יבוא עקיף של כלי רכב  אוטומקס מטומי 8
 פרטיים 

45 93 

פיתוח טכנולוגיות ומערכות  ת'ירד איי  ניו הוריזון 9
אלקטרו אופטיות זעירות 

 מלאכותיתמשולבות בינה 

30 77 

 

 חברות שנרשמו למסחר ללא גיוס:

העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות לטיפול וסינון מים לשימושים חקלאיים ותעשייתיים, רשמה  עמיעדחברת  •

שבלונדון החל  AIM. מניות החברה שנסחרו בבורסת 2021 באוגוסט 23-אביב החל ב-את מניותיה למסחר בתל

אביב -בעקבות המעבר למסחר בתל. נמחקו עם הרישום בת"א מהמסחר בלונדון  ביוזמת החברה 2005מדצמבר 

 .2021מיליון שקל לקראת סוף שנת  517-בעת הרישום לכ מיליון שקל 416-כהחברה הציפה ערך, ושוויה עלה מ

 טראלייט"מנורה מבטחים החזקות" חילקה לבעלי מניותיה את מניות חברת האנרגיה המתחדשת  - טראלייטחברת  •

טראלייט עוסקת בייזום ופיתוח . 2021בספטמבר  19-החל ב אביב-כדיבידנד בעין  ורשמה אותן למסחר בתל

מיליון  883-שוק של כקטי אנרגיה סולארית ומשקיעה בחברות קלינטק. מניות טראלייט החלו להיסחר לפי שווי יפרוי

 שקל.

 
 :הדואליות חברותה

 :אביב במסגרת הרישום הכפול-רשמו את מניותיהן למסחר בתלטכנולוגיה חברות שתי 

בבורסת  הנסחרת ,בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות מכ"ם קרקעיות ומערכות לכלי טייסחברה העוסקת  - ראדא ❖

NASDAQ   :סמל( שבארה"בRADAרשמה ,) שווי החברה ערב . בפברואר החל א"בת מקביל למסחר מניותיה את

  .מיליון שקל 1,400הרישום 

חברה  - שרין טכנולוגיות -( ברישום כפול SGXחברה דואלית ראשונה להיסחר בתל אביב וגם בסינגפור )

 , רשמה את(SGX: U77סינגפור )שמניותיה נסחרות בבורסת  בפיתוח מערכות למיפוי ועיבוד יהלומים,העוסקת 

  .מיליון שקל 675-שווי החברה ערב הרישום כ (.SARN)סמל:  ילאביב, החל ביו-מניותיה למסחר מקביל בתל

 :שתי חברות ביומד הנסחרות בתל אביב נרשמו למסחר מקביל בבורסה בחו"ל

 אינטרקיור הקנאביס הרפואי חברת - ברישום כפול( TSX)נטו וחברה דואלית ראשונה להיסחר בתל אביב וגם בטור ❖

 בדרך של מיזוג משולש הופכי  קנדית SPACהשלימה מיזוג בחברת  , 2007אביב משנת -שמניותיה נסחרות בתל

רשמה את מניותיה  החברה בהמשך(. INCR:U)סמל:  2021באפריל  TSXחלו להיסחר בבורסת טורונטו הומניותיה 

 .2021החל בספטמבר  NASDAQ-למסחר מקביל גם בבורסת ה

 למסחר מניותיה את , רשמה2011אביב משנת -שמניותיה נסחרות בתל מדיקל אייסקיור המכשור הרפואי חברת ❖

 .2021באוגוסט  ללא גיוס הון החל NASDAQ-ב מקביל

 אביב-והן ממשיכות להיסחר בתל (2021)בפברואר NYSE  -במהמסחר  מחקה את מניותיה סלקום התקשורת חברת

 .בלבד
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חומרי הטעם חברת : "בבארהמחקו את מניותיהן מהמסחר בת"א בלבד, ומניותיהן ממשיכות להיסחר  חברות שלוש

חברת  והשנה הודיע בסוף .מיטק  הפודטק וחברת, מדיגוס, חברת הטכנולוגיה )זרה( IFF והריח לתעשיית המזון

  .2022מהמסחר בתל אביב בתחילת שנת  ןלמחוק את מניותיה ןעל כוונת פריגו פארמההחברת וארקו קורפ האנרגיה 

-לעומת כ, באמצעות הנפקות והקצאות פרטיות של מניות שקל מיליארד 3.6-כ בחו"להשנה גייסו  הבורסאיותהחברות 

 .2020בשנת  ושגויס מיליארד שקל 7.4

 2012שנת הגבוה ביותר מאז המספר  – חברות בורסאיות  541בסוף השנה נסחרו בבורסה מספר החברות בבורסה: 

 .2020בסוף שנת  החברות 455לעומת ו

 חברות 4-וחברות שהכניסו פעילות לחברה נסחרת,  9, שנרשמו השנה חדשותהחברות ה 94של  )לאחר ההנפקה(שווין 

ערב המחיקה הגיע הכולל  שוויןש – חברות 13 נמחקו מהבורסה. מנגד, מיליארד שקל 49-מגיע לכ שנרשמו ללא גיוס 

להלן התפלגות החברות לפי סיבת   .(IFFמיליארד שקל שווי  36-כ –)כמעט כל הסכום  מיליארד שקל  40.5-לכ

 המחיקה:

וללא פגיעה בכיסוי הבורסאי מפני  בקבוצה התייעלות עקב נמחקומיליארד שקל  0.5-בשווי מצרפי של כ חברות 2 •

הלמן "ו", וואן טכנולוגיותע"י " ה" נרכשטלדור" ) להיסחר הממשיכה אחרת בורסאית חברהב מיזוג של בדרךשבוצעה 

 (."הפניקס" נרכשה ע"י "אלדובי

 Ultraנרכשה ע"י ש"המלט" ו ZOLL Medicalנרכשה ע"י ש"איתמר מדיקל"  – ת ובינלאומימוזגו בחברות  חברות 2 •

Clean .  מיליארד שקל. 2.5-ערב המחיקה כשווין המצרפי 

 0.7-"מנרב" שנרכשה ע"י "אסנס", שוויה ערב כ –נמחקה בעקבות מיזוג בחברה פרטית מקומית חברה אחת  •

 מיליארד שקל.

 0.5-ערב המחיקה כשווין  .(ו"קסניה" "לידר השקעות)" מהצעת רכש ע"י בעלי השליטהכתוצאה נמחקו  שתי חברות •

 מיליארד שקל.

", מדיגוס"והחברות  ,מיליארד שקל ערב המחיקה 36-כ" בשווי של IFF" א:"בת מהמסחר נמחקו דואליותחברות  3 •

 ערב המחיקה. מיליארד שקל 0.4-כ לשמצרפי שווי ב "מיטק"ו

ערב המחיקה המצרפי שווין  .ו"קמן קפיטל" "ויטלה" ,"בי.ג'י.איי" – השימור ברשימתשנים  4נמחקו לאחר חברות  3 •

  זניח.

 

 שוק איגרות החוב
 

 מדדי איגרות החוב:

 זאת בדומה למסחר בשוק המניות, הסתכם בעליות שערים במרבית המדדים המוביליםהמסחר באיגרות החוב 

 ולמגמה הכלל עולמית.

 שירדושנים  10-איגרות החוב לובראשן יוצאות דופן השנה הן איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה, 

התהפכה המגמה, עקב ירידות השערים בשוקי המניות והעדפת  2021החל בנובמבר . 2021 אוקטובר סוף עד 6%-בכ

 אג"ח ממשלת ארה"ב. מגמת המסחר בבדומה לזאת , 4%-בכירדו איגרות חוב אלה  2021האפיק הסולידי, ובסיכום שנת 

בסוף  1.5%-בתחילת השנה לכ 0.8%-אביב, עלתה מכ-שנים, בתל 10-על אג"ח ממשלתי שקלי להתשואה לפדיון 

 -שנים  10-. מגמה דומה אפיינה את איגרות החוב של ממשלת ארה"ב לסוף השנהב 1.3%-וירדה לכ 2021אוקטובר 

עלייה סוף השנה. ב 1.5%-וירדה לכ 2021בסוף אוקטובר  1.6%-בתחילת השנה לכ 0.9%-התשואה לפדיון עלתה מכ

עלייה ציפיות המשקיעים לעלייה בשיעור האינפלציה ובעקבות זאת הבתשואות האג"ח לפדיון של אג"ח אלה, משקפת את 

 בשיעור הריבית.

 לסוגיהן: הצמודות,יגרות החוב אעליות שערים אפיינו את 
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נפלציה יציפיות לעליית הא, בהשפעת 9%-7%-עלו בכ -צמודות המדד  -קונצרניות וממשלתיות איגרות החוב  •

 בשנה הקודמת. 0.7%-, לאחר ירידה של כ2021בשנת  2.5%-מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות בכבארץ. 
 

בהשפעת ציפיות להתחזקות הדולר ביחס לשקל עקב , 5.7%-עלו בכ –איגרות החוב קונצרניות צמודות המט"ח  •

והושלמה זה מכבר,  2021בינואר  עליה הודיע בנק ישראלמיליארד דולר  30-בהיקף של כתוכנית רכישות הדולרים 

  וציפיות להקדמת העלאת ריבית הפד.

 

עלו  שקלי-בונד תלהחוב הכלולות במדד  איגרות – שקליות הקונצרניות החוב איגרותאת גם עליות שערים אפיינו  •

  .שלהן הדירוג על כפיצוי זאת 6.7%-עלו בכ שקלי תשואות בונד תל, ואילו איגרות החוב הכלולות במדד 3%-בכ

 

 :תשואות המדדים ושווי השוק של איגרות החוב: 5לוח 

 2021שווי שוק   

)במיליארדי 

 שקלים(

 תשואה שנתית

2021 

תשואה שנתית 

2020 

       איגרות חוב ממשלתיות

 1.2% 7.4% 260 צמודות מדד 

 1.3% -0.8% 404 סה"כ -שקליות 

 1.5% -1.0% 359 מדדים בולטים: ריבית קבועהמזה 

 0.0% 0.8% 39 ריבית משתנה

 ללא מדד ללא מדד 41 * צמודות מט"ח

 1.2% 2.3% 705 סה"כ איגרות חוב ממשלתיות

      ** איגרות חוב חברות

 0.0% 8.7% 228 סה"כ -צמודות מדד 

 0.2%- 8.4% 62  20בונד -מדדים בולטים: תלמזה 

 0.1% 7.4% 64  40בונד -תל

 1.7%- 8.1% 57 יתר -בונד צמודות-תל

 6.6%- 9.4% 24 בונד תשואות-תל

 ללא מדד ללא מדד 146 סה"כ  –שקליות 

 0.1%- 3.0% 107 בונד שקלי -מדדים בולטים:  תלמזה 

 3.9%- 6.7% 39  שקלי - בונד תשואות-תל

 -2.8% 5.7% 11 צמודות מט"ח

 0.6% 7.2% 385 סה"כ איגרות חוב חברות

 .2021ממשלתיות גלובליות שנרשמו למסחר מקביל בת"א, לראשונה באוקטובר  איגרות חוב* 

 ומכשירים פיננסים. TASE UPלא כולל אג"ח   **

 

 שינויים במדדי אג"ח:
 

 רציפים: All-Bondמדדי איגרות חוב חדשים  ארבעה 2021במאי  23-ב השיקההבורסה 

אג"ח צמודות חליף את מדד הש צמוד All-Bond מדד ;כלליאג"ח חליף את מדד הש כללי All-Bond מדד•

 המדדים החדשים הינם רציפים, ומחליפים את המדדים שחושבו פעם ביום, בתום המסחר. .מדד

הממשלתיות והקונצרניות שאינן  איגרות החובאת  כוללאשר  שקלי All-Bond מדד - מדדים חדשים שני•

הממשלתיות  איגרות החובאת  כולל, אשר משתנהריבית  All-Bond ומדד ,צמודות ונושאות ריבית קבועה

 .והקונצרניות שאינן צמודות ונושאות ריבית משתנה

 ריבית משתנה-ריבית משתנה הקיים, למדד החדש אול בונד-את מדד תל בונד 22.8.2021-בהבורסה החליפה 

 מובנות.יגרות חוב ממשלתיות הנושאות ריבית משתנה וגם א איגרות חובהכולל גם 
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 מחזורי המסחר באיגרות חוב:

 )במיליוני שקלים(: בשוק איגרות החוב מחזורים יומיים: 6לוח 

 2021-ב % שינוי 2020 2021 

 -1% 3,059 3,023 אג"ח ממשלתי

 -16% 1,076 906 קרנות סלאג"ח חברות כולל 

 -16% 928 781 קרנות סל*אג"ח חברות ללא 

 -45% 579 320 מק"מ

 .אג"ח מובנות כולל* 

 

מהמחזור  5%-בכאמנם , נמוך 2021מיליארד שקל בשנת  3.9-בכהסתכם  )כולל קרנות סל(המחזור היומי באיגרות חוב 

  .2019מהמחזור בשנת  12%-, אך גבוה בכבשנה הקודמת

 15%-וגבוה בכמיליארד שקל ביום, בדומה למחזור בשנה הקודמת  3.0-בסך כ –אג"ח ממשלתי מסחר ערים ב ימחזור

 מיליארד שקל 2-הסתכם המחזור בכבאג"ח ממשלתי שקלי השנה שקדמה למשבר הקורונה.  – 2019מהמחזור בשנת 

 מיליארד שקל.  1-הסתכם המחזור בכ ובאג"ח ממשלתי צמוד מדד

מיליארד שקל  39-בסך כ רכישות של אג"ח ממשלתיות ע"י בנק ישראלתרמו  באיגרות חוב אלהלמחזורי המסחר 

 .2020מיליארד שקל בשנת  46 -כ, בהמשך לרכישות בסך 2021 בשנת

 בשנת נטו מיליארד שקל 23.9-כוהסתכמו ב ע"י משקיעי חוץ אביב-בתלאג"ח ממשלתי השנה התגברו רכישות של 

רכישות אלה היו , כפי שעולה מנתוני בנק ישראל. 2020מיליארד שקל נטו בשנת  17.2-בסך כ לרכישות, בהמשך 2021

האג"ח הממשלתי העולמי למדד  2020תוצאה ישירה של צירוף איגרות החוב של ממשלת ישראל באפריל בין היתר 

(WGBI) . 

ביוזמה משותפת  -בבורסה איגרות חוב שהנפיקה ממשלת ישראל בחו"ל מקביל גם למסחר  נרשמוהשנה, לראשונה 

סדרות ממשלתיות  3-וסדרות ממשלתיות דולריות  3 - שש סדרות. נרשמו של החשב הכללי במשרד האוצר והבורסה

אביב. המסחר -בתלגם  2021באוקטובר  31-החלו להיסחר בש  מיליארד שקל 41-הנקובות ביורו, בהיקף כולל של כ

באיגרות החוב הגלובליות מתבצע בשקלים, ואילו התשלומים הצפויים למחזיקי איגרות החוב )ריבית( יבוצעו במטבע בו 

 איגרת החוב.נקובה 

שקל ביום בממוצע בשנת מיליארד  0.9-כב הסתכם( וקרנות סלכולל אג"ח מובנות, מחזור המסחר באג"ח חברות )

 המסחר במחזורילירידה  .ערב פרוץ הקורונה 2019, ודומה למחזור בשנת 2020מהמחזור בשנת  16%-בכ נמוך 2021

 3.5-כ בסךוזאת לאחר רכישות  2020כבר בדצמבר  ישראל בנק י"ע קונצרניות ח"אג של רכישות הפסקה של תרמה

 .2020 ,נובמבר –בחודשים יולי  שקל מיליארד
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 :החוב איגרות בשוק גיוס

לא גייס באמצעות האוצר כשהשנה , 2021בשנת  התמתנוע"י האוצר  אביב-חוב בתלהגיוסים בהנפקות של איגרות 

בגירעון הממשלתי  העלייהכתוצאה מהצורך לממן את זאת לאחר גיוסי שיא אשתקד  הנפקות של איגרות חוב בחו"ל,

שיא מיליארד שקל ברוטו, לעומת גיוס  104-השנה הגיע לכסך הגיוס הממשלתי  .2020בשנת מהתמ"ג  12%-לכ שהגיע

 מיליארד שקל בשנה הקודמת.  183.3-בסך כ

 79%-לעומת כ בהנפקות אג"ח ממשלתי בת"א גויסש מהסכום 74%-כל ירידה במשקל הגיוס באג"ח שקליהשנה חלה 

בהנפקות אג"ח ממשלתי  גויסש מהסכום 26%-כל עלייה במשקל הגיוס באג"ח צמוד מדדבמקביל חלה ו, 2020בשנת 

 . 2020בשנת  21%-כלעומת  בת"א

 22.6-וכשקלי אג"ח במיליארד שקל  66.8-כ מיליארד שקל, מזה 87-כ בסךהשנה לוו בפדיונות  משרד האוצרהנפקות 

 .צמוד מדדאג"ח במיליארד שקל 

 גיוס בהנפקות ובהקצאות פרטיות של אג"ח חברות לציבור

 2021בשנת  חזר לעלות ( מובנות ח"ואג TASE UP :ללא) ישראלבשוק איגרות החוב ב חברות ח"אג ע"י הגיוסים היקף

מיליארד שקל בשנה הקודמת  52-כירד להיקף הגיוסים זאת לאחר ש .שיא כל הזמנים – שקל מיליארד 78-בכוהסתכם 

  .ערב פרוץ הקורונה 2019בשנת מיליארד שקל  69-כלעומת ו

לעומת  30%-בכגבוה סכום  – מיליארד שקל 52-כשגייסו  בחברות הסקטור הריאלי הן העלייה בגיוסים השנה חלה

אג"ח סחיר תוך ניצול הריבית למחזר ובשל הצורך   הבהשפעת חזרת המשק לפעילות יצרנית מלא, הגיוס בשנה הקודמת

לעומת הגיוס פי שניים ביותר מסכום גבוה  –מיליארד שקל  26-שגייסו כבחברות הסקטור הפיננסי והן  ,הנמוכה במשק

   חוץ בנקאי.לאשראי שפעת העלייה בביקוש לאשראי בנקאי ובשנה הקודמת, זאת בה

לאחר פדיונות בהיקף  ,מיליארד שקל 46-השנה בכ מוהסתכ)סקטור ריאלי וסקטור פיננסי( פדיונות אג"ח חברות סחיר 

, חרף הירידה בהיקף הסקטור העסקיהעלייה בגיוסי  , בהתאמה.2019-ו 2020מיליארד שקל בשנים  43-וכ 53-של כ

 2022-2021 בשניםחוב סחיר  למיחזור נועדגם השנה עיקר הגיוס  כאשר ,מעידה על הרחבת הפעילות במשקהפדיונות, 

  (.30%-)כ להרחבתה ואף השוטפת הפעילות למימון, סחיר לא חוב למימון ווחלק(, 70%-)כ

  שהנפיקו הבנקים הגדולים.באג"ח מקורה ש עלייה - מיליארד שקל 52-לכ לעלותהפדיונות צפויים  2022בשנת 

 )במיליוני שקלים( 2021-2019ענפים לפי  ממשלתיות-לא באיגרות חובגיוסים : 6לוח 

  2021 2021 2020 2020 2019 2019 

 100% 68,592 100% 51,548 100% 77,790 לציבור אג"ח חברות 

           חלוקה לענפים :

 43% 29,777 23% 11,995 34% 26,237 סקטור פיננסי:

 33% 22,356 17% 9,320 26% 20,044 בנקים

 4% 2,431 3% 1,376 4% 3,423 שירותים פיננסים

 7% 4,990 3% 1,299 4% 2,770  ביטוח

       

 57% 38,815 77% 39,553 66% 51,553 סקטור ריאלי:

 38% 26,031 49% 25,301 41% 32,057 ובנייה נדל"ן

 3% 1,905 10% 5,312 8% 6,301 אנרגיה וחיפושי גז

 8% 5,680 9% 4,409 8% 5,891  מסחר ושירותים

 2% 1,039 2% 946 5% 3,996 טכנולוגיה

 4% 2,830 3% 1,435 4% 2,959 השקעות

 2% 1,330 4% 2,150 0.4% 350 תעשייה

  TASE UP * 17,081  14,123  3,781-אג"ח חברות ב

  51  250  - מימוש אופציות
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  2021 2021 2020 2020 2019 2019 

   72,424  65,921  94,871 סה"כ אג"ח חברות

   3,268   1,592  221 אג"ח מובנה

   75,692  67,513  95,092 ממשלתי-לאסה"כ גיוס באג"ח 

, 2020-ו 2021מיליארד שקל בשנים  11.3-וכ 13.4-בסך כ "אבת ורישום"ל בחו מוסדיים ממשקיעים גיוסכולל   *

 בהתאמה.

 :מאפיינים עיקריים - 2021חברות בשנת  איגרות חובבאמצעות  גיוסים 

 :גיוסי הסקטור הפיננסיהיקף בעלייה  •

מיליארד שקל נוספים באג"ח למוסדיים  6.7-, וגייס כמהציבור מיליארד שקל 26.2-גייס השנה כהסקטור הפיננסי 

 .2020מיליארד שקל שגויסו בשנת  15-לעומת כ TASE UP-שנסחר ב

 12-לעומת כ 2021בשנת  מיליארד שקל 25-כוהם הסתכמו ב –מהציבור וממוסדיים  בגיוסי הבנקים הגדוליםעלייה 

פעילות הבנקים בשנה שהסתיימה הושפעה . 2019מיליארד שקל בשנת  24-כלעומת , ובשנה הקודמת מיליארד שקל

. עלייה בביקוש לאשראי מצד משקי בית )בעיקר ע"י רוכשי דירות( ומצד הסקטור העסקי שחזר לפעילות מלאהמבעיקר 

ת בנק ישראל לבנקים להגדיל את הוראל, ו(2021בינואר החל )צמצום מסגרות האשראי ללקוחות עפ"י חוק "שטרום" ל

 .לא היתה השפעה מהותית, נדל"ןהההפרשות להפסדי אשראי בגין מתן הלוואות לעסקי 

יותר , 2021בשנת מיליארד שקל  3.4-בשוק איגרות החוב לכ חברות האשראי החוץ בנקאיגיוסי חלה עלייה בבמקביל 

 .2020בשנת  פי שניים מהסכום שגייסו חברות הענף מ

בהנפקה הגדולה ביותר של  –מיליארד שקל מהציבור  4.9-שגייס כהפועלים בנק  :המנפיקים הבולטים השנה הם

מיליארד  3.2-גייס כבנוסף   .כמחצית הסכום באג"ח צמוד מדד, ומחצית הסכום באג"ח שקלי –איגרות חוב בבורסה 

כשהגיוס בוצע באמצעות  TASE UP -שנרשם בשקל נוספים בהנפקה בינלאומית של אג"ח דולרי למשקיעים מוסדיים 

מיועדת למימון  COCO-של אג"ח ה מורת ההנפקה. תנון לספיגת הפסדים ע"י המרה למניותמנג הכולל COCOאג"ח 

 ;בבורסה הנסחר(, הראשון Green Bondהאג"ח הירוק )"פרויקטים ירוקים" וזהו 

מיליארד שקל נוספים באג"ח דולרי  2.0-באג"ח צמוד מדד, וכמיליארד שקל מהציבור  5.4-שגייס כמזרחי טפחות בנק 

 ;TASE UP-הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת קרן שנרשם ב COCOמסוג 

מיליארד  0.9-, כצמוד מדדאג"ח במיליארד שקל גויסו  3.1-כ  - מיליארד שקל מהציבור 5.5-שגייס כדיסקונט בנק ו

מחיקת  נון לספיגת הפסדים ע"ימנג הכולל COCOמסוג צמוד מדד מיליארד שקל באג"ח  1.5-באמצעות נע"מ וכשקל 

  .הקרן

 :הסקטור הריאלי גיוסיהיקף בעלייה 

מיליארד שקל נוספים באג"ח למוסדיים  10.4-מהציבור וכ מיליארד שקל 51.6-כ 2021-הסקטור הריאלי גייס ב

פידיון אג"ח סחיר של חברות הסקטור  .2020שנת מיליארד שקל שגויסו ב 51-כ לעומת, TASE UP-שנסחר ב

צפוי להסתכם ומיליארד שקל בשנה הקודמת,  31-, לעומת כ2021בשנת מיליארד שקל  34-כב הריאלי הסתכם

 :לציבור"ח אג של בהנפקות הריאלי הסקטור בגיוסילהלן מגמות בולטות  .2022 בסכום דומה גם בשנת

o סכום 2021בשנת  שקל מיליארד 32-כבסך  עם גיוס ממשיכות להוביל ברשימת הענפיםן "הנדל חברות ,

בהנפקות  מהגיוס 85%-יצוין כי כ. 2020מהגיוס בשנת  27%-, וגבוה בכמהגיוס באג"ח חברות 41%-כהמהווה 

בעקבות  –ה קשות בעקבות משבר הקורונ ונפגעהשנה בוצע ע"י חברות נדל"ן מניב, שע"י חברות הנדל"ן  לציבור

חברות הנדל"ן שגייסו  .החזרה לפעילות והסרת המגבלות השנה, חלה עלייה בביקוש למשרדים ולמחסנים

מיליארד שקל  11.5-בסך כצפויות לפדות אג"ח סחיר מיליארד שקל השנה ו 10-אג"ח סחיר בסך כפדו  ,השנה

  .2022בשנת 

 ותראשונות של איגרות חוב שקלימיליון שקל בהנפקות  364-שגייסו כ חמש חברות חדשות המנפיקות בין

 40)גלעד מאי מיליון שקל(,  105)אפי קפיטל מיליון שקל(,  60)גד -אב – ארבע חברות בנייה: בריבית קבועה

  .מיליון שקל( 59) הילה משרדים –ן מניב "וחברת נדלמיליון שקל(;  100)קבוצת יובלים מיליון שקל(, 
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 3.7-שגייסה כ קבוצת עזריאליחברות הקניונים הנדל"ן מניב: ת וחבר ובלטמענף הנדל"ן  המנפיקות 60-כבין 

בהנפקה הגדולה ביותר של איגרות חוב בבורסה ע"י חברה  –מיליארד שקל בהנפקת אג"ח צמוד מדד 

 ביג ,אמות ,אפי נכסיםרבוע כחול נדל"ן,  החברות, ומיליארד שקל 2-שגייסה כמליסרון , מהסקטור הריאלי

 .כ"א שקל מיליארד מעלשגייסו  גלוב גזיתו

o מיליארד  6.3-גייסו כש חברות אנרגיה, מרביתן, חברות תשעעם  בלט אף הוא  האנרגיה וחיפושי נפט וגז ענף

מיליארד  4-חברות אלה פדו השנה אג"ח סחיר בסך כ. 2020בשנת גיוס מה 19%-גבוה בכ –מהציבור שקל

החשמל : חברת המגייסות הגדולות הן .2022מיליארד שקל בשנת  4.4-שקל, וצפויות לפדות אג"ח סחיר בסך כ

 . כ"א כמיליארד שקלשגייסו  או.פי.סיחברת האנרגיה ו ,דלק קבוצת, הממשלתית

מיליארד שקל, בלטה בגודלה הנפקה  5.9-שגייסו השנה כ והשרותים המסחרחברות ענף  14יצוין כי בקרב 

בי , וחברת התקשורת מיליארד שקל 1.1-בסכום של כמקורות שביצעה חברת המים הממשלתית 

 מיליארד שקל. 0.9-0.8-שגייסו כל אחת כשלמה החזקות וחברת הליסינג לרכב קומיוניקיישנס 

o מיליארד  1-לעומת כ –מיליארד שקל  4-חברות גייסו כתשע בלט בעליה חדה בגיוסים השנה, הטכנולוגיה  ענף

מיליארד שקל, וצפויות  0.1-חברות אלה פדו השנה אג"ח סחיר בסך כ. 2020-2019שקל בכל אחת מהשנים 

אלביט ת הבולטת בענף זה היא החברה הדואלית . המגייס2022בסכום דומה בשנת לפדות אג"ח סחיר 

 מיליארד שקל. 1.9-שגייסה כמערכות 

מהסכום שגויס באמצעות  85%-כהיווה ירד השנה והשנה  Aמקבוצת אג"ח בדירוג גבוה הגיוס באמצעות משקל  •

 ובוצע הגיוסים מכלל 5%-כ. 2020-2019בכל אחת מהשנים  93%-כלעומת  וזאת ,הנפקות של אג"ח לציבור

 .ללא דירוג חוב אגרות באמצעותבוצע  הגיוסים מכלל 10%-וכ יותר נמוך בדירוג חוב אגרות אמצעותב

לראשונה מזה שלוש  השנה ר ירדמהסכום שגויס בהנפקות אג"ח לציבו אג"ח צמוד מדדהגיוס באמצעות  משקל •

השנה גויסו . , בהתאמה2019-ו 2020בשנים  52%-וכ 64%-לעומת כ 2020בשנת  59%-ווה כיהו שנים של עלייה

  .2020מיליארד שקל בשנת  33-לעומת כ מיליארד שקל 46-כבדרך זו 

-ו 2020בשנים  47%-כו 34%לעומת  השנה 40%-כ היווהוהשנה עלה  באמצעות אג"ח לא צמודמשקל הגיוס 

באמצעות  הסכום גויסכל  .2020מיליארד שקל בשנת  17.5-לעומת כ מיליארד שקל 31-וגויסו כ ,, בהתאמה2019

)ניירות ערך  "מנעמיליארד שקל מהגיוס באג"ח לא צמוד השנה בוצע באמצעות  1.2-. כקבועה אג"ח בריבית

 .2019מיליארד שקל שגויסו בשנת  1.3-וכ 2020מיליארד שקל שגויסו בשנת  0.1-מסחריים(, לעומת כ

מהסכום משקלן סכום שגויס בשנה הקודמת, ובדומה למיליארד שקל,  0.7-כהסתכמו בהנפקות אג"ח צמוד דולר 

 . 2020-2019, בדומה לממוצע בשנים 2021בשנת  1%-כווה יבהנפקות אג"ח לציבור השגויס 

 TASE UPגיוס באיגרות חוב 

 14.1-לעומת גיוס בסך כ TASE UPלמשקיעים מוסדיים במסגרת באמצעות אג"ח גויסו  מיליארד שקל 17.1-כ

 .2020מיליארד שקל בשנת 

 8.2-כאביב, בכללם: -בתל TASE UP-במיליארד שקל מתוכם גויסו באמצעות אג"ח למוסדיים בחו"ל שנרשם  13.4-כ

באג"ח  אנרג'יאןהבריטית  הנפט והגז  חברתחברה ייעודית של  –אנרג'יאן ישראל ע"י גויסו לראשונה מיליארד שקל 

 .דולרי למשקיעים מוסדיים זרים וישראלים בחו"ל

מיליארד שקל שגויסו  1.2-אביב, בכללם: כ-בתל TASE UP-גויסו באג"ח למוסדיים בארץ שנרשם  במיליארד שקל  3.7-כ

הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת ריבית  COCOבהנפקה ראשונה בבורסה של אג"ח הפניקס ע"י חברת הביטוח 

הקמה ותפעול של תחנות  סקת בייזום,עוהדליה אנרגיה מיליארד שקל גויסו לראשונה ע"י  1.2-בנוסף למחיקת הקרן, וכ

 .כח וייצור חשמל
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  סל קרנות
 

מהקרנות הן על מדדי מניות  10יליארד שקל. מ  1-ן בסוף השנה כשווישקרנות סל חדשות  34 הונפקו 2021בשנת 

 מקומיים. חברות מהקרנות הן על מדדי אג"ח  3-מהקרנות הן על מדדי מניות בינ"ל, ו 21מקומיים, 

  הקרנות החדשותבין 

 : :מיליון שקל 32-בשווי מצרפי של כ "ירוקים"ארבע קרנות סל ראשונות על מדדי מניות  •

o 2020שהבורסה השיקה בנובמבר קלינטק -מדד ת"אאחר  שלוש קרנות, בהן קרן בחסר, העוקבות . 

o  2020שהבורסה השיקה בדצמבר  אקלים נקי מדלקים פוסיליים 125-מדד ת"אקרן העוקבת אחר. 

 .2020שהבורסה השיקה בפברואר  בנייה-מדד ת"אשתי קרנות העוקבות אחר  •

 מאידך:

 .מחקות שקל הפכו לקרנות נאמנות יליוןמ 120-קרנות סל בשווי של כ 9 •

 מהמסחר.  ונמחקו מיליון שקל פורקו 25-כ של בשווי סל קרנות 5 •

 מדדי על קרנות סל 172-מקומיים ובינ"ל ו מניות מדדי על קרנות סל 379: מהן, סל קרנות 551 בבורסה נסחרות כיום

 . ח מקומיים ובינ"ל"אג

 מיליארד שקל. 105.5-כמיליארד שקל, ומסתכם ב 100-קרנות הסל חצה לראשונה את רף הכולל של השוק השווי 

 אחרי ואף בינלאומיים חוב ואיגרות מניות מדדי אחרי עוקבות, שקל מיליארד 38-מקרנות הסל, בשווי כולל של כ 317

 להמיר צורך)ללא  מקומי במטבע העולם ברחבי"ע ני בסלי להשקיע הישראלי למשקיע מאפשרות אלה קרנות. סחורות

 העוקבות הקרנות מקרב ביותר הפופולאריים הבסיס נכסי. נמוכות ובעלויות מלאה בשקיפות, מוכרת מסחר בשיטת"ח( למט

 21-קרנות סל בשווי כולל של כם עליה ,NASDAQ 100-ו P&S 500 האמריקאים המדדים הם"ל בינ מניות מדדי אחרי

 מיליארד שקל. 

 מדדים; ופיננסיים תעשייה, ביוטכנולוגיה, סייבר, הטכנולוגיה ענפי על אמריקאים מדדים הם נוספים פופולאריים מדדים

 נבחרים מדדים, וצרפת שוויץ, בריטניהגרמניה, -ולאומיים אירופאים כלל מדדים; ומתפתחים מפותחים לשווקים גלובליים

 .ואוסטרליה הודו, סיןיפן, -אסיה משווקי

ונסחרות במקביל  מובילים נסחרות בבורסה בת"א גם קרנות סל שהונפקו ע"י גופים בינלאומיים 2019באוגוסט  החלבנוסף, 

 גם בחו"ל. 

 באוגוסט החל -אביב -בתלהראשונה לרשום קרנות זרות למסחר מקביל היתה  בלאקרוק הבינלאומית הפיננסים ענקית

 ליקסור.  אליה הצטרפה השנה iSHAREבמקביל גם בבורסות בעולם תחת המותג  הנסחרות חוץ קרנות 23רשמה  2019

 סגנונות במגוון המתמחה אירופאית נכסים ניהול חברת הינה ליקסורקרנות חוץ.   שלוש אביב-בתל שרשמה  לראשונה

 10-מהקרנות עוקבות אחרי מדדי מניות בינ"ל ו 16. באירופה בגודלה השלישית הסל קרנות מנהלת היא וכיום ההשקעה

 .קרנות עוקבות אחרי מדדי אג"ח בינ"ל

 1.3-, גבוה בכ2021 שנת בסוף שקל מיליארד  2.2-מגיע לכ החוץ קרנות 26-החזקות הציבור בת"א ב של המצרפי שווין

שקל נזקפת לרכישות של קרנות על מדדי מיליארד  1.2-בשווי, כ. עיקר העלייה 2020שקל משווין בסוף שנת מיליארד 

 .המניות בחו"ל

 א': שווי החזקות הציבור ורכישות/מכירות של קרנות סל* ע"י הציבור )במיליארדי שקלים(: – 7לוח 

 

מספר  

 קרנות סל

שווי החזקות 

 הציבור

שווי החזקות 

 הציבור

 רכישות/)מכירות( נטו

דצמבר  

2021 

 2021שנת   2021דצמבר  2020דצמבר 

 -0.5 36.4 26.5 89 קרנות סל על מדדי מניות בת"א
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מספר  

 קרנות סל

שווי החזקות 

 הציבור

שווי החזקות 

 הציבור

 רכישות/)מכירות( נטו

 -2.5 37.0 33.1 290 קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל

קרנות סל על מדדי אג"ח ** 

 בעיקר אג"ח חברות בארץ

172 30.6 32.1 0.1- 

 -3.2 105.5 90.2 551 סה"כ

 * ללא קרנות חוץ.

  אג"ח ממשלתי בת"א ואג"ח חברות בחו"ל.** כולל קרנות סל על מדדי 

 

 מיליארד שקל בשווי קרנות הסל שבידי הציבור: 15.3-של כ עלייה חדהחלה  2021בשנת 

 10.4-כ של עלייה כאשר, מיליארד שקל 9.9-בכ עלה מקומיים מניות מדדיהחזקות הציבור בקרנות סל על  שווי •

מיליארד שקל נטו  0.5-בכ שהסתכמוהציבור  במכירות חלקית קוזזה, המניות מדדי עלייתשקל בשווי עקב  מיליארד

  .(125-"את מדד על סל קרנותמכירת  בעיקר)

 6.4-, כאשר עלייה של כ מיליארד שקל 3.9-בכ עלה מדדי מניות בינלאומייםשווי החזקות הציבור בקרנות סל על  •

מיליארד שקל נטו  2.5-הציבור שהסתכמו בכמיליארד שקל בשווי עקב עליית מדדי המניות, קוזזה חלקית במכירות 

 . (MSCI AC WORLD מדד על סל קרנות)בעיקר מכירת 

בשווי  עלייה מיליארד שקל. 1.5-בכ עלה"א, בת חברות"ח אג בעיקר, ח"אג מדדי על סלבקרנות  הציבור החזקות שווי •

מיליארד שקל בשווי קרנות  0.4-ועלייה של כשמקורה בעליות שערים,  מיליארד שקל 1.6-בת"א בכחברות קרנות אג"ח 

מיליארד שקל בקרנות על מדדי אג"ח  0.5-בירידה של כ חלקית קוזזהאג"ח ממשלתיות שמקורה ברכישות הציבור, 

 . שמקורה במכירות הציבור בחו"ל

 ב: יצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות )במיליארדי שקלים(: - 7לוח 

 

 2021 2020 

 -3.2 4.8 אביב-במניות בתלקרנות המשקיעות 

 -16.7 28.2 אביב-בתל חוב באיגרות המשקיעות קרנות

 -6.1 -5.9 קרנות כספיות

 5.7 4.2 קרנות המשקיעות בחו"ל

 

קרנות נאמנות  רכשהציבור  – עליות השערים בשוקי המניות ואיגרות החובו התאוששות השווקים מהמשברבהשפעת 

 28.2-)כ בעיקר קרנות המשקיעות באיגרות חוב מיליארד שקל, 33-של כ אביב בסכום ענק-המשקיעות בני"ע בתל

 .מיליארד שקל 4.2-בסכום של כ "לבחוהמשקיעות  נאמנות קרנותורכש גם , מיליארד שקל(

בסך  קרנות כספיות, הציבור מכר 2021בשנת  גם 0.1%ברמה של  ללא שינויבמשק בהשפעת הותרת הריבית מאידך, 

 , בהמשך למכירות בסכום דומה בשנה הקודמת.מיליארד שקל 5.9-כ

 110-במהלך השנה נפתחו כ. מיליארד שקל 69-המנהלות כ קרנות מחקות 570-בבורסה כ קיימות 2021בסוף שנת 

 מיליארד שקל נטו. 3.5-כשגייסו יחד חדשות,  מחקות קרנות

העוקבות אחרי שני מדדי מניות של קרנות סל וקרנות מחקות ע"י הציבור רכישות משמעותיות שהשנה בלטו יש לציין 

 : מקומיים

 מיליון שקל 1,050 – 90-ת"א ▪

 מיליון שקל 580 -ת"א בנייה  ▪

  :מדדי אג"ח מקומיים 3אחרי  ותהעוקבשל קרנות סל וקרנות מחקות ע"י הציבור כמו כן היו רכישות משמעותיות  •
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 שקל מיליון A   - 1,230בונד צמודות  תל ▪

 מיליון שקל AA-AAA - 460צמודות -תל בונד ▪

 מיליון שקל 325 -תל בונד מאגר  ▪

 מחזורי המסחר בקרנות סל:

 : מחזורי המסחר היומיים בשוק קרנות הסל )במיליוני שקלים(8לוח 

 2021 2020 

 393 335 קרנות סל בשוק המניות

 21% 18% % ממחזור המסחר במניות 

 148 125 קרנות סל בשוק איגרות החוב

 14% 14% % ממחזור המסחר באג"ח לא ממשלתי 

 

 שוק הנגזרים
 והירידה הוודאות באי הירידה בהשפעת זאת, במחזורים נמוכים מאלה שנרשמו בשנה הקודמתשוק הנגזרים התאפיין 

גבוהים או דומים לאלה שנרשמו בשנת  2021מחזורי המסחר בשנת  .הקודמת בשנה המסחר את שאפיינו בתנודתיות

 ערב בפרוץ הקורונה. – 2019

, 2021בשנת בממוצע אלף יחידות ביום  106-הסתכם בכ )חודשיות ושבועיות( 35-ת"אעל מדד באופציות המחזור 

 . 2019מהמחזור בשנת  9%-, אך גבוה בכמהמחזור בשנה הקודמת 5%-בכ נמוך

 .VTA35 במדדבשוק המניות כפי שבאה לידי ביטוי תנודתיות ירידה בה במחזורי המסחר באופציות אלה תרמהלירידה 

סוף בנקודות  15-והתייצב ברמה של כ ,2021עד אמצע נובמבר נקודות  11-לכנקודות בתחילת השנה  19-מכירד  המדד

עד אמצע נקודות  16-בתחילת השנה לכנקודות  23-מכ שירד VIX S&Pוזאת בדומה למדד  ,תוך תנודתיותהשנה, 

 .סוף השנהבנקודות  17-כוהתייצב ברמה של  2021נובמבר 

מהמחזור  13%-בכ נמוך, 2021אלף יחידות ביום בממוצע בשנת  47-הסתכם בכ באופציות הדולריותמחזור המסחר 

 . 2019מהמחזור בשנת  9%-, אך גבוה בכ2020בשנת   הממוצע

שקל בסוף שנת  3.215-שער הדולר הגיע מכ -מהחלשות הדולר הושפעה הירידה במחזורי המסחר באופציות אלה  

שנה, בעקבות זאת המשיך בנק ישראל ברכישות  26-שער שפל של כ – בנובמבר 17-שקל ב 3.07שער של ל 2020

מיליארד דולר  35-כיותר מיצוין כי רכישות הדולרים שהגיעו ל סוף השנה.ב 3.11-כהמטבע והביא להתייצבותו בשער של 

 מיליארד שקל. 213-ישראל לשיא של כ , הביאו את יתרות המט"ח של בנק2021בשנת 

 לווה קצר מועד )מק"מ(ימ
מהמחזור בשנה  45%-בכ נמוך, 2021מיליון שקל בשנת  320-)בבורסה ומחוצה לה( הסתכם בכ במק"מהמחזור היומי 

  .הירידה במחזורי המסחר חלה גם בעסקאות מחוץ לבורסה וגם בעסקאות בבורסההקודמת. 

 .2021בסוף שנת  0%ללא שינוי ברמה של  אף היא נותרההתשואה לפדיון ללא שינוי , ונותרו השנה  שערי המק"מ

 מיליארד שקל בסוף השנה, לעומת  115-והסתכמו בכ מק"מהציבור הישראלי והזר ב החזקות עלו 2021שנת ב

במק"מ על ידי בהיקפי הגיוס השנה  העלייה. בהתאמה 2019שנת בסוף ו 2020מיליארד שקל בסוף שנת  120-וכ 87-כ

במשק תוך הותרת הריבית נפלציה ילהאט את קצב האשמסייע צעד הינה  2021 שנתמיליארד שקל ב 28-כב בנק ישראל

 ללא שינוי.

מיליארד שקל  34.2-בהיקף של כאביב -משקיעי חוץ רכשו השנה מק"מ בבורסה בתלמנתוני בנק ישראל עולה כי 

 .2020מיליארד שקל נטו בשנת  3.9-כ בהמשך לרכישות בסך ,2021 בשנת
 


