


הבורסה בתל-אביב

)4(במחירים שוטפים
201720162015

 מדדים עיקריים

3.8%4.4%-2.0%-ת"א-35

5.4%-19.0%17.3%ת"א-90

SME60-8.0%24.4%21.2%-ת"א

4.0%16.1%1.6%ת"א טק-עילית

24.0%19.2%4.0%ת"א-פיננסים

20.0%17.0%1.1%ת"א-נדל״ן

11.0%6.8%-5.0%-מניות והמירים

4.0%2.1%1.8%איגרות חוב

3.0%1.2%2.8%איגרות חוב ממשלתיות - שקליות

1.1%-7.0%2.9%איגרות חוב חברות - תל בונד-20 

7.0%6.2%1.6%תל בונד-תשואות

 מחזור יומי )בבורסה ומחוצה לה, מיליוני שקלים(

1,4051,2691,449מניות והמירים

3,6903,7614,159איגרות חוב

220345508מילווה קצר מועד

98121160אופציות חודשיות על מדד ת"א-35 )אלפי אופציות(

314041אופציות שבועיות על מדד ת"א-35 )אלפי אופציות(

535264אופציות דולריות )אלפי אופציות(
 הנפקות )מיליארדי שקלים()1(

11.36.85.6מניות והמירים בת"א
2.122.633.3מניות והמירים בחו"ל)2(
64.863.354.7איגרות חוב חברות)3(

4.43.82.4איגרות חוב רצף מוסדיים ונ.ש.ר

46.147.538.7איגרות חוב ממשלתיות )ברוטו(

 ערך שוק )מיליארדי שקלים(

767822951מניות והמירים 

372346321איגרות חוב חברות

492499503איגרות חוב ממשלתיות

113112118תעודות סל )שווי החזקות הציבור(

91105116מילווה קצר מועד

458451461מספר חברות שמניותיהן רשומות

מדדי מניות בעולם

)3(שינוי בערכים דולריים
201720162015

 שם המדד

S&P 500 - 0.7%-17.0%9.5%ניו-יורק

NASDAQ 100 - 29.0%5.9%8.4%ניו-יורק

Euro STOXX 50 - 6.4%-3.3%-22.0%אירופה

FTSE 100 - 9.6%-5.1%-12.0%לונדון

DAX - 1.8%-27.0%3.3%פרנקפורט

NIKKEI 225 - 21.0%3.4%8.2%טוקיו

2.4%4.0%-7.0%ת"א-35

)1( לא כולל מכשירים פיננסים.

)2(   ב-2015 כולל כ-26 מיליארד שקל - הנפקה שביצעה "טבע" לציבור בארה"ב, מחצית הסכום במניות רגילות ומחצית הסכום במניות בכורה. 

ב-2016 כולל כ-21 מיליארד שקל - הקצאה פרטית שביצעה "טבע" במסגרת רכישת הפעילות הגנרית של ״אלרגן״.

)3( כולל אג"ח מובנה.

)4( אומדן, נכון ל-7.12.2017.

נתונים 
עיקריים 
2015-2017
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הבורסה במספרים 2017*

1.4 
מיליארד שקל

מחזור המסחר היומי הממוצע 

בשוק המניות, עלייה של 11% 

לעומת שנת 2016

66
מיליארד שקל

 הנפקות והקצאות פרטיות
 של איגרות חוב חברות

)לא כולל איגרות חוב מובנות(

20
חברות מניות חדשות  

* אומדן, נכון ל-7.12.2017. 

 131
חברות הייטק:

75 חברות טכנולוגיה
56 חברות ביומד

14.2
מיליארד שקל

 שווי שוק 20 חברות 
מניות חדשות

12
 חברות אג"ח חדשות 

גייסו כ-6.8 מיליארד שקל

458
חברות מניות בבורסה,

ביניהן 61 חברות דואליות

692
תעודות סל נסחרות 

בבורסה

4.5
מיליארד שקל

סך מכירות של מניות 

ע״י בעלי עניין

767
מיליארד שקל

שווי שוק המניות

39
מיליארד שקל

שווי החזקות הציבור 

בתעודות סל בשוק 

איגרות החוב

3.7
מיליארד שקל

מחזור המסחר היומי 

הממוצע באיגרות חוב

139,446
אופציות שבועיות על מדד ת"א-35

מחזור שיא באופציות השבועיות על

מדד ת"א-35  ב-9.8.2017

74
מיליארד שקל

 שווי החזקות הציבור

בתעודות סל בשוק המניות

864
מיליארד שקל 

שווי שוק איגרות החוב-

ממשלתיות וחברות

11 
מיליארד שקל

גיוס בשוק המניות בת״א, 

מזה: 3 מיליארד שקל ע״י 

חברות חדשות

19%
מדד ת״א-90

עלייה שנתית

-2 %
מדד ת"א-35

ירידה שנתית
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 מבנה הבעלות החדש

של הבורסה 

שינוי מבנה הבעלות של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב אושר 

בחודש ספטמבר על ידי בית המשפט על פי סעיף 350 לחוק 

החברות. זאת בהמשך לאישור הכנסת לתיקון חוק ניירות ערך 

בעניין שינוי מבנה הבעלות בבורסה. 

בהתאם למבנה הבעלות החדש תחול הפרדה בין הבעלות 

בבורסה והשליטה בה לבין החברות בה. שינוי זה הינו צעד הכרחי 

לעידוד התחרות בשוק ההון לטובת ציבור המשקיעים וליכולתה 

של הבורסה לצרף חברים חדשים, מקומיים ובינלאומיים, 

לרבות ברוקרים קמעונאיים )Retail Broker(, אשר יהפכו 

את הבורסה בתל אביב לדומיננטית ונגישה יותר לציבור הרחב. 

בהתאם למבנה הבעלות החדש יירד חלקם של חברי הבורסה 

)הבנקים וחברי הבורסה שאינם בנקים( בבעלות בבורסה ואף 

חבר לא יוכל להחזיק ביותר מ- 5% מהבעלות בבורסה. 

כחלק משינוי מבנה הבעלות תהפוך הבורסה לחברה שתוכל 

לחלק את רווחיה ובהמשך אף לצאת בהנפקה לציבור. בכך 

מצטרפת הבורסה בתל-אביב לבורסות המובילות בעולם 

הפועלות בהפרדה ברורה בין בעלות לחברות, דבר שיאפשר גיוס 

הון, ביצוע שינויים אסטרטגיים, שיתופי פעולה בין בורסות ועוד. 

הבורסה פותחת שעריה לחברים חדשים
השינויים בכללים גובשו בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים מקובלים ומסירים חסמים הקיימים כיום בתנאי 

הכשירות ובתהליך הקבלה לחברות בבורסה, אשר אינם נהוגים בבורסות אחרות בעולם. 

הוסרו חסמים ובוטלו הדרישות למינימום מספר לקוחות ושווי תיקי ניירות ערך של לקוחות, למינימום וותק 

של שנתיים פעילות ולתקופת ניסיון. כמו כן, יבוצעו שינויים בתנאי הכשירות לחברות רחוקה, כך שתופחת 

הדרישה למינימום הון עצמי, תורחב רשימת הבורסות ותופחת תקופת החברות בהן, שמי שחבר בהן יכול 

להתקבל כחבר רחוק, ותבוטל דרישת ההתאגדות במדינות מסוימות. 

בכך תתאפשר הצטרפותם של חברים חדשים לבורסה וכניסת גורמים נוספים לשוק ההון הישראלי, לרבות 

של ברוקרים קמעונאיים )Retail Broker( וחברים רחוקים. 

השינויים המוצעים עולים בקנה אחד עם החוק לשינוי מבנה הבעלות של הבורסה, שאושר על ידי הכנסת, 

שמטרתו להביא להפרדה בין הבעלות והשליטה בבורסה לבין החברות בה והאפשרות להנגיש את המסחר 

בבורסה למספר גדול של שחקנים. מהלך זה יאפשר להגדיל את התחרות בין המשתתפים במסחר וצפוי 

להביא, להערכת הבורסה, להפחתת העמלות שגובים החברים מלקוחותיהם.

החברה לרישומים

של הבורסה לניירות ערך
החברה לרישומים הוקמה כחברה בת פרטית, בבעלות מלאה של 

הבורסה. בהתאם להגדרה בחוק ניירות ערך, עיסוקה היחיד של החברה 

לרישומים החדשה יהיה החזקת ניירות ערך והיא תספק שירותים 

לחברות המנפיקות בבורסה ולחברות נוספות לחברות המבקשות 

לרשום את ניירות הערך שלהן במסלקה. שירותי החברה לרישומים 

של הבורסה תספק, לראשונה בישראל, שירותי רישום דיגיטלי ללא 

צורך בהנפקת תעודה פיזית. זאת במטרה לצמצם את הסיכונים 

בתהליך הרישום ולחסוך בהוצאות התפעול לחברות הציבוריות. 

החברה לרישומים עוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים: 

•  רישום תקין ושלם של כמות ניירות ערך שרשומה על שמה 

)ומוחזקת בידי הציבור( 

•  טיפול בזכויות הנלוות לניירות הערך הרשומים על שם החברה 

לרישומים בהם אירועי חברה ותשלומים המועברים   בין החברות 

המנפיקות לבין המחזיקים הסופיים של ניירות הערך. )כדוגמת: 

דיבידנד, ריבית ומימוש ני"ע המירים(

החברה לרישומים תחל לפעול בינואר 2018. 

חדש בבורסה
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הבורסה השיקה לראשונה בנובמבר השנה, לוח 

הנפקות מרוכז אודות הנפקות פתוחות והנפקות 

צפויות, באופן נגיש וידידותי, אשר יוצגו במערכת 

ה"מאיה" תחת הלשונית "הנפקות צפויות" באופן 

שוטף.

הבורסה שואפת להגדיל את מעורבות הציבור 

במסחר בבורסה ובהנפקות של חברות. אמצעי 

חשוב בהשגת מטרה זו הוא הנגשת המידע הרלוונטי 

למשקיעים באופן ברור ופשוט, וכך לראשונה כל 

אחד יוכל לקבל מידע מסודר ומרוכז של ההנפקות 

הצפויות. בעתיד המשקיע יוכל לקבל התראה על 

כל עדכון של לוח ההנפקות הפתוחות. 

המידע מרוכז כאמור בשתי טבלאות כמפורט להלן:

נתונים  - מרכזת  טבלת ההנפקות הפתוחות 

הלקוחים מדוחות ההצעה המידיים שדווחו ע"י 

החברות המנפיקות ומציגה את הנתונים המרכזיים 

הדרושים לשם השתתפות בהנפקה כגון: מועדי 

המכרז, החברה מנפיקה, ני"ע המוצעים, לימיט 

)מחיר/כמות(, דירוג ועוד.  כמו כן מופיע קישור 

לדוח ההצעה על מנת שהמשקיעים יוכלו לקבל 

את המידע המלא על ההנפקה. 

טבלת ההנפקות העתידיות -  כוללת מידע לגבי 

הנפקות לציבור אשר צפויות בעתיד הקרוב ואין להן 

עדיין תאריך מכרז פתוח לציבור. הטבלה תכלול מידע 

לגבי הנפקות הצפויות של חברות אג"ח חדשות, חברות 

מניות חדשות והרחבות סדרה של ניירות ערך סחירים. 

ניתן יהיה לראות  קישורים לדיווחים הרלוונטיים 

לעניין ההנפקה, כגון: קישור לטיוטת תשקיף, קישור 

לתשקיף להשלמה, קישור לשטר הנאמנות וקישור 

למצגת על החברה. מאחר ולקבלת החלטת השקעה 

בחברה חדשה נדרש זמן ארוך יותר ומאחר והציבור 

אינו מכיר את החברה, תפורסם ההנפקה הצפויה 

של החברה עם קישור לטיוטת התשקיף. 

 

במהלך 2018 צפויה הבורסה לאפשר השתתפות 

)ביצוע ההזמנה בפועל( בהנפקות בצורה קלה 

ופשוטה.  

ההשתתפות תיעשה באמצעות קישור מלוח 

ההנפקות ישירות לאתר חבר הבורסה בו מתנהל 

חשבונו של  המשקיע. 

הכוונה היא כי המשקיעים ישתמשו במספר זיהוי 

להנפקה )בדומה למספר נייר ערך(  שיינתן ע"י 

הבורסה  וידווח ע"י החברות, לצורך העברת הזמנות 

במכרז. ההזמנות יועברו מחבר הבורסה ישירות 

לבורסה בהתבסס על תשתיות  מערכת מסחר רצף 

של הבורסה לביצוע על ידי חבר הבורסה. 

להלן הקישורים ללוחות:

הנפקות פתוחות

הנפקות עתידיות

לוח הנפקות מרוכז לציבור הרחב
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מדד ת"א-35 ומחזורי המסחר במניות, 2014 עד 2017
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מחזור יומי ממוצע
) )מיליוני שקלים

מדד ת״א-35 מחזור יומי ממוצע

מדד ת״א-35

הבורסה בשנת 2017

1,800

1,500

1,200

900

* כל הנתונים בסקירה זו הינם במונחים נומינליים, אומדן נכון ל-7.12.2017. 

שוק המניות
  

שערי המניות
בסיכום שנת 2017 ירד מדד ת"א-35 בכ-2%, וזאת בהשפעת המשך ירידות 

שערים במניות הפארמה - טבע )כ-60%(, מיילן )כ-11%(, ופריגו )כ-8%(, שקיזזו 

עליות בולטות במניות הטכנולוגיה ובראשן טאואר )כ-61%( ובמניות התעשייה 

פרוטרום )כ-55%( וסודה סטרים )כ-60%(. בחמש השנים האחרונות )2017-2013(  

עלה מדד ת"א-35 בכ-22%.

הרפורמה במדדי המניות שיצאה לדרך ב-9 בפברואר 2017 ובמסגרתה ירד המשקל 

המקסימלי של המניות הגדולות במדד, מיתנה את השפעתן השלילית של מניות 

הפארמה על תשואת המדד. לפירוט ראה "הרפורמה במדדי המניות" עמוד 9.

מדד ת"א-90 המייצג את המניות הבינוניות בגודלן עלה השנה בכ-20%, בזכות 

מניות הנדל"ן שממשיכות להנות מהריבית הנמוכה במשק, ומניות ההייטק הדואליות 

שנהנות מהעליות בנאסד"ק - במיוחד מזור רובוטיקה ונובה שעלו השנה בכ-150% 

ו-100%, בהתאמה. מאידך, מדד ת"א-SME60 שהגיע בדצמבר 2016 לשיא כל 

מדד ת"א-35 ירד השנה בכ-2% בלבד 
למרות הירידה החדה במניות חברות 

התרופות. הרפורמה במדדי המניות 
שהורידה את משקל המניות הגדולות, 

מיתנה את הירידות במדד.

מדד ת"א-90 עלה השנה בכ-20% 
בהשפעת המניות הדואליות ומניות 

הנדל"ן הכלולות בו.
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מדד ת״א-35 ומדדים בינלאומיים, 11/2008 עד 12/2017
בערכים דולריים
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מקור הנתונים: בלומברג.

NASDAQ 100

ת״א-35

EMERGING MARKETS

FTSE 100

| 2017

הזמנים, ירד השנה בכ-5% - כאשר שבע חברות הייטק תרמו יחד כ-4% 

לירידת המדד. בחמש השנים האחרונות )2017-2013( עלו מדדי ת"א-90 

ות"א-SME60 בכ-50% ובכ-65%, בהתאמה.

 הגורמים החיוביים העיקריים שהשפיעו על מגמת המסחר

בתל-אביב היו: 

•  ריבית בנק ישראל שנמצאת ברמת שפל היסטורי של 0.1% החל ממרץ 

2015, וזאת על רקע תחזית אינפלציה חיובית בשיעור של כ-0.7% בשנת 

2017 - שיעור נמוך מהרף התחתון של יעד האינפלציה שהציבה הממשלה. 

הריבית הנמוכה תרמה לעלייה ברווחיות החברות, בעיקר חברות הפיננסים 

וחברות הנדל"ן.

•  נתונים מאקרו כלכליים חיוביים: ירידה בשיעור האבטלה מכ-4.8% בשנת 

2016 לכ-4.2% לקראת סוף השנה - הרמה הנמוכה ביותר מאז 1984; 

ירידת יחס חוב תוצר של שבע שנים ברציפות לכ-60.5% קרוב לרף הנדרש 

 S&P ממדינות האיחוד האירופאי )60%(, חברת דירוג האשראי הבינלאומית

אישררה את דירוג מדינת ישראל A+ אך העלתה את התחזית מ"יציבה" 

 A+ אישררה את דירוג מדינת ישראל Fitch ל"חיובית", וחברת הדירוג

 .Moody's תחזית "יציבה" בדומה לדירוג שהעניקה חברת

•  חרף הפחתת מס חברות ע"י האוצר ב-1% ל-24% בשנת 2017, חלה 

עלייה בהכנסות הממשלה ממיסים וירידה בגירעון הממשלתי - תוקצב 

גירעון בשיעור של 2.9% בשנת 2017 לעומת גירעון של כ-2.1% בשנת 

2016 כשבפועל, עד סוף הרבעון השלישי של 2017 מסתמן גירעון שנתי 

של כ-1.9%.

•  התחזקות האירו בכ-3% ביחס לשקל, המשפיעה חיובית על הכנסות 

חברות המייצאות לאירופה.

•  במישור הבינלאומי תרמו: עליות שערים בבורסות בארה"ב על רקע המשך 

השיפור הכלכלי, שבא לידי ביטוי בשיעור אבטלה נמוך זה יותר מעשור 

)כ-4%(, ובהמשך עליית ריבית הפד )ברבע אחוז, שלוש פעמים( לכ-1.5% 

 DOW JONES  עלה בכ-29%, ומדדי NASDAQ 100 בסוף השנה. מדד

 ו-S&P 500 עלו בכ-19% וכ-17% בהתאמה; באירופה נתוני צמיחה חיוביים

)כ-2.5% בערכים שנתיים( ובאנגליה העלאת הריבית ברבע אחוז )ל-0.5%( 

לראשונה מאז 2007.

הגורמים השליליים העיקריים שהשפיעו במהלך השנה על מדדי המניות בארץ היו: 

•  עלייה צפויה של התוצר המקומי הגולמי בכ-3.1% בשנת 2017 - שיעור נמוך משיעור העלייה בשנת 2016 )4.0%(; 

עלייה במדד המשולב בקצב נמוך )0.3% בחודש( מזה שאפיין את השליש האחרון של שנת 2016 )0.4% בחודש(.

•  החלשות הדולר בכ-9% ביחס לשקל והתייצבותו בשער של כ-3.51 שקל בסוף השנה חרף רכישות דולרים 

ע"י בנק ישראל. 

•  במישור הבינלאומי: מחיר הנפט שעלה השנה בכ-11% לכ-63 דולר לחבית עדיין נמוך בכ-56% מהשיא בו 

היה )בשנת 2008(; באנגליה - חולשת המטבע שהגיע השנה לשפל של כ-22 שנה בהשפעת ההחלטה לצאת 

מהאיחוד האירופאי, בחירות במדינות אירופה והציפיה לעליית מפלגות הימין בגרמניה, אוסטריה, בריטניה, 

צרפת והולנד.

 בלטו השנה מדדי מניות הפיננסים והנדל"ן בעלייה של כ-24%
וכ-20% בהתאמה, ומדד מניות הטכנולוגיה שעלה בכ-13%
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מדד ת"א-נדל"ן עלה בחמש השנים 
האחרונות בכ-80% - לעומת עלייה של 

כ-15% במדד מחירי השכירות של דירות.

בערכים דולריים, מדד ת"א-35 עלה בשנת 2017 בכ-7% בעקבות ירידה של כ-9% 

בשער הדולר ביחס לשקל, לעומת עליות של עד כ-13%-19%  בבורסות מובילות 

בעולם. בלטו מדדי NASDAQ  ו-DAX שעלו בכ-28% בשנת 2017.

מגמה מעורבת אפיינה את מדדי המניות הענפיים, כאשר בלטו לחיוב: מדדי ת"א פיננסים 

 ות"א-נדל"ן, שעלו בכ-24% בכ-20% בהתאמה, בזכות הריבית הנמוכה במשק, ומדד

ת"א-טכנולוגיה, שעלה בכ-13% בזכות העליות בבורסת הנאסד"ק, מאחר ובמדד 

זה כלולות 22 מניות דואליות הנסחרות גם בארה"ב. 

מדד "טק-עילית" המורכב ממניות החברות הגדולות בענפי הטכנולוגיה )42 מניות( 

והביומד )16 מניות(, עלה בכ-4% השנה ובכ-23% מאז השקתו במאי 2014. לעליית 

המדד השנה תרמו מניות הטכנולוגיה הדואליות שעלו השנה בממוצע בכ-13% וקיזזו 

את ירידת מניות הביומד בשיעור של כ-17%. 

מנגד, מדד ת"א-נפט וגז ירד בכ-18% בשנת 2017, לאחר עלייה בשיעור דומה בשנה 

הקודמת, וזאת עקב חולשת שוק האנרגיה בכלל, ועיכוב בחוזה ליצוא גז למצרים 

והקפאת מגעים ליצוא גז לטורקיה בפרט.

ראוי לציין כי בראיה לטווח של חמש השנים האחרונות 2017-2013, מדד ת"א-נדל"ן 

בולט בעלייה של כ-80% - גבוה משמעותית מעליית מדד מחירי השכירות של דירות  

כ-15% באותה תקופה.

לוח 1: תשואת מדדי המניות

 20172013-20172016

4%-2%22%-ת"א-35

19%48%17%ת"א-90

SME60-8%66%24%-ת"א

4%23%ת"א טק-עילית

)הושק ב-5/14(

16%

24%69%19%ת"א-פיננסים

20%81%17%ת"א-נדל"ן

3%17%15%-ת"א  גלובל-בלוטק

13%63%24%ת"א-טכנולוגיה

12%-2%-17%-ת"א-ביומד

20%18%-18%-ת"א-נפט וגז

יצוין כי מדד ת"א-ביגיטק שהושק באוקטובר 2013 ע"י "בלוסטאר" זינק בכ-29% 

השנה. המדד כולל 69 מניות של חברות היי-טק ישראליות או קשורות לישראל 

הנסחרות בבורסה בתל-אביב ובבורסות ברחבי העולם )בהן 25 מניות דואליות ו-8 

מניות הנסחרות רק בתל-אביב(. 

מחזורי המסחר במניות

לוח 2: מחזורי המסחר היומיים בשוק המניות 

)במיליוני שקלים(

% שינוי ב-201720162017

1,4051,26911%מניות כולל תעודות סל

1,10092219%מניות ללא תעודות סל

בסיכום שנתי מחזור המסחר בשוק המניות )בבורסה ומחוצה לה, כולל תעודות 

סל בשוק המניות( הסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל ביום - גבוה בכ-11% מהמחזור 

הממוצע בשנה הקודמת. 

לעלייה במחזורי המסחר בשוק המניות תרמה הרפורמה במדדי הבורסה. ערב 

הרפורמה - 9.2.2017 - נשבר שיא של 6.5 שנים במחזורי המסחר בבורסה, ונרשם 

מחזור ענק בהיקף של כ-12 מיליארד שקל. במסגרת היערכות  החברות והציבור 

לשינויים בהרכב המדדים עלו מחזורי המסחר מכ-1.2 מיליארד שקל ביום בינואר-

אוקטובר 2016 לכ-1.5 מיליארד שקל ביום במחצית הראשונה של שנת 2017 )לא 

כולל המחזור החריג בפברואר(, כאשר במחצית השנייה של השנה חלה התכנסות 

מחזורי המסחר במניות לכ-1.2 מיליארד שקל ביום.

עלייה של כ-11% במחזור המסחר 
היומי בשוק המניות - בזכות הרפורמה 
במדדים שהביאה למכירות מאסיביות 

ע"י בעלי עניין, על מנת להכניס את 
חברותיהם למדדים, והכניסה יותר 

חברות למדדים תוך מתן משקל גבוה 
יותר לחברות בינוניות בגודלן.
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הרפורמה במדדי המניות

רפורמת המדדים יצאה לדרך בפברואר השנה ותרומתה לשוק ההון מתבטא במספר מישורים:

•  הפחתת הריכוזיות במדדי הבורסה - מניות Small Medium Enterprises( SME( קודמו למרכז הבמה במדדי 

הבורסה וריכוזיות המניות הגדולות והשפעתם על המדדים מותנה. 

•  ירידת המשקל המקסימלי של המניות הגדולות במדד ת"א-35, מיתנה את השפעתן השלילית של מניות הפארמה על 

המדד שירד השנה בכ-2% בלבד חרף צניחת מניות הפארמה בשיעור חד.

•  שיפור בשיעור החזקות הציבור במניות הבורסה - שיעור החזקות הציבור במניות גדל בכ-250 חברות כאשר שווי החזקות 

הציבור גדל ב-27 מיליארד ש"ח. חלק ניכר מהשיפור מקורו בהשפעת הרפורמה. 

•  תרומה להנפקות חדשות - צירוף מניות SME חדשות למדדים והגדלת משקלן של הקיימות הציפה בהן ערך ותרמה 

.SME לצמיחה בהיקף ההנפקות של מניות חדשות בשנה החולפת שחלקן היו מניות

•  תרומה להיפוך המגמה בהיקפי המסחר של המניות הנכללות במדדים - לאחר מספר שנים של מגמת ירידה בהיקפי 

 .SME המסחר, עלו השנה היקפי המסחר בעשרות אחוזים. עיקר השינוי במניות

השיפור בהיקפי המסחר ב-2017 לפי חתכי מדדים:

שיפור במחזורי המסחר לפי אוכלוסיות מדדים )מחזור יומי ממוצע במיליוני ש"ח(

תקופה מקבילה Q1-Q3/2017מדד

אשתקד

שיפור עליה במחזור

באחוזים

1,01378323029%מדד מניות כללי

93768325437%מדד מניות כללי ללא טבע

6996099015%ת"א-35

62450911523%ת"א-35 ללא טבע

2101268467%ת"א-90

SME60-471730176%ת"א

2516956%ת"א-צמיחה
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* 28%

12%

12%

5%

8%

3%

32%

אומדן התפלגות מחזיקי המניות 

בחברות הבורסאיות, 2017

כמות צפה )60%(

• ציבור ומוסדיים זרים )28%*(

• ציבור ישראלי )12%(

• קופ"ג ופנסיה )12%(

• חברות ביטוח )5%(

• קרנות נאמנות )3%(

בעלי עניין )40%(

• ישראלים )32%(

• זרים )8%(

* מזה: 21% החזקות במניות הדואליות בחו״ל

מקור הנתונים: הבורסה לניירות ערך ובנק ישראל

החזקות הציבור במניות

בשנת 2017 נמשכו מכירות מניות ע"י בעלי עניין, כאשר 

גם השנה תרמו לכך הרפורמה במדדי המניות שבמסגרתה 

עלה שיעור החזקות הציבור הנדרש במניות לצורך כניסה 

למדדים והוראות חוק הריכוזיות.

סה"כ הפיצו בעלי עניין מניות בשווי של כ-4.5 מיליארד 

שקל בשנת 2017, וזאת בהמשך למכירות שיא בסך כ-6 

מיליארד שקל בשנה הקודמת. 

השנה בלטו צדיק בינו ושותפיו שמכרו את יתרת החזקתם 

בפז נפט בשווי 570 מיליון שקל, במטרה לעמוד בדרישות 

הפרדת החזקות ריאליות ופיננסיות בחוק הריכוזיות; מכירת 

מניות הפניקס בשווי של כ-482 מיליון שקל  ע"י קבוצת 

מאיר וקבוצת דלק; מכירת מניות בתי זיקוק ע"י המפעלים 

הפטרוכימיים והחברה לישראל, בשווי 413 מיליון שקל 

וקרן פימי שמכרה מניות אינרום בשווי כ-405 מיליון שקל.

ב-2017 התגברה כניסת משקיעים זרים לשוק המניות 

בתל-אביב ותושבי חוץ רכשו, נטו, מניות בסך כ-5.5 

מיליארד שקל בבורסה בת"א בינואר-ספטמבר 2017,  

וזאת לאחר שבשנים 2016 ו-2015 רכשו מניות נטו בסך 

כ-1.5 וכ-6.5 מיליארד שקל, בהתאמה. 

עקב הירידה החדה בשערי מניות "טבע", ששיעור החזקות הציבור בה הוא למעלה מ-90%, 

 ירד שיעור החזקות הציבור הכולל בשוק מניות בכ-3% לכ-60% לעומת סוף שנת 2016. 

יש לציין שבניכוי "טבע" - עלה שיעור החזקות הציבור הכולל בשוק המניות בכ-1.5%.
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בעלי עניין מכרו לציבור מניות בשווי של כ-4.5 

מיליארד שקל  בשנת 2017

 הרפורמה במדדי הבורסה ודרישות חוק הריכוזיות

הביאו למכירות ענק ע״י בעלי עניין

בשנת 2017 מכרו בעלי עניין לציבור מניות בשווי של כ-4.5 מיליארד שקל וזאת בהמשך למכירות השיא 

של שנת 2016 -בה מכרו בעלי עניין לציבור מניות בשווי של כ- 6 מיליארד שקל.

המכירות נועדו, בין היתר, במטרה להגדיל את שיעור החזקות הציבור במטרה לשפר את מיקומי 

החברות במדדי הדגל של הבורסה. בפברואר 2017 ביצעה הבורסה רפורמה במדדים אשר העלתה 

את שיעור החזקות הציבור הנדרש בכדי להיכלל במדדי הדגל- תהליך שיימשך גם בעדכון הקרוב 

של המדדים בפברואר 2018.

בנוסף, נמשכו מכירות בעלי העניין במטרה לעמוד בדרישות חוק הריכוזיות. 

מכירות המניות הגדולות השנה היו:

-  קבוצת מאיר מכרה כ-7% מהון הפניקס בשווי של 274 מיליון שקל, וקבוצת דלק מכרה כ-5% נוספים 

ממניות החברה בשווי כ-208 מיליון שקל.  

-  צדיק בינו מכר את יתרת החזקתו בפז נפט - 7.2% ממניות החברה בשווי 426 מיליון שקל, במטרה 

לעמוד בדרישות הפרדת החזקות ריאליות ופיננסיות בחוק הריכוזיות. אליו הצטרפו גם משפחות 

ליברמן ואבלס שמכרו מניות בשווי 144 מיליון שקל.

-  מכירת כ-8% ממניות בתי הזיקוק ע"י המפעלים הפטרוכימיים )213 מיליון שקל( והחברה לישראל 

)200 מיליון שקל(. 

- קרן פימי מכרה כ-23% ממניות אינרום בשווי כ-405 מיליון שקל.

-  מכירת 12% ממניות קרסו מוטורס בשווי 318 מיליון שקל ע"י חיים דנון- מכירה שהעלתה את 

שיעור החזקות הציבור בחברה באופן שאיפשר את כניסתה למדד ת"א-צמיחה. לאחר מכן, במהלך 

חודש יוני ביצעה החברה הנפקה גדולה לציבור שסייעה בשדרוגה למדד ת"א-90 בחודש באוגוסט. 

-  אי.די.בי. פיתוח מכרה כ-10% ממניות כלל ביטוח בשווי כ-318 מיליון שקל, במסגרת מתווה מכירת 

השליטה ומכירת החזקות אי.די.בי אשר גובש על-ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד 

האוצר.

-  האחים שפירא מכרו כ- 5.6% ממניות שפיר הנדסה בשווי כ-214 מיליון שקל. בכך גרמו לעליית 

שיעור החזקות הציבור אל מעבר ל--30% באופן שהבטיח את המשך הכללת המניות במדד ת"א-90. 

מוכרים בולטים נוספים השנה היו קרנות השקעה: די.בי.אס.איי שמכרה מניות דנאל כ"א בשווי 163 

מיליון שקל, באטרי שמכרה מניות איי די איי ביטוח בשווי 104 מיליון שקל ופידליטי שמכרה מניות 

רמי לוי בשווי 77 מיליון שקל.

השנה, לראשונה מזה שנים רבות, בוצעו הצעות מכר ע"י בעלי שליטה במסגרת הנפקות משניות של 

חברות ותיקות בבורסה- כלכלית )86 מיליון שקל(, אמיליה )34 מיליון שקל(, ישראל- קנדה )51 מיליון 

שקל( וכן מכירת מניות רדומות - איי.אי.אס )42 מיליון שקל( הפניקס )27 מיליון שקל(. 

בטבלה כלולות כל המכירות בשווי גבוה מ-50 מיליון שקל. בעסקאות אלה לא נכללו מכירות בעלי 

עניין לבעלי עניין אחרים שלא הגדילו את שיעור החזקות הציבור.

מכירות  בולטות של  מניות  ע"י  בעלי-עניין  בשנת  2017 

סכוםהמוכרהחברה

במיליוני 

שקלים

אחוז 

המכירה 

מהון החברה

4267.2% צדיק בינופז נפט

40523.1% קרן פימיאינרום

31812.3% חיים דנוןקרסו

31810.0% אי.די.בי. פתוחכלל ביטוח

2746.9% מאיר משאיותהפניקס

2145.6% אחים שפיראשפיר

2134.9% פטרוכימייםבתי הזיקוק

2084.9% קבוצת דלקהפניקס

2004.0% החברה לישראלבתי הזיקוק

16322.5% די.בי.אס.איי.דנאל כ"א

1441.5% ליברמן ואבלספז נפט

10621.6% רוזן וטוכמאירישראל קנדה

1043.5% קרן בטאריאיי.די.איי  ביטוח

863.5% מבני תעשיה כלכלית

783.4% פידליטירמי לוי

745.0% קבוץ יזרעאלמיטרוניקס

725.4% אלקואלקטרה צריכה

688.3% אחים נאוינאוי

6711.6% אלוביץ+מרחלל תקשורת

652.5% תמר בר זאבביג

604.3% קוטלר ווילנרארקו

6026.2% משפחת מנורצמח המרמן

600.7% אבי לוימליסרון

607.0% קרנות בראשיתמגדלי הים התיכון

Brack Capital 502.0%בראק אן.וי.

501.4% דיסקונט השקעותשופרסל
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 גיוס הון במניות והמירים בתל-אביב 2013 עד 2017 

)מיליארדי שקלים, מחירי דצמבר 2017 (

הקצאות פרטיות

הנפקות חברות חדשות

הנפקות חברות נסחרות

12

10

8

6

4

2

0

גיוס הון בשוק המניות

לוח 3: גיוסים בשוק המניות בתל-אביב בשנים 2017-2015

 הסכומים שגויסו

)במיליוני שקלים(

מספר הנפקות

201720162015201720162015

7,9504,5773,422868260הנפקות

מזה: חברות 

חדשות

2,9952591491732

2,6001,5081,8081047384הקצאות פרטיות

---740851338מימוש אופציות

11,2906,9365,568190155144סה"כ

גיוס ההון בשוק המניות בארץ הסתכם בכ-11 מיליארד שקל. סך ההנפקות לציבור הגיע 

לכ-8 מיליארד שקל בשנת 2017 - עלייה של כ-74% לעומת אשתקד. לעלייה החדה השנה 

תרם גל ההנפקות הראשוניות )IPO( שבמסגרתו גויסו כ-3 מיליארד שקל ע"י 17 חברות 

חדשות - לעומת 14 חברות חדשות בשנים 2016-2012. גל ההנפקות החדשות מאופיין השנה: 

•  במגוון החברות מבחינת עיסוקן - 5 חברות נדל"ן, 3 חברות טכנולוגיה, 3 חברות ושותפויות 

נפט וגז, 3 חברות מסחר ושירותים, חברת אנרגיה, חברת תעשייה וחברת פיננסים. 

•  במגוון החברות מבחינת גודלן -  3 חברות גדולות בשווי של מיליארד שקל ויותר, 7 חברות 

בינוניות בשווי של 600-300 מיליון שקל, ו-7 חברות בשווי של 290-140 מיליון שקל.

•  בשילוב הצעות מכר ע"י בעלי שליטה בהנפקות ראשוניות של נובולוג, טלרד, אירונאוטיקס, 

גלובל כנפיים והולמס פלייס שהזרימו כ-0.8 מיליארד שקל לבעלי עניין.

 בשוק המניות גויסו כ-11 מיליארד שקל.
מתוכם כ-8 מיליארד שקל בהנפקות לציבור - עלייה של כ-74% 

לעומת הסכום שגויס בשנה הקודמת

20172016201520142013
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לוח 4: רשימת החברות החדשות -עיסוקן, הסכום שגויס, ושווין לאחר ההנפקה

סכום שגויסתחום עיסוקהחברה

)במיליוני 

שקלים(

שווי החברה 

לאחר ההנפקה 

)במיליוני שקלים( 

 או.פי.סי

)איי.סי.פאואר ישראל(

ייזום, פיתוח, הקמה ותפעול של תחנות כח 

ומתקני ייצור חשמל בישראל

3991,649

6961,160מחזיקה 9.25% משדות הגז "תמר" ו"דלית"תמר פטרוליום

 אירונאוטיקס

)הצעת מכר(

פיתוח,ייצור ושיווק מערכות מוטסות לא 

מאויישות, מערכות אלקטרואופטיות ותקשורת

4571,001

שירותי לוגיסטיקה והפצה של תרופות ואביזרים נובולוג )הצעת מכר(

רפואיים

280560

ייזום פרוייקטים לבנייה למגורים ובהקמה מנרב פרויקטים

ותפעול של מכוני טיהור שפכים

132468

הקמה וביצוע פרויקטים, אחזקה ותפעול יעקובי קבוצה

מערכות ומבנים ובתחום הסביבה הירוקה

92368

גלובל כנפיים

)ציבור והצעת מכר(

124363רכישה, החכרה ומכירת מטוסי נוסעים ומטען

163334פיתוח,ייצור מכירה ותחזוקה של ציוד תקשורתטלרד נטוורקס

ניהול תיקי השקעות, קרנות נאמנות ובנקאות מור השקעות

להשקעות

78321

קרן השקעות במקרקעין )REIT( המשקיעה מניבים ריט

בנדל"ן מניב

63319

 הולמס פלייס

)ציבור והצעת מכר(

102304רשת מכוני בריאות וכושר

118264חיפושי נפט וגז בחו"לנאוויטס פטרוליום יהש

הקמת פרוייקטי תשתית, אנרגיה, ואיכות לסיכו

הסביבה

72264

יצור וביצוע עבודות חשמל לבניה ותעשיה אלמור חשמל

ומתן שרותי ניהול ואחזקה למערכות חשמל 

ומערכות סולאריות

43218

45198פיתוח טכנולוגיה לאגירת אנרגית חוםברנמילר 

35150נדל"ן מניב מסחרי בארה"במדיפאואר )חברה זרה(

117139חיפושי נפט וגז בחו"לרציו פטרוליום יהש

תיקונים בהנחיות הבורסה 

המאפשרים לשותפויות נפט 

וגז ולשותפויות סרטים לגייס 

הון גם לפעילות בחו"ל 

•   באוקטובר 2015  אישרה הבורסה לראשונה רישום 

למסחר של יחידות השתתפות של שותפויות מוגבלות 

חדשות העוסקות בחיפושי נפט וגז מחוץ לשטח 

ישראל, וכן אישרה לשותפויות מוגבלות אשר יחידות 

ההשתתפות שלהן נסחרות בבורסה לגייס כסף בבורסה 

עבור פרויקטים לחיפושי גז ונפט מחוץ לשטח ישראל, 

ובלבד שהפרוייקטים הינם בשלב החיפוש והפיתוח. 

     בנובמבר 2017 עוגנו הנחיות אלו בתקנון, ובנוסף 

התאפשר לראשונה לשותפויות נפט וגז להשקיע 

בפרוייקט מחוץ לישראל גם בשלב ההפקה.

    בעקבות השינוי, שתי שותפויות גז רציו פטרוליום 

ונאוויטס פטרוליום, העוסקות בחיפושי נפט וגז 

ברחבי העולם,  הנפיקו לראשונה בשנת 2017 וארבע 

שותפויות בורסאיות ותיקות השקיעו בנכסי נפט וגז 

מחוץ לישראל.

•   ביוני 2017, אישרה הבורסה לראשונה רישום למסחר 

של יחידות השתתפות של שותפות מוגבלת העוסקת 

בחיפוש פצלי שמן להפקת נפט, כשההרשאה שניתנה 

לשותפות, הינה בהתאם לפקודת המכרות ולא מכוח 

חוק הנפט.

•   ביולי 2017 אושר לראשונה לשותפות להחזיק בפרוייקט 

באמצעות תאגיד המוחזק על ידי השותפות וזאת לצורך 

מימוש מתווה הגז.

    בעקבות השינוי העבירה השותפות המוגבלת דלק 

קידוחים חלק מהחזקותיה בפרוייקט "תמר" ובפרוייקט 

"דלית" לחברת תמר פטרוליום, כך שדלק קידוחים 

מחזיקה בתמר פטרוליום לאחר ההנפקה ב-40%.

•   באוגוסט 2017 אושר לראשונה רישום למסחר של 

יחידות השתתפות בשותפות סרטים העוסקת בהפקת 

סרטים שאינם ישראלים, סרטים בחו"ל. 

20 חברות חדשות בשוק המניות: 17 חברות ביצעו 
הנפקה ראשונית )IPO( של מניות וגייסו כ-3 מיליארד 

שקל, ו-3 חברות ביצעו רישום כפול בתל-אביב.
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גם בשנת 2017 בולטות חברות ענף הנדל"ן עם גיוס בסך 

כ-4 מיליארד שקל, סכום המהווה כ-40% מסך הגיוס 

במניות בשנה זו, לעומת גיוס בסך כ-2.4 מיליארד שקל 

בשנת 2016. בלטו בגודלן הנפקות שביצעו: 

•  קרן הריט האמריקאית סים קומרשייל שגייסה 

כ-798 מיליון שקל בהנפקת מניות בכורה לציבור 

בתל-אביב, לאחר שביצעה רישום כפול למניותיה 

הרגילות )לפירוט ראה "מניות דואליות", להלן(. יצוין 

כי הנפקת מניות בכורה, המקנות עדיפות בקבלת 

דיבידנד אך אינן מקנות זכות בהצבעה, מתאפשרת 

בתל-אביב החל מיוני 2017.

427 מיליון שקל  כ- •  איירפורט סיטי שגייסה 

באמצעות זכויות. 

•  אלוני חץ שגייסה כ-327 מיליון שקל בהנפקת 

מניות לציבור.

סך ההקצאות הפרטיות הגיע לכ-2.6 מיליארד שקל 

- עלייה של כ-72% לעומת אשתקד. בלטה בגודלה 

הקצאת מניות בשווי כ-693 מיליון שקל ע"י חברת 

ההשקעות אמיליה פיתוח למר עודד פלר בתמורה 

למלוא הון המניות של "פלר אחזקות" - חברה העוסקת 

באספקת שירותים לתעשיה. בעקבות העיסקה 

שהרחיבה את פעילות החברה באופן משמעותי עלה 

שווי החברה מכ-255 מיליון שקל ערב ההקצאה לכ-800 

מיליון שקל לאחר העיסקה.

 לראשונה הנפקה
 של מניות בכורה -

ע"י "סים קומרשייל" 
חברת ריט אמריקאית

   לוח 5: הנפקות מניות לציבור בתל-אביב* - התפלגות ענפית

)במיליוני שקלים(

**201720162015

58% 1,999 44% 2,013 48% 3,830 נדל"ן

3% 97 6% 259 18% 1,410 מסחר ושרותים

0% 3 2% 72 15% 1,205 אנרגיה ונפט 

4% 150 2% 137 3% 220 תעשייה

13% 439 26% 1,205 1% 130 השקעות 

79% 2,687 80% 3,686 85% 6,795 סקטור ריאלי

15% 500 1% 53 11% 865 טכנולוגיה

7% 235 3% 127 2% 135 ביומד

21% 735 4% 180 13% 1,000 סקטור הייטק

0% -   3% 131 2% 125 שירותים פיננסים

0% -   0% -   0% 30 ביטוח

0% -   13% 580 0% -   בנקים

0% -   16% 711 2% 155 סקטור פיננסי

100% 100%3,422 100%4,577 7,950סה"כ

* כולל הנפקות זכויות, לא כולל הנפקות בחו"ל והקצאות פרטיות

** אומדן

חברות חדשות שנכנסו דרך חברת מעטפת:

השנה הושלמה הכנסת פעילות חברת טכנולוגיית הקלינטק "סולארפיינט" לתוך חברת המעטפת - "אור סיטי 

החזקות" ושמה שונה לאפולו פאוור. בעיסקה הוקצו כ-30% ממניות החברה בשווי של כ-22 מיליון שקל. להקצאה 

זו קדמו הנפקה לציבור והנפקת זכויות בסך כ-9 מיליון שקל.

כמו כן, פעילות בית ההשקעות הלמן-אלדובי הוכנסה לחברה הבורסאית "סוהו נדל"ן" - שווי החברה עלה מ-40 

מיליון שקל, ל-116 מיליון שקל. הוקצו כ-71% ממניות החברה בהיקף של כ-94 מיליון שקל.
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החברות הדואליות

שלוש חברות הנסחרות בנאסד"ק ביצעו רישום כפול בשנת 2017:

•  אורמד - חברת תרופות בשלב הקליני, המתמקדת בפיתוח טכנולוגיה 

ייחודית למתן אוראלי של תרופות הניתנות כיום באמצעות זריקה 

בלבד, רשמה את מניותיה למסחר מקביל בתל-אביב החל ביולי. 

שווי השוק שלה מגיע לכ-463 מיליון שקל ומניותיה נכללות במדדי 

הבורסה - ת"א-SME60, ת"א-SME150 ות"א גלובל-בלוטק.

•  סים קומרשייל - קרן ריט אמריקאית המחזיקה בנדל"ן מניב, 

משרדים ובתי מלון בארה"ב. לאחר רישום המניות של החברה 

למסחר מקביל בתל-אביב בנובמבר, גייסה החברה כ-798 מיליון 

שקל בהנפקת מניות בכורה לציבור בתל-אביב. שווי השוק שלה 

מגיע לכ-4.2 מיליארד שקל )כולל מניות הבכורה(. 

•  פננטפארק - חברת אשראי אמריקאית לעסקים בינוניים המתמקדת 

 Business Development( במתן הלוואות לחברות בינוניות

 Company(. לאחר רישום המניות של החברה למסחר מקביל

בתל-אביב בנובמבר, החברה הנפיקה אג"ח צמוד דולר בסך כ-490 

מיליון שקל לציבור בתל-אביב. שווי השוק שלה מגיע לכ-1.6 

מיליארד שקל.

שתי חברות שנסחרו בבורסה בתל-אביב נרשמו למסחר מקביל 

בבורסת הנאסד"ק:

•  חברת הביומד תראפיקס המפתחת תרופות מקנאביס ושמניותיה 

נסחרות בתל-אביב משנת 2005, ביצעה הנפקת מניות ראשונה 

בארה"ב וגייסה כ-44 מיליון שקל, ורשמה את מניותיה למסחר 

מקביל בנאסד"ק, החל במרץ. 

•  חברת הטכנולוגיה פורסייט, שמניותיה נסחרות בתל אביב מתחילת 

שנת 2016, רשמה את מניותיה למסחר מקביל בנאסד"ק החל ביוני.

ארבע חברות ביומד מחקו את מניותיהן מהמסחר בת"א בלבד, 

ומניותיהן ממשיכות להיסחר בנאסד"ק: סלקט ביוטכנולוגיה, סלזיון, 

מנקיינד, וסרגון. שתי חברות נוספות, ביונדווקס ומיילן  הודיעו על 

מחיקתן מהמסחר בת"א בתחילת שנת 2018.

החברות הדואליות גייסו השנה בחו"ל כ-2 מיליארד שקל באמצעות 

הנפקות והקצאות פרטיות של מניות. המגייסת העיקרית היא נייס  

שביצעה השנה הקצאה פרטית של אג"ח להמרה לא סחיר למשקיעים 

בחו"ל בסך כ-1 מיליארד שקל.

כיום נסחרות בת"א 58 חברות דואליות שמניותיהן נסחרות במקביל 

גם בארה"ב, ו-3 חברות נוספות נסחרות בת"א ובחו"ל שלא במסגרת 

הרישום הכפול.

  

פרויקט האנליזה לחברות היי טק

פרויקט האנליזה לחברות היי טק הושק ע"י הבורסה ביוני 2016 לני"ע ועד כה, הצטרפו לתכנית 25 

חברות טכנולוגיה וביומד.

מטרת הפרויקט הינה להעלות את רמת הידע של המשקיעים אודות חברות ההיי טק ולשווקים 

בהן החברות פועלות, ליצור תמחור הולם ולהציף ערך לחברות ע"י הגברת החשיפה של החברות 

למשקיעים בארץ ובעולם. 

לצורך ביצוע הפרויקט התקשרה הבורסה עם שתי חברות מחקר בינלאומיות - "אדיסון" ו"פרוסט 

אנד סאליבן".

האנליזות מפורסמות במערכות ה"מגנא" וה"מאיה" בשפה האנגלית וכוללות גם תקציר בעברית 

לטובת המשקיעים בשוק המקומי. האנליזות מפורסמות לאחר פרסום הדו"חות הכספיים של החברות. 

בנוסף, מפורסמים עדכונים בקרות אירוע מהותי בחברה, המצריך עדכון בעבודת האנליזה האחרונה 

שניתנה. האנליזות מפורסמות ע"י חברות המחקר ברחבי העולם באמצעות מפיצי המידע העיקריים. 

מנתונים שהצטברו בבורסה מאז תחילת הפרויקט, אודות 16 החברות המסוקרות למעלה משלושה 

חודשים, עולה כי החברות המסוקרות נהנו מיתרונות רבים:

א.  מחזורי המסחר 

  מחזורי המסחר במניות המסוקרות בתקופה שמאז פרסום האנליזה הראשונית ועד היום  עלו 

בשיעורים משמעותיים לעומת שלושת החודשים שלפני פרסום האנליזה הראשונית, כאשר במניות 

המסוקרות הדואליות חלה עלייה במחזורים גם בארה"ב. ב-12 מניות עלו מחזורי המסחר בין פי 

1.4 לבין פי 13, בחברת פורסייט )העוסקת בתחום פעילות מובילאיי( עלו מחזורי המסחר פי 40 

ואילו בשלוש מניות לא אותרה השפעה חיובית לפרסום האנליזה על מחזורי המסחר. 

 לשם השוואה, במניות האחרות הכלולות במדדים הרלוונטיים עלו מחזורי המסחר פי 1.3 בלבד. 

ב.  החזקות קרנות הנאמנות הישראליות 

     ב-9 חברות מסוקרות עלו באופן משמעותי החזקות קרנות הנאמנות בין פי 1.3 לבין פי 32, לעומת 

ערב פרסום האנליזה הראשונית. בשבע מניות לא אותרה השפעה חיובית לפרסום האנליזה על 

החזקות הקרנות. 

ג. חשיפה למשקיעי חוץ

    מנתוני חברת המחקר עולה כי האנליזות נצפו בפועל ע"י בין 1,900 לבין 7,700 משקיעים מכ-30 

מדינות ברחבי העולם, מתוכם כ-1,600-700 משקיעים מוסדיים ומתוחכמים.

ד. גיוס הון

    ההתעניינות הרבה של משקיעים בעקבות פרסום האנליזות סייעה לחברות המסוקרות לבצע 

הנפקות לציבור ולגייס בהקצאות פרטיות- לאחר פרסום האנליזה הראשונית.

    גיוסי ההון ע"י החברות המסוקרות מאז השקת הפרויקט, היוו יותר מ 50% מסך כל ההנפקות 

לציבור בארץ ובחו"ל של סך כל חברות  ההייטק הבורסאיות  וכ-25% מסך ההקצאות הפרטיות 

של חברות ההיי טק הבורסאיות.

לינק לפרויקט האנליזה
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 לוח 6: אינדיקטורים עיקריים לפעילות בשוק המניות, 2008 עד 2017 )מחירי דצמבר 2017(

מספר)1(השנה

החברות

מזה:
חברות חדשות)2(

מחזור יומי

)מיליוני שקלים(

גיוס בת"א)3(

)מיליארדי שקלים(

שינוי ריאלי ב-%

במדד ת"א-125

200862322,2177.0)52.9(

200960441,8527.081.7

2010600222,16513.512.0

2011580111,7755.2)21.7(

201254031,0863.45.5

201350861,1636.113.1

201447371,1997.56.9

2015461111,4425.63.1

201645181,2706.9-2.3

(4)2017458201,40511.33.0

)1( נתון לסוף שנה, ללא מנפיקות תעודות סל.

)2( כולל חברות שביצעו רישום כפול; לא כולל חברות שהנפיקו תעודות סל

)3( כולל הקצאות פרטיות ומימוש אופציות; לא כולל הנפקות של תעודות סל, ולא כולל "מימוש" ע"י חברות בנות, שאינו כרוך בהזרמות הון לחברה. 

)4( אומדן, נכון ל-7.12.2017.

מספר החברות בבורסה

לראשונה מאז משבר האשראי העולמי בשנת 2008, חלה השנה עלייה במספר החברות הבורסאיות 

נטו, ובסוף השנה נסחרו בבורסה 458 חברות לעומת 451 חברות בסוף שנת 2016. 

במהלך השנה התווספו 20 חברות חדשות )17 מנפיקות חדשות ו-3 חברות דואליות שנרשמו ברישום כפול( 

ונמחקו מהבורסה 13 חברות. להלן התפלגות החברות לפי סיבת המחיקה:

•  2 חברות נמחקו עקב  חוק הריכוזיות: מחיקת החברות תרמה ל"השטחת הפירמידות" ללא פגיעה בכיסוי 

הבורסאי בדרך של מיזוג/הצעת רכש ע"י חברה  בורסאית אחרת הממשיכה להיסחר )"קרדן ישראל" נרכשה 

ע"י קרדן נדל"ן  ו"כלנית כרמון" ע"י וואן טכנולוגיות(. 

    3 חברות נמחקו עקב התייעלות בקבוצה: שלוש שותפויות נפט מוזגו בשותפויות נפט בורסאיות )הממשיכות 

להיסחר בבורסה( בדרך של החלפת ני"ע ומחיקתן מהמסחר )"אבנר" מוזגה בדלק קידוחים, "חנ"ל" ו"נפטא" 

מוזגו בישראמקו(. 

•  חברה אחת נמחקה כתוצאה מהצעת רכש ע"י חברה-אם 

הפרטית - תוך פגיעה בכיסוי הבורסאי )"ניסקו חשמל"(

•  חברה אחת )"וייז פארמה"( מוזגה בחברה בינלאומית 

.)OPLI(

•  4 חברות ביומד דואליות נמחקו מהמסחר בת"א בלבד: 

"סלקט ביוטכנולוגיה" ו"סרגון", ושתי חברות ללא זיקה 

ישראלית - "סלזיון" ו"מנקיינד".

•  שתי חברות נמחקו עקב הסדר )"אוצר התיישבות 

היהודים" ו"נעמן"(. 
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מדדי איגרות חוב ממשלתיות ואיגרות חוב חברות

2016 עד 2017 

20172016

איגרות חוב חברות

איגרות חוב ממשלתיות

תשואה 
באחוזים

שוק איגרות החוב

עליית שערי איגרות חוב 
חברות בכ-6% - פי שניים 

מהעלייה הממוצעת בשערי 
איגרות חוב ממשלתיות

110%

105%

100%

95%

מדדי איגרות החוב

לנוכח הריבית הנמוכה ועל מנת להשיג תשואות גבוהות יותר - ממשיכים המשקיעים 

להעדיף השקעה באיגרות חוב חברות על פני השקעה באיגרות חוב ממשלתיות: 

עליות שערים של כ-6% אפיינו את מדדי איגרות חוב חברות בשנת 2017, פי שניים 

מעליית מדדי איגרות חוב ממשלתיות. 

בלט לחיוב מדד איגרות החוב "תל בונד-תשואות שקלי" הכולל איגרות חוב 

חברות לא צמודות בריבית קבועה בדירוג מקומי "מעלות" )BBB-( עד )A( או 

"מידרוג" )Baa3( עד )A2( שעלה השנה בכ-7%, וזאת כפיצוי על הדירוג הנמוך יותר 

של  איגרות החוב הכלולות בו.
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לוח 7: תשואות המדדים ושווי השוק של איגרות החוב

שווי שוק 2017 

)במיליארדי 

שקלים(

תשואה 

שנתית 2017

תשואה 

שנתית 2016

איגרות חוב ממשלתיות

2073.0%0.7%צמודות מדד 

2853.0%1.2%שקליות - סה"כ

2513.5%1.3%מדדים בולטים:  ריבית קבועה

340.5%0.1%                          ריבית משתנה

4923.0%0.9%סה"כ איגרות חוב ממשלתיות

 איגרות חוב חברות*

1936.0%4.1%צמודות מדד - סה"כ

607.0%2.9%מדדים בולטים: תל-בונד 20    

544.5%1.7%                        תל-בונד 40    

445.0%2.4%                        תל-בונד צמודות-יתר 

326.5%6.2%                        תל-בונד תשואות

ללא מדדללא מדד124שקליות - סה"כ 

806.5%2.4%מדדים בולטים: תל-בונד שקלי    

122.0%1.2%                         תל בונד-ריבית משתנה

11-1.0%9.4%צמודות מט"ח

3286.0%3.9%סה"כ איגרות חוב חברות

*  לא כולל אג"ח רצף מוסדיים ומכשירים פיננסים.

מדדים חדשים - הבורסה השיקה בשנת 2017 עשרה מדדי תל-בונד חדשים )לפירוט ראה "מדדים 

חדשים" עמוד 17(. 

מחזורי המסחר באיגרות חוב

 לוח 8: מחזורים יומיים בשוק איגרות החוב

)במיליוני שקלים(:

% שינוי ב-201720162017

2,6602,733-3%אג"ח ממשלתי

1,0301,0280%אג"ח חברות כולל תעודות סל

9008318%אג"ח חברות ללא תעודות סל

220345-36%מק"מ

מחזור המסחר באג"ח חברות )ללא תעודות סל( המשיך 

לעלות זו השנה השלישית והגיע לשיא בסך כ-900 מיליון 

שקל ביום בממוצע בשנת 2017 - גבוה בכ-8% מהמחזור 

בשנה הקודמת. ב-18 במאי 2017, ערב העדכון החצי-שנתי 

של מדדי התל-בונד, נקבע מחזור ענק במסחר באגרות 

חוב בבורסה בסך כ-9.3 מיליארד שקל - מתוכם כ-6.4 

מיליארד שקל באג"ח חברות. 

באג"ח ממשלתי חלה השנה ירידה קלה בפעילות, שנבעה 

כולה מירידה במחזורי המסחר באג"ח ממשלתי לא צמוד - 

•   המחזור היומי באג"ח ממשלתי שקלי הסתכם בכ-1.7 

2017, נמוך בכ-5% מהמחזור  מיליארד שקל בשנת 

בשנת 2016. 

•   מחזור המסחר היומי באג"ח ממשלתי צמוד מדד שהסתכם 

בכ-1 מיליארד שקל בשנת 2017 היה גבוה מעט )3%( 

מהמחזור בשנת 2016.

משקיעי חוץ רכשו אג"ח ממשלתי נטו בסך כ-2.7 מיליארד 

שקל בתל-אביב בינואר-ספטמבר 2017, בהמשך לרכישות 

בסך כ-1.3 מיליארד שקל בשנה הקודמת. להשקעה באג"ח 

של ממשלת ישראל יתרון של השקעה בשקל החזק, המניבה 

תשואה ריאלית לפדיון, של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים, 

גבוהה יחסית המגיעה לכ-1.7%, לעומת תשואה של פחות 

מחצי אחוז באג"ח ממשלתי לעשר שנים בגרמניה, ביפן.

שיא במחזורי 
המסחר באיגרות 

חוב חברות
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17 מדדים חדשים יצאו לדרך השנה - 3 מדדי אקוויטי, 10 מדדי 

תל בונד ו-4 מדדי אג"ח ממשלתיות. כ-10 מדדים נוספים בשלבי 

פיתוח שונים ויושקו במהלך 2018.

•  במאי הושקו שני מדדי שוק חדשים - ת"א-SME150 ות"א-

רימון - איכות הפיזור בשני המדדים גבוהה הודות לתקרת 

משקל נמוכה ולהיקף רחב של מניות שנכללות במדדים. 

•  ביולי הושק מדד שממוקד באגרות חוב שהנפיקו חברות 

זרות - מדד תל בונד-גלובל - מדד זה מאופיין בתשואה 

גבוהה ביחס לאיכות הדירוג של סדרות האג"ח הנכללות בו.

•  באוגוסט השיקה הבורסה את מדד הדגל - תל בונד שקלי-50 - 

המדד תוכנן עם מאפייני פיזור מחמירים במיוחד ונכללות בו 

אג"ח של חברות ישראליות בלבד. המדד צפוי לשמש כעוגן 

בתיקי השקעות גדולים.

•  בספטמבר השיקה הבורסה 6 מדדי תל בונד לפי תקופות 

לפדיון - סדרת מדדים שקלית וסדרת מדדים צמודות מדד 

לפי שלושה טווחי פדיון - טווח פדיון קצר 0-3 שנים, טווח פדיון 

בינוני 3-5 שנים וטווח פדיון ארוך 5-15 שנים. 

•  עוד בספטמבר החלה הבורסה לחשב 4 מדדי אג"ח ממשלתיות 

חדשים לפי תקופות פדיון - צמודות מדד 5+ שנים, צמודות 

מדד 10+ שנים, שקליות בטווח פדיון 5-10 שנים ושקליות 

10+ שנים.

•  בנובמבר השנה הושקו 2 מדדי תל בונד מעלה - תל בונד 

צמודות-מעלה ותל בונד שקלי מעלה - מדדים אלו חדשניים 

יחסית ונותנים מענה לדרישה הולכת וגוברת להשקעות 

חברתיות ומצפוניות שיש להם ערך מוסף לצד תשואה 

 ולעיתים אף מחוללי תשואה כפי שבא לידי ביטוי בת"א-מעלה. 

הדרישה להשקעות מצפוניות הולכת וגוברת בעולם וגם 

בישראל, הן על ידי משקיעים והן על ידי רגולטורים. המדדים 

נותנים מענה לדרישת "רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון" 

ממשקיעים מוסדיים להתייחס להיבטים של השקעות אחראיות 

במסגרת ההצהרה על מדיניות ההשקעה הצפויה שלהם.

להלן מדדי האג"ח החדשים שהושקו -

מספר סדרות במדד ושווי שוק:

מס' המדד

סדרות 

אג"ח 

במדד

שווי שוק

)מיליארד 

שקל(

2616תל בונד-גלובל*

5053תל בונד שקלי-50**

5655תל בונד-צמודות 0-3

3944תל בונד-צמודות 3-5

5358תל בונד-צמודות 5-15

2416תל בונד-שקלי 0-3

5433תל בונד-שקלי 3-5

4134תל בונד-שקלי 5-15

5577תל בונד צמודות-מעלה

3527תל בונד שקלי-מעלה

* מדד תל בונד-גלובל שהושק ביולי 2017,  עלה בכ-4% מאז השקתו.

**  מדד תל בונד שקלי-50 - שהושק באוגוסט 2017, עלה מאז השקתו בכ-2%.  

לקראת סוף השנה הונפקו עליו שתי תעודות סל ראשונות.

בנוסף, החודש )דצמבר 2017( אישר הדירקטוריון להשיק 

בפברואר 2018 את מדד השוק החדש - ת"א סקטור-באלאנס 

- המדד כולל 100 מניות ונבנה לפי קריטריונים מחמירים 

של פיזור ענפי ותקרת משקל נמוכה למניה וזאת במטרה 

לייצג באופן מאוזן את ענפי הכלכלה השונים של החברות 

הנסחרות בבורסה. 

מדדים חדשים
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*  כולל אג"ח חברות ורצף מוסדיים, לא כולל מכשירים פיננסים,מימוש אופציות ואג"ח נ.ש.ר.

**  לא כולל אג"ח ממוסדיים בחו"ל - 13 מיליארד שקל ב-2014.

אנרגיה, נפט וגז               אחר )5 ענפים( בנקים  

מסחר ושירותים נדל״ן  
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גיוס באיגרות חוב חברות* - חלוקה לענפים, 2013 עד 2017

)מיליארדי שקלים(

גיוס בשוק איגרות החוב

הגיוס הממשלתי, ברוטו, בשוק איגרות החוב בשנת 2017 הסתכם בכ-46 מיליארד 

שקל נמוך במעט מהסכום שגויס בשנת 2016. כ-70% מהסכום גויס השנה באג"ח שקלי 

וכ-30% מהסכום גויס באג"ח צמוד מדד, וזאת בדומה לשנה הקודמת. 

הנפקות משרד האוצר השנה לוו בפדיונות ענק - כ-47 מיליארד שקל אג"ח שקלי וכ-18 

מיליארד שקל אג"ח צמוד מדד.

בנוסף, משרד האוצר ביצע בינואר הנפקת ענק של אג"ח באירופה וגייס כ-9 מיליארד 

שקל )כ-2.25 מיליארד אירו( באמצעות שתי סדרות אג"ח ובריביות הנמוכות ביותר במטבע 

אירו שגויסו עד כה: כ-6 מיליארד שקל )1.5 מיליארד אירו( גויסו באמצעות אג"ח ל-10 

שנים בריבית 1.5%, וכ-3 מיליארד שקל )0.75 מיליארד אירו( גויסו באמצעות אג"ח ל-20 

שנה בריבית 2.375%.

היציבות בהיקף הנפקות האוצר ברוטו הינה תוצאה של העלייה בהכנסות ממיסים וירידה 

בגירעון הממשלתי מגירעון צפוי של כ-2.5% לגירעון של כ-1.9% מאוקטובר 2016 עד 

ספטמבר 2017.

היקף הגיוסים ע"י אג"ח חברות בשוק איגרות החוב בבורסה הסתכם בכ-66 מיליארד 

שקל )לא כולל אג"ח מובנה( בשנת 2017, המשך לגיוס בהיקף של כ-67 מיליארד שקל 

בשנה הקודמת. לגיוסים הערים גם השנה תרמו ריבית השפל במשק והציפיות להעלאתה 

ברבעון האחרון של 2018. 

הנפקות החברות השנה נועדו חלקן למחזור חוב וחלקן למימון הרחבת פעילות החברות 

תוך ניצול הוזלת עלויות המימון בזכות ירידת התשואות לפדיון בשנים האחרונות. פדיונות 

אג"ח חברות סחיר הסתכמו השנה בכ-44 מיליארד שקל, לאחר פדיונות בהיקף של כ-37 

וכ-41 מיליארד שקל בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. בשנת 2018 צפויים הפדיונות להסתכם 

בכ-34 מיליארד שקל. 

גיוסי האג״ח בשנת 2017 העפילו 
על נתוני השנים הקודמות.

מיליארד 70

שקל

מעל
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לוח 9: גיוסים באיגרות חוב לא-ממשלתיות לפי ענפים 2017-2015 

)במיליוני שקלים(

 201720162015

סה"כ גיוס באג"ח 

לא-ממשלתי

69,21067,13557,084

64,580100%66,480100%55,640100%אג"ח חברות* 

חלוקה לענפים:

12,82020%19,04229%21,70039%סקטור פיננסי:

8,92014%16,14224%18,31533%בנקים

2,3354%1,7763%3,2406%ביטוח 

1,5652%1,1242%1450.3%שירותים פיננסים

51,76080%47,43871%33,94061%סקטור ריאלי:

27,46543%21,46232%19,81536%נדל"ן

10,84017%9,34714%2,3694%אנרגיה וחיפושי גז 

5,2958%9,33114%7,32713%מסחר ושירותים 

5,0708%4,0196%2,9755%השקעות

2,6854%1,9583%1,3493%תעשייה

4051%1,3222%1050.2%טכנולוגיה

--3,210אג"ח מובנה

אג"ח נ.ש.ר. 

ומימוש אופציות 

1,4206551,444

* כולל רצף מוסדיים.

 גיוסים באמצעות איגרות חוב חברות בשנת 2017 -

מאפיינים עיקריים

•   עלייה בגיוסי הסקטור הריאלי:

 הסקטור הריאלי גייס ב-2017 כ-52 מיליארד שקל סכום המהווה כ-80% מסך הגיוס באג"ח חברות. הסכום  

מיועד לפירעון אג"ח סחיר ולהרחבת פעילות החברות. פידיון אג"ח סחיר של חברות הסקטור הריאלי 

הסתכם בכ-26 מיליארד שקל בשנת 2017 וצפוי להסתכם בכ-23 מיליארד שקל בשנת 2018.

השנה בוצעו 14הצעות רכש חליפין לאג"ח חברות במטרה לנצל את הריבית הנמוכה בשוק ולהוזיל את 

עלויות המימון. 

חברות הנדל"ן ממשיכות להוביל ברשימת הענפים עם גיוס בסך כ-27.5 מיליארד שקל בשנת 2017, לאחר 

גיוס בהיקף של כ-21-20 מיליארד שקל בכל אחת מהשנתיים הקודמות. הסכום אותו גייסו חברות הנדל"ן 

ב-2017 מהווה כ-43% מסך הגיוסים של אג"ח לעומת כ-32% וכ-36% בשנים 2016 ו-2015 בהתאמה. 

חברות הנדל"ן הזרות הגבירו את היקף הפעילות וגיסו כ-8.5 

מיליארד שקל באמצעות אג"ח, יותר מפי שניים לעומת הסכום 

שגויס בשנת 2016. בין המנפיקות, שמונה חברות נדל"ן מניב 

אמריקאיות שגייסו כ-3.5 מיליארד שקל: וורטון פרופרטיז 

)898 מיליון שקל(, אנקור פרופרטיס )517  מיליון שקל(, וו.טי.ג'י 

)410 מיליון שקל(, ווטרסטון )407 מיליון שקל(, נובל אסטס )360 

מיליון שקל(, צ'וזן נכסים )348 מיליון שקל(, יו.איי.אר.סי וסאותרן 

פרופרטיז )276 מיליון שקל כ"א(.

חברות האנרגיה וחברות ושותפויות חיפושי נפט וגז תופסות 

זו השנה השנייה את המקום השני ברשימת ענפי הסקטור הריאלי, 

עם גיוס בסך כ-10 מיליארד שקל בממוצע בכל אחת מהשנים 

2017-2016, עלייה חדה לעומת שנת 2015 בה גייסו חברות הענף 

כ-2.5 מיליארד שקל בלבד. בקרב המגייסות השנה בלטו:

  חברות ושותפויות נפט וגז גייסו השנה כ-4.4 מיליארד שקל. 

המנפיקות הבולטות הן תמר פטרוליום  חברה יעודית שהקימה 

"דלק קידוחים" לצורך מכירת 9.25% משדות הגז "תמר" ו"דלית" 

שברשותה, בהתאם למתווה הגז, גייסה כ-2.3 מיליארד שקל 

בהנפקה הגדולה ביותר שביצעה חברת אג"ח חדשה 

בבורסה; ושותפות ישראמקו שזו לה הנפקה ראשונה בשוק 

איגרות החוב וגיסה כ-1.6 מיליארד שקל. לאחר שנקבעו הנחיות 

בורסה המאפשרות לשותפויות נפט וגז לפעול גם בחו"ל )לפרטים 

אודות התיקון ראה עמוד 13(, גייסה נאוויטס מימון - חברה 

בבעלות מלאה של "נאוויטס פטרוליום" )השותפות המוגבלת( 

שהוקמה לצורך גיוס חוב מהציבור למימון ופיתוח 18.7% מפרויקט 

בקסקין, פרויקט ימי במפרץ מקסיקו בארה"ב - כ-0.5 מיליארד 

שקל  בהנפקה ראשונה של אג"ח צמוד דולר.

  חברת החשמל, גייסה השנה כ-4.3 מיליארד שקל בשתי הנפקות 

אג"ח, כשלחברה פדיונות אג"ח סחיר בהיקף של כ-3 מיליארד 

שקל בשנים 2018-2017. בשנים 2016 וגם ב-2015 גיסה החברה 

באמצעות אג"ח כ-4.8 וכ-0.9 מיליארד שקל בהתאמה.

 חברות הנדל״ן
 גייסו באג״ח 

כ-27.5 מיליארד שקל
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חברות המסחר והשרותים נמצאות במקום השלישי 

ברשימת ענפי הסקטור הריאלי עם גיוס בסך כ-5.5 

מיליארד שקל - ירידה חדה לעומת השנים 2016 ו-2015 

בהן גויסו כ-9 וכ-7 מיליארד שקל בהתאמה. חברות אלה 

פדו אג"ח בסך כ-8 מיליארד שקל בשנת 2017, וצפויות 

לפדות אג"ח בסך כ-6 מיליארד שקל בשנת 2018. 

•  12 חברות ביצעו הנפקה ראשונה בבורסה - בשוק 

איגרות החוב, וגייסו כ-6.8 מיליארד שקל מהציבור:

  שמונה חברות נדל"ן מניב אמריקאיות שגייסו כ-3.5 

מיליארד שקל.

  שתי חברות חיפושי נפט וגז - תמר פטרוליום )כ-2.3 

מיליארד שקל(, ונאוויטס מימון )כ-0.5 מיליארד שקל(. 

  חברת אשראי חוץ בנקאי - אורשי )57 מיליון שקל(.

  בנוסף, חברת פננטפארק ביצעה רישום כפול של 

מניות על מנת לגייס כ-0.5 מיליארד שקל בשוק איגרות 

החוב הישראלי.

חברה נוספת - יבואנית הרכב יוניברסל מוטורס שביצעה 

הצעת רכש חליפין מלאה לבעלי איגרות החוב של חברת 

הבת "יו.טי.אס", ורשמה את איגרות החוב שלה לראשונה 

למסחר בבורסה.

•   ירידה חדה בגיוסי הסקטור הפיננסי:

הסקטור הפיננסי צמצם את היקף הגיוס בשוק איגרות 

החוב לנוכח הירידה בביקוש לאשראי בנקאי, וגייס השנה 

כ-13 מיליארד שקל, לאחר גיוס של כ-20 מיליארד שקל 

בכל אחת מהשנתיים הקודמות. פדיונות אג"ח הסקטור 

הפיננסי הסתכמו בכ-19 מיליארד שקל בשנת 2017 וכ-7 

מיליארד שקל בשנה שאחריה.

המנפיק הבולט זו השנה החמישית ברציפות  בנק מזרחי 

טפחות שגייס כ-6.2 מיליארד שקל בשתי הנפקות.

ארבעה בנקים הנפיקו אג"ח מסוג COCO הכולל מנגנון 

למחיקת קרן בקרות "ארוע כשל" בסך כ-1.5 מיליארד 

איגוד  דיסקונט גייס כ-0.8 מיליארד שקל,   - שקל 

והבינלאומי גיסו כ-0.3 מיליארד שקל כ"א, ובנק ירושלים 

שגייס כ-0.1 מיליארד שקל.

 A משקל הנפקות של אג"ח בדירוג גבוה מקבוצת  •

ומעלה היווה השנה כ-85% מהסכום שגויס באמצעות 

הנפקות של אג"ח לציבור בדומה לשנת 2016  ולעומת 

כ-91% בשנת 2015. 

•  משקל הנפקות אג"ח צמוד מדד מהסכום שגויס בהנפקות אג"ח לציבור ירד והווה כ-38% בשנת 2017 לעומת 

כ-50% בשנתיים הקודמות. השנה גויסו בדרך זו כ-23 מיליארד שקל. ירידה זו משקפת ציפיות לעלייה בשיעור 

האינפלציה. 

משקל הגיוס באמצעות הנפקות של אג"ח לא צמוד מהווה כ-47% השנה, בדומה לשנתיים הקודמות, 

וגויסו כ-28 מיליארד שקל. כל הסכום גויס  באמצעות אג"ח בריבית קבועה - כ-0.7 מיליארד שקל מתוכם גויסו 

באמצעות נע"מ )ניירות ערך מסחריים(, לעומת כ-0.9 מיליארד שקל בשנת 2016. 

משקל הנפקות אג"ח צמוד דולר מהסכום שגויס בהנפקות אג"ח לציבור עלה והווה כ-15% בשנת 2017 לעומת 

כ-4% בשנתיים הקודמות. השנה גויסו בדרך זו כ-9 מיליארד שקל, כמחצית הסכום ע"י חברות ושותפויות נפט. 

•  כ-4.5 מיליארד שקל גויסו ב-2017 באמצעות איגרות חוב המיועדות למוסדיים בלבד )רצף מוסדיים 

ונ.ש.ר( גבוה בכ-15% לעומת הגיוס בשנת 2016: 

  כ-3.7 מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח רצף מוסדיים, לעומת כ-3.2 מיליארד שקל בשנה הקודמת. 

מרבית הסכום - כ-2.9 מיליארד שקל גויס באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה. מבין חמש החברות המגייסות, 

בולטות - החברה הממשלתית העוסקת בתחום של מערכות לחימה מתקדמות רפאל וחברת הביטוח אליהו 

שגייסו כ-1.5 וכ-1.3 מיליארד שקל בהתאמה. 

  כ-0.7 מיליארד שקל גויסו ב-2017 במסגרת נ.ש.ר )ניירות שאינם רשומים למסחר(, בדומה לסכום 

שגויס בשנה הקודמת, כמחצית הגיוס השנה בוצע באמצעות נע"מ )ניירות ערך מסחריים(.

הנפקות אג"ח מובנה

לראשונה ממרץ 2010 הונפקו אג"ח מובנות - חברת אלה פקדונות )דולר טריפל איי( גייסה כ-3.2 מיליארד 

שקל בשתי הנפקות של אג"ח, בדירוג מקומי מעלות AAA. מרבית הסכום, כ-2.8 מיליארד שקל גויס באמצעות 

סדרת אג"ח  צמוד מדד מגובה בפיקדונות בבנקים מקומיים, וכ-0.4 מיליארד שקל באמצעות סדרת אג"ח צמוד 

דולר מגובה בפיקדונות דולריים בבנקים מקומיים.

 גייסו בשוק האג״ח 
6.8 מיליארד שקל 

מהציבור

חברות 

12חדשות
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 שווי החזקות הציבור 

)במיליארדי שקלים(

2013 2014 2016 20172015

תעודות מטבע

אג״ח וסחורות

מניות בחו״ל

מניות בארץ

מספר התעודות

מספר 

התעודות

* מקור הנתונים: הבורסה לניירות ערך ובנק ישראל

תעודות סל 
בסוף 2017 נסחרו בבורסה 692 תעודות סל, בהן 21 תעודות מטבע. שווי החזקות הציבור בתעודות 

הסל  הגיע בסוף אוקטובר 2017 לכ-29 מיליארד שקל על מדדי מניות בתל-אביב, כ-45 

מיליארד שקל על מדדי מניות בחו"ל, וכ-39 מיליארד שקל על מדדי איגרות חוב ותעודות 

מטבע )לפירוט ראה לוח 20 להלן(.

סדרות חדשות של תעודות סל

לקראת הרפורמה הצפויה בענף תעודות הסל והפיכתן לקרנות סל ומעבר הציבור להשקעה  

בקרנות נאמנות אקטיביות, נבלמה ההתפתחות המואצת שאפיינה את שוק תעודות הסל בעשור 

האחרון ובשנת 2017 הונפקו 11 תעודות בלבד, לעומת כ-58 תעודות סל חדשות בכל אחת 

מהשנתיים האחרונות. 

שווי החזקות הציבור 
 בתעודות סל על מניות - 

 74 מיליארד שקל,
על מדדי איגרות חוב 

ומטבעות - 39 מיליארד שקל.

תעודות 692

סל
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בין הסדרות, הונפקו לראשונה שתי תעודת סל על מדד ת"א-SME150 שהשיקה 

הבורסה במאי השנה וכולל את כל המניות שבמדדי ת"א-90 ות"א-SME60, ושתי 

תעודות סל ראשונות על מדד תל בונד שקלי-50 שהשיקה הבורסה בחודש אוגוסט.

שבע התעודות האחרות שהונפקו השנה היו: 3 תעודות על מדדים ענפיים בארה"ב, 

3 תעודות על מדד MSCI WORLD ותעודה משולבת מדדי אג"ח חברות מקומיים 

)85%( ומדדי מניות בינ"ל )15%(.

לוח 10 - 1: רכישות/מכירות של תעודות סל ע"י הציבור 

)במיליוני שקלים(:

20172016

5,880-239-תעודות סל על מדדי מניות בת"א

1,240-5,715תעודות סל על מדדי מניות בחו"ל

1,600-1,622-תעודות סל על מדדי אג"ח בת"א

410-3,736-תעודות מטבע

 לוח 10 - 2: יצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות

)במיליוני שקלים(:

20172016

3,6603,655קרנות המשקיעות במניות בתל-אביב

קרנות המשקיעות באיגרות חוב 

בתל-אביב

18,780-6,067

3,140-6,348-קרנות שקליות

2,930-8,527-קרנות כספיות

1,620-2,252קרנות המשקיעות בחו"ל

רכישות/מכירות של תעודות סל ע"י הציבור

הציבור מעדיף ניהול השקעות אקטיבי על פני ניהול פאסיבי - ובשנת 2017, 

בדומה לשנה הקודמת, מוכר תעודות סל ורוכש קרנות נאמנות על מדדי 

מניות ומדדי אג"ח מקומיים:

•  הציבור מכר נטו תעודות סל על מדדי מניות מקומיים בסך כ-6 מיליארד שקל 

נטו בינואר-נובמבר 2017, ורכש קרנות נאמנות המשקיעות במניות בתל-אביב 

בסך כ-4 מיליארד שקל נטו. שווי החזקות הציבור בתעודות סל על מדדי מניות 

מקומיים הסתכם בכ-29 מיליארד שקל בסוף 2017  - ירידה של כ-2 מיליארד שקל 

לעומת דצמבר 2016. הירידה היתה חדה יותר אילולא העלייה במחיר נכסי הבסיס 

- בעיקר מדדי  ת"א-90 ות"א בנקים-5 שעלו בכ-19% )כל מדד(. 

•  הציבור רכש נטו תעודות סל על מדדי מניות בחו"ל, בסך כ-1 מיליארד שקל 

בשנת 2017, ורכש קרנות נאמנות המשקיעות בחו"ל בסך כ- 2 מיליארד שקל. 

 שווי החזקות הציבור בתעודות אלה הגיע לכ-45 מיליארד שקל בסוף 2017 גבוה 

בכ-4.5 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף שנת 2016. לעלייה תרמו רכישות הציבור, 

.DOW JONES, S&P 500 ,DAX ,NASDAQ והעלייה במדדי המניות כדוגמת

שווי החזקות הציבור בתעודות הסל על מדדי איגרות חוב הגיע לכ-35 מיליארד 

שקל בסוף שנת 2017, בדומה לשווי בסוף השנה הקודמת. מכירות הציבור נטו 

בתעודות סל על מדדי איגרות חוב הסתכמו בכ-2 מיליארד שקל בשנת 2017, 

בדומה לשנה הקודמת. שווי החזקות הציבור בתעודות אלה נותר כמעט ללא שינוי 

חרף מכירות הציבור, בזכות העלייה במחירי נכסי הבסיס )מדדי איגרות חוב חברות 

וממשלתיות, לסוגיהן(.

באפיק המקביל - הציבור רכש השנה קרנות נאמנות המשקיעות באיגרות חוב 

בתל אביב בהיקף גדול של כ-19 מיליארד שקל נטו, וזאת לאחר מכירות בסך כ-14 

מיליארד שקל בשנים 2016-2015. הציבור מכר השנה קרנות נאמנות שקליות וקרנות 

כספיות בסך כ-6 מיליארד שקל, המשך למכירות בסך כ-15 מיליארד שקל בשנת 

2016.  הריבית הכמעט אפסית במשק מזה כשלוש שנים, הביאה להסטת כספי 

הציבור מקרנות אלה לקרנות האג"ח ולקרנות המנייתיות, ולהגדלת יתרות העו"ש 

שהגיעו השנה לשיא.
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בשנת 2017 הציבור מכר נטו תעודות מטבע בסך 

של כ-0.5 מיליארד שקל.  שווי החזקות הציבור 

בתעודות מטבע ירד השנה בכ-1 מיליארד שקל לסך 

של כ-4 מיליארד שקל בסוף שנת 2017, כאשר מחצית 

הירידה נבעה, כאמור, ממכירות הציבור, בתעודות מטבע 

שקליות ובתעודות מטבע דולריות, וכמחצית הירידה 

נבעה מהחלשות הדולר ביחס לשקל.

מחזורי המסחר בתעודות סל

 לוח 11: מחזורים יומיים

)במיליוני שקלים(

20172016

305347תעודות סל על מדדי מניות

22%27% % ממחזור המסחר במניות

130197תעודות סל על מדדי אג"ח 

 % ממחזור המסחר באג"ח 

לא ממשלתי

13%19%

2017 נמשכה הירידה במחזורי המסחר  בשנת 

בתעודות סל בשוקי המניות ואיגרות החוב, ירידה 

2016. תרמה לכך עליית חלקם של  שהחלה בשנת 

המשקיעים המוסדיים מסך המחזיקים בתעודות סל, 

במקביל לירידת חלקו של הציבור, כפי שעולה מנתוני 

האוצר. ירידת חלקו של הציבור לוותה כאמור במכירות 

מאסיביות של תעודות סל על ידו.

מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי מניות 

)מקומיים ובינלאומיים( ירד בשנת 2017 והסתכם  

בכ-305 מיליון שקל )בבורסה ומחוצה לה(, נמוך בכ-12% 

מהמחזור בשנה הקודמת. 

מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי אג"ח 

ותעודות מטבע ירד אף הוא בשנת 2017 והסתכם בכ-

130 מיליון שקל )בבורסה ומחוצה לה(, נמוך בכ-34% 

מהמחזור בשנה הקודמת. 

שוק הנגזרים
בשנת 2017 נמשכה הירידה בפעילות באופציות החודשיות על מדד ת"א-35, מגמה שהחלה בשנת 2016, וזאת בשונה 

מהפעילות בנכס הבסיס. המחזור באופציות החודשיות על מדד ת"א-35 הסתכם בכ-98 אלף יחידות ביום בשנת 2017, נמוך 

בכ-20% מהמחזור בשנה הקודמת.  

גם באופציות השבועיות על מדד ת"א-35 חלה ירידה בפעילות ונסחרו כ-30 אלף יחידות ביום בשנת 2017, לעומת כ-40 

אלף יחידות ביום בשנים 2016-2015. ב-9.8.2017 נרשם מחזור שיא במסחר באופציות השבועיות על מדד ת"א-35 - נסחרו 

139,446 אופציות, וזאת על רקע  העלייה בסטיית התקן. 

ב-9 בנובמבר, נרשם שיא במחזור הפתיחה במניות מדד ת"א-35 בבוקר פקיעת האופציות השבועיות על המדד -בסך כ-311 

מיליון שקל. מחזור זה גבוה בכ-7% מהשיא הקודם שנרשם ב-13 באוגוסט 2015 )292 מיליון שקל(.

לירידה במחזורי המסחר באופציות על מדד ת"א-35  תרם המשך הירידה ברמת התנודתיות. ירידה דומה נצפתה במדד 

ה-VIX  במהלך השנה האחרונה.

שנת 2017 התאפיינה בתנודתיות נמוכה יחסית לשנה אשתקד. סטיית התקן הגלומה באופציות על מדד ת"א-35 הממוצעת 

השנה עמדה על כ-10%. עם זאת, נרשמו מספר אירועים השנה )כגון הבחירות לנשיאות בצרפת באפריל, והמשבר בחברת 

"טבע" באוגוסט( בהן סטיית התקן הגלומה הגיעה לאזור ה-15%.  

באופציות וחוזים עתידיים על מדד ת"א-125, שהמסחר בהן החל בסוף ינואר 2015, נמשכת העלייה בפעילות מכ-200 

יחידות ביום בשנה הראשונה להשקתן, לכ-330 וכ-400 יחידות ביום בשנים 2016 ו-2017, בהתאמה. יצוין כי לקראת סוף שנת 

2017 התגברו המחזורים לכ-480 יחידות ביום.

המסחר באופציות הדולריות הסתכם בכ-53 אלף יחידות ביום בממוצע בשנת 2017, בדומה למחזור הממוצע בשנה הקודמת. 

בסיכום שנתי, הדולר נחלש בכ-9% ביחס לשקל חרף רכישות דולרים ע"י בנק ישראל.

לוח 12: מחזורי המסחר באופציות, 2014 עד 2017 )מחירי דצמבר 2017(

סוג

האופציות

מחזור יומיהתקופה

באופציות 

החודשיות

)יחידות 

אופציה(

מחזור יומי 

באופציות 

 
השבועיות)2(

)יחידות 

אופציה(

מספר חוזים מחזור שנתי במונחי נכס בסיס

פתוחים

מקסימלי

)אלפי אופציות(

מיליארדי 

שקלים

% מחזור מניות

ת"א-35 משוקלל 
דלתא)1(

אופציות

על מדד

ת"א-35

2014176,07325,503 6,694 1,703% 688 

2015160,49240,925 7,415 1,439% 670 

2016120,90640,437 5,441 1,156% 514 

)3(201798,02030,640 4,314 1,170% 475 

אופציות

דולריות

201451,779- 457 -  1,022 

201563,979- 607 - 890 

201652,072- 483 - 851 

)3(201753,155 -  469 - 870 

)1( יחס המשוקלל בהסתברות המימוש של האופציות.   

)2( המסחר באופציות השבועיות על מדד ת"א-35 החל ביולי 2013.   

)3( אומדן, נכון ל-7.12.2017.
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מילווה קצר מועד )מק"מ(
המחזור היומי במק"מ )בבורסה ומחוצה לה( הסתכם בכ-220 מיליון שקל בשנת 2017, נמוך בכ-35% 

מהמחזור בשנה הקודמת והמחזור הנמוך ביותר מזה כ-15 שנה.

שערי המק"מ נותרו כמעט ללא שינוי ב-2017 בדומה לשנתיים הקודמות, והתשואה לפדיון הגיעה  

ל-0.1% אחוז בסוף 2017.

בשנת 2017 ירדו החזקות הציבור הישראלי והזר במק"מ והסתכמו בכ-91 מיליארד שקל בסוף 

השנה, לעומת  כ-105 וכ-116 מיליארד שקל בסוף שנת 2016 ושנת 2015 בהתאמה. כל הירידה השנה 

נבעה ממכירות הציבור הישראלי, שקיזזו רכישות משקיעי חוץ.

בשנת 2017 רכשו משקיעי חוץ מק"מ בבורסה בתל-אביב בסך כ-3.5 מיליארד שקל, לאחר מכירות 

בסך כ-1.5 וכ-3 מיליארד שקל נטו בשנים 2016 ו-2015 בהתאמה.
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מחזור שם המניה

יומי 
)2(
ב-2017

 73.3 טבע13

 68.1 פועלים2

 63.2 לאומי3

 44.4 בזק4

 33.2 פריגו3 5

 31.4 מיילן3, 64

 27.9 פרוטרום73

 23.6 אלביט מערכות83

 23.2 מזרחי טפחות9

 22.8 נייס3 10

 22.6 דיסקונט11

 22.2 טאואר123

 21.9 כיל133

 17.7 עזריאלי 14

 15.2 ישראמקו יהש15

 13.4 קבוצת דלק16

 12.4 גזית גלוב173

 12.2 אופקו183

 11.8 דלק קידוחים יהש19

מחזור שם המניה

יומי 
)2(
ב-2017

 11.1 אורמת טכנולוגיות203

 10.5 פז נפט21

 9.7 בתי זיקוק22

 9.5 אלוני חץ23

 9.5 בינלאומי24

 8.8 שופרסל25

 8.8 מליסרון26

 8.4 חברה לישראל27

 8.1 פרטנר283

 7.0 סלקום293

 6.7 הראל השקעות30

 6.6 סודהסטרים313

 6.0 שטראוס32

 5.9 אמות33

 5.4 אירפורט סיטי34

 3.9 ביג35

 686.4סה"כ

 המשקל מסך כל

70%המחזור במניות 

ערך שם המניה

השוק

7.12.2017

המשקל

במדד 
)1(
ת"א-35

52,8628.3%טבע13

32,8207.4%פועלים2

30,1057.4%לאומי3

18,7866.7%נייס3 4

40,3706.6%פריגו3 5

18,0975.1%פרוטרום63

20,2904.3%אלביט מערכות73

14,7624.2%בזק8

11,6434.1%טאואר93

11,3194.0%דיסקונט10

62,7953.3%מיילן3, 4 11

11,2073.2%אורמת טכנולוגיות123

14,6053.1%מזרחי טפחות13

18,1662.9%כיל143

22,2542.8%עזריאלי 15

6,1512.2%פז נפט16

9,8492.1%אופקו173

11,9261.9%דלק קידוחים יהש18

ערך שם המניה

השוק

7.12.2017

המשקל

במדד 
)1(
ת"א-35

5,3701.9%סודהסטרים193

6,0621.7%ישראמקו יהש20

6,0281.7%אלוני חץ21

7,1071.5%בינלאומי22

6,9281.5%גזית גלוב233

8,4091.3%שטראוס24

5,6331.2%שופרסל25

5,5251.2%בתי זיקוק26

7,3011.2%מליסרון27

5,4691.2%אירפורט סיטי28

5,2521.1%הראל השקעות29

6,4741.0%אמות30

3,6141.0%פרטנר313

4,6651.0%חברה לישראל32

6,4060.8%קבוצת דלק33

3,5530.8%סלקום343

3,3840.4%ביג35

505,187100.0%סה"כ

מניות מדד ת"א-35 על פי משקל במדד ועל פי סחירות )מיליוני שקלים(

)1( משקל המניות במדד ת"א-35 מחושב עפ"י שווי החזקות הציבור, מתוקן על-פי מגבלת 7% המותאמת מידי חודש.   

)2( לא כולל עסקאות מחוץ לבורסה, אומדן נכון ל-7.12.2017.    

)3( חברה דואלית.

)4( משקל מניות החברה מופחת בהדרגה לקראת מחיקתה מהבורסה ב-12.2.2018.  

לוח 14: סחירותלוח 13: ערך השוק ומשקל במדד
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 לוח 15: גיוס הון לפי סוגי ניירות ערך, 2008 עד 2017 )מיליארדי שקלים, מחירי דצמבר 2017(

איגרות חוב מניות והמירים התקופה

ממשלתיות

)ברוטו(

מכשירים איגרות חוב חברות
פיננסים)4(

הנפקות 
בת"א)1(

הקצאות 

בת"א

סה"כ גיוס 

בת"א

גיוס 
בחו"ל)2(

איגרות חוב סה"כ
חברות)3(

אג״ח רצף מוסדיים 

ונ.ש.ר

סה"כ

20084.52.57.014.021.059.620.25.125.33.8

20093.13.97.01.18.175.235.53.839.32.4

20109.54.013.50.614.159.941.33.444.72.2

20113.81.55.31.56.866.235.15.941.11.4

20122.50.93.40.74.183.128.64.433.00.6

20134.51.56.01.67.665.434.32.236.51.1

20144.13.47.57.214.750.936.220.957.10.4

20153.81.85.633.238.838.554.42.456.80.2

20165.41.56.922.529.447.563.43.867.20.1

)5(20178.72.611.32.113.446.161.64.466.03.2

2%3100%-3%16%-3%-54%-91%-61%74%64%שיעור השינוי ב-2017

)1( כולל מימוש אופציות.

)2(  ב-2015 כולל כ-26 מיליארד שקל - הנפקה שביצעה "טבע" לציבור בארה"ב, מחצית הסכום במניות רגילות ומחצית הסכום במניות בכורה. 

.Allergan plc ב-2016 כולל כ-21 מיליארד שקל הקצאה פרטית שביצעה "טבע" במסגרת רכישת הפעילות הגנרית של

)3( כולל מימוש אופציות לאיגרות חוב; לא כולל הקצאות לחברות בנות. 

)4( כולל תעודות סל, תעודות מטבע ואג"ח מובנות; לא כולל הקצאות לחברות בנות. 

)5( אומדן, נכון ל-7.12.2017.

 לוח 16: מחזורי המסחר היומיים בניירות ערך, 2008 עד 2017)1( )מיליוני שקלים, מחירי דצמבר 2017(

מילווהשוק איגרות החובשוק המניותהתקופה

קצר מועד

סה"כ

מכשירים פיננסים)2(חברותממשלתיותסה"כתעודות סלמניות והמיריםסה"כ

20082,2171,8084094,5283,4966134198827,627

20091,8521,4813714,4533,4716463367057,010

20102,1651,8223433,4662,5336802531,2636,894

20111,7751,3734023,8682,9556572561,2076,850

20121,0868672194,0983,0847262886395,823

20131,1638902734,2663,2647442585766,005

20141,1998403594,1273,1357102826325,958

20151,4429754674,0853,0117563185066,033

20161,2709233473,7642,7358321973455,379

)3(20171,4051,1003053,6902,6609001302205,315

1%-36%-34%-3%8%-2%-12%-11%19%שיעור השינוי ב-2017

)1( כולל עסקאות בבורסה ועסקאות מחוץ לבורסה.

)2( כולל תעודות סל, תעודות מטבע, ואג"ח מובנות.

)3( אומדן, נכון ל-7.12.2017.
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 לוח 17: ערך השוק של ניירות הערך הרשומים בבורסה, 2008 עד 2017 )מיליארדי שקלים, מחירי דצמבר 2017(

מילווה קצר שוק איגרות החובשוק המניותסוף השנה

מועד
מניות

והמירים

החזקות הציבור
בתעודות סל)1(

איגרות חוב

ממשלתיות

איגרות חוב

חברות

רצף 

מוסדיים

החזקות הציבור
במכשירים פיננסים )2(

200845110356145473880

200976527393215374092

2010840354062493635141

2011612294172403637125

2012606354612623742118

2013696584742673358124

2014771704902614961128

2015949745022744744116

2016822724993014540105

)3(201776774492328443991

)1( שווי החזקות הציבור - לפי נתוני בנק ישראל.

)2( כולל תעודות סל, תעודות מטבע ואג"ח מובנות- לפי נתוני בנק ישראל.

)3( אומדן, נכון ל-7.12.2017.

 לוח 18: השינויים השנתיים הריאליים במדדי המניות העיקריים, 2008 עד 2017 )ב-%(

)1(התקופה
)1(ת"א-35

יתרת"א-125

מניות והמירים

כל המניותת"א-נדל"ן)4(ת"א-פיננסים)3(ת"א גלובל-בלוטק)2(

והמירים

2008-48.2-52.9-55.7-62.3-57.8-80.5-48.4

200968.381.7104.085.4118.4116.772.1

201012.812.028.36.36.512.49.7

2011-19.9-21.7-24.8-11.3-35.4-24.9-23.7

20127.55.54.313.721.112.22.9

201310.113.136.46.716.623.713.2

201410.46.9-6.5-5.0-7.51.111.7

20155.43.127.52.75.02.17.9

2016-3.6-2.324.915.619.417.3-10.9

)5(2017-2.03.03.0-3.024.020.0-5.0

)1( עד פברואר 2017 - ת"א-35 היה "ת"א-25", ת"א-125 היה "ת"א-100".

)2( עד מרץ 2011 - "תל-טק". עד יוני 2014 - "בלוטק-50". עד פברואר 2017 - "ת"א-בלוטק".

)3( עד מרץ 2011 - "פיננסים-15".

)4( עד פברואר 2017 - "ת"א נדל"ן-15".

)5( אומדן, נכון ל-7.12.2017.
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 לוח 19: השינויים השנתיים הריאליים במדדי איגרות החוב,

לפי סוגי הצמדה, 2008 עד 2017 )ב-%(

איגרות חוב חברותאיגרות חוב ממשלתיותהתקופה 

מדד 

כללי

צמודות 

מדד

לא 

צמודות

 צמודות צמודות מדד
מט"ח)1(

 מזה:סה"כ)1(
)2(
תל בונד-20

 מזה:
)3(
תל בונד-40

2008-4.35.55.6-19.7-6.8-25.1-9.0

200911.26.2-1.334.917.038.72.7

20105.25.22.310.18.27.9-3.4

20110.42.13.0-3.9-1.4-3.65.9

20127.07.65.38.56.27.35.6

20133.61.22.27.54.05.0-2.0

20144.96.07.41.21.20.83.5

20152.80.83.81.8-0.11.26.6

20162.30.91.44.33.11.99.6

)4(20174.53.03.06.07.04.5-1.0

)1( עד יוני 2010 כולל איגרות חוב מובנות ותעודות מטבע.  

)2( המדד הושק ב-2/2007.  

)3( המדד הושק ב-2/2008.  

)4( אומדן, נכון ל-7.12.2017.  

 לוח 20: התפלגות תעודות הסל

מספר נכס הבסיס

תעודות 

סל

7.12.2017

שווי החזקות 

הציבור

30.11.2017

)מיליוני שקלים(

שווי החזקות 

הציבור

31.12.2016

)מיליוני שקלים(

 11,090  8,970 9ת"א-125 מניות

 8,790  8,245 9ת"א-35

 3,540  4,015 10ת"א בנקים-5

 4,255  3,445 8ת"א-90

18 מדדים מקומיים 

אחרים 

65 4,085  3,215 

סה"כ מדדי מניות 

מקומיים

101 28,760  30,890 

 40,825  45,160 59333 מדדי מניות בינ"ל

 71,715  73,920 434סה"כ מניות

איגרות 

חוב 

 5,630  6,370 10תל בונד-60

 5,715  6,195 10תל בונד-שקלי

 5,650  5,880 10תל בונד-20

 4,140  4,220 38אג"ח ממשלתי שקלי

אג"ח ממשלתי צמוד 

מדד

29 2,145  2,390 

 2,050  1,815 11תל בונד-40

 1,380  1,280 5תל בונד-תשואות

מדדים אחרים 

וסחורות

124 7,260  8,065 

סה"כ איגרות חוב 

וסחורות 

237 35,165  35,020 

 4,950  3,995 21סה"כ תעודות מטבע

 111,685  113,080 692סה"כ 
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לתשומת לב הקורא: הסקירה השנתית של הבורסה לניירות ערך בתל - אביב בע"מ והמידע הנכלל בה )להלן: "המידע"( מיועדת לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בה שימוש אחר 

כלשהו, לרבות מכירת הנתונים או הפצתם בין בתמורה ובין שלא בתמורה. אין לראות במידע הנכלל בסקירה השנתית או בכל חלק ממנה משום המלצה או עצה לנהוג בדרך זו או 

אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה לפעול בדרך זו או אחרת ואין להסתמך עליו לצורך קבלת החלטות בתחום 

ההשקעות או בכל תחום אחר. המידע המוצג לוקט ממקורות שונים, לרבות מרישומי הבורסה ומהחברות הציבוריות, אך עם זאת הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה 

מתחייבת לשלמותו של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסויים זה או אחר, והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו, במידע מכל סיבה שהיא. 

.8231-0333-ISSN המסקנות והדעות המובאות בסקירה השנתית אינן מחייבות את הבורסה והן בבחינת הבעת דעה בלבד. © כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  

03-5661852 076-8160405/6 פקס:  6129001 טל:  אביב  תל   29060 ת.ד.   ,6525216 2, תל-אביב  בית  רחוב אחוזת  ערך,  לניירות  הבורסה 

עיצוב גרפי: סטודיו מרחב
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