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      2018  יוניחודש סיכום 
  320736 

 המניות המובילים מגמה מעורבת במדדי; 

 ות"א 90-, מנגד מדדי ת"א0.3%-ב ועל צמיחה-ת"או 35-ת"א ימדד-SME60  ירדו
 ;בהתאמה ,0.8%-ובכ 1.5%-בכ

 ירידה במחזורי המסחר במניות ובאיגרות חוב ביוני; 

 בתל בשוק המניותנרשמו החודש  מיליארד שקל 1.6בהיקף של  גיוסים ערים-
 אביב;

  הנפקות ראשוניותגל המשך (IPOs) שלוש מנפיקות חדשות בשוק  -אביב -בתל
 מיליון שקל: 764-גייסו כ ,חברות חדשות מתחילת השנה שש, המצטרפות להמניות

השלימה גיוס של  –אי.בי.אי טכנולוגיה עילית   -קרן הייטק ראשונה בבורסה  -
  מיליון שקל והחלה להיסחר בבורסה; 403

          לאחר ההנפקה שלשווי חברה לפי מיליון שקל  230-גייסה ככלל משקאות  -
 ;מיליון שקל 501-כ

        של ההנפקה לאחר חברה שווי שקל, לפי מיליון 131-כ גייסה תמלוגים דלק -
 שקל; מיליון 217-כ

  שערים נרשמו באיגרות חוב חברות עליות  -מגמה מעורבת במדדי איגרות החוב
אפיינו את איגרות החוב הממשלתיות צמודות ירידות שערים ואילו  ,צמודות המדד

 המדד והשקליות בריבית קבועה;

 מיליארד  2-מתוכם כ - מיליארד שקל מהציבור 4.9-גויסו כ בשוק איגרות החוב
שקל ממשקיעים מיליארד  1.5-גויסו כ . כמו כן,פועליםו לאומישקל ע"י הבנקים 

 מוסדיים;

 תל בונד איגרות החובעל מדד  הת סל ראשונתעוד ההונפק – בשוק תעודות הסל 
 ;שהושק בפברואר השנה ,בנקים וביטוח –שקלי 

  על רקע התחזקות הדולר והאירו ביחס על מט"ח עלייה במחזורי המסחר באופציות
הגבוה  – יחידות 65,380מחזור של ביוני  13-ב באופציות על האירו נרשם .לשקל

 ;ביותר מאז השקתן

 מקומיים מניות מדדי על  תעודות סלוקרנות נאמנות  ממשיך למכור הציבור
 .קרנות המשקיעות בחו"ל רוכש, וובינלאומיים

 
 יחידת המחקר, נורית דרור
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 שוק המניות  

 מדדים עיקריים:
 

 1-6/2018 2018 יוני 

 0.5% 0.3% 35-ת"א

 -3.1% -1.5% 90-ת"א

 -SME60 0.8%- 8.7%-ת"א

 -6.3% 0.3% צמיחה-ת"א

 3.7% 0.5% עילית-ת"א טק

 3.0% -0.7% 5-ת"א בנקים

 -5.6% -0.3% נדל"ן-ת"א

 -1.9% -5.1% נפט וגז-ת"א

 

 2018 יוניבאביב -מדדי המניות המובילים בתל את מגמה מעורבת אפיינה:  

o המניות במדדכמחצית אפיינו את שעליות שערים  .בלבד 0.3%-בהחודש  עלה 35-מדד ת"א 

עליית המדד ל  0.5%-וכ 1%-שתרמו כאופקו וטבע  הביומד הדואליות חברותהחודש ובראשן 

  ., קוזזה ברובה ע"י ירידות שערים בכמחצית מניות המדדהחודש

o ות"א 90-א"ת ימדד-SME60 ת"אבהתאמה, ואילו מדד  0.8%-ובכ 1.5%-ב החודש ירדו-

 .0.3%-עלה בכצמיחה 

o  הכלולות בו המניות הדואליות  17בהשפעת , 0.3%-עלה החודש בטק עילית מדד ת"א

 . 1%-החודש בכשעלו נסחרות בנאסד"ק ו

o וזאת בהשפעת דיווחים ממצרים על מציאת מאגר  5%-בלט בירידה של כ נפט וגז-מדד ת"א

 .גז ענק מול חופי מצרים

 
 שקלים(:מחזורים יומיים )במיליוני 

 

 1-6/2018 2018 יוני 

 1,433 1,223 מניות כולל תעודות סל

 1,134 995 מניות ללא תעודות סל

 

 כולל בשוק המניות היומי המחזור ו ,ביוני חלה ירידה במחזורי המסחר לעומת החודש הקודם(

למרות  .מהמחזור בחודש הקודם 8%-נמוך בכ – מיליארד שקל 1.2-הסתכם בכתעודות סל( 

 במחצית הראשונה שלר היומי הממוצע המחזו, יוני-בחודשים מרץהירידה במחזורי המסחר 

 .2017מחזור הממוצע בשנת גבוה במעט מהוהיה  מיליארד שקל 1.4-הסתכם בכ 2018 שנת
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 גיוסי הון/חברות חדשות:
 

 הנפקות והקצאות של מניות )במיליוני שקלים(:
 

 1-6/2018 2018 יוני 

 4,627 1,625 אביב-בתלגיוס 

 1,651 764 ע"י חברות חדשותמזה: 
 חברות( 8) חברות( 3 (חדשות מנפיקותמספר )

 1 - גיוס ללא כפול רישום חברות

 1,675 110 גיוס בחו"ל

 6,302 1,735 סה"כ

 

 מיליארד שקל 1.6-כאביב -גויסו בשוק המניות בתלביוני חלה עלייה בפעילות ו: 

 1.4 שלוש שקל מתוכם גויסו ע"י  מיליון 764-. כהנפקות לציבור שבששקל גויסו  מיליארד

 מנפיקות חדשות: 

o סגורה נאמנות שקל. קרן זו הינה  קרן מיליון 403-גייסה כ אי.בי.אי טכנולוגיה עילית ,

 משקיעה, חוב לגיוס מדינה וערבות בהפסדים השתתפות -האוצר של לתמיכה הזכאית

 .בורסאיות ופרטיות.היי טק  בחברות

o 231-כ גייסה משקאות ושיווק בייצור העוסקת" יפאורה"ב המחזיקה משקאות כלל 

 .ההנפקה לאחר שקל מיליון 501-כ של חברה שווי לפי, שקל מיליון

o דלית"ו" תמר" הגז ממאגרי על-תמלוגי לקבלת בזכויות המחזיקה - תמלוגים דלק "

 .שקל מיליון 217-כ של ההנפקה לאחר חברה שווי לפי, שקל מיליון 131-כ גייסה

 .מיליארד שקל 1.65-כשמונה החברות החדשות שהנפיקו השנה מניות גייסו בסה"כ  

 332)אמות מיליון שקל, בהן חברת הנדל"ן  654-מהציבור כביוני שלוש מנפיקות ותיקות גייסו 

פקה לציבור ( וביצעה הנNYSE-שנסחרת גם בארה"ב )בסלקום מיליון שקל( וחברת התקשורת 

 מיליון שקל(. 280בארץ )

 207  אינטרנט זהב חברת התקשורת :בלטו בגודלןהקצאות פרטיות.  תשעבמיליון שקל גויסו 

למשקיעים מוסדיים מיליון שקל  99-כהקצתה מניות בסך שמניותיה נסחרות במקביל בנאסד"ק ו

מיליון שקל   70-שהקצתה מניות בסך כ מגוריטולמשקיעים פרטיים בארץ, וחברת הנדל"ן 

 .לשישה משקיעים

 חברת הביוטכנולוגיה  ע"יגויסו מתוכם מיליון שקל  76-כ. בחו"למיליון שקל גויסו החודש  110-כ

שמניותיה נסחרות במקביל בנאסד"ק, בהקצאה פרטית של מניות למשקיעים מוסדיים קומפיוג'ן 

 .בארה"ב
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 איגרות החוב והמק"משוק 
 

 מדדים עיקריים:
 

 1-6/2018 2018 ייונ 

   אג"ח חברות:

 0.2% 0.5% 20-תל בונד

 0.3% 0.1% 40-בונד-תל

 -1.8% 0.1% תשואות-תל בונד

 -2.2% -0.5% שקלי-תל בונד

 -3.3% -0.2% תשואות שקלי –תל בונד 

   אג"ח ממשלתי:

 -0.2% -0.5% צמוד מדד 

 -1.1% -0.8%  ריבית קבועה –שקלי 

 

 :כאשרמגמה מעורבת אפיינה החודש את איגרות החוב, 

 ואילו  איגרות החוב חברות בממוצע 0.3%-כהחודש בעלו  איגרות חוב חברות צמודות המדד ,

 אחוז. 0.5%-בכירדו שקלי -תל בונד תשואותשקליות הכלולות במדד 

  איגרות החוב ואילו , 0.8%-בירדו שקליות מסוג "שחר" איגרות החוב הממשלתיות

  .ירדו בכחצי אחוז צמודות המדד הממשלתיות

 

בארה"ב באיגרות חוב השקליות החודש, וגם מתחילת השנה, תרמה העלאת ריבית הפד לירידה 

 פעמיים ברבע אחוז ובעקבותיה ציפיות להעלאת הריבית במשק.

איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד ירדו אף הן, וזאת בהשפעת ירידת שערי איגרות החוב של 

 שנים( בסוף יוני לעומת  10-)אג"ח ל 2.9%-ממשלת ארה"ב שהתשואה לפדיון עליהן מגיעה לכ

 בתחילת השנה. 2.3%-כ
 
 
 
 

 מחזורים יומיים )במיליוני שקלים(:
 

 1-6/2018 2018 ייונ 
 2,766 2,577 אג"ח ממשלתי

 1,082 968 אג"ח חברות כולל תעודות סל
 949 841 אג"ח חברות ללא תעודות סל

 3,848 3,545 סה"כ אג"ח כולל תעודות סל
 328 852 מק"מ

 

 םאיגרות חוב לעומת החודש הקודבמרבית בפעילות ירידה נרשמה  2018 ביוני:  
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  לעומת המחזור בחודש הקודם  29%-בכ ירד)ללא תעודות סל( באג"ח חברות מחזור המסחר

במחצית הראשונה של למרות הירידה החדה ביוני,  ביוני.מיליארד שקל  0.8-הסתכם בכו

 6%-גבוה בכ - מיליארד שקל 0.95-בכחברות באיגרות חוב הסתכם המחזור  השנה

 והוא הגבוה ביותר באג"ח חברות בתולדות הבורסה. , 2017שנת במחזור הממוצע מה

  היה ביונימיליארד שקל  0.8-שהסתכם בכצמוד מדד  היומי באג"ח ממשלתיהמסחר מחזור ,

 0.9-השנה הסתכם המחזור בכבמחצית הראשונה של מהמחזור בחודש הקודם.  5%-בכ נמוך

 .  2017המחזור הממוצע שנת אך במעט מ נמוךמיליארד שקל, והיה 

  שהמחזור בהן עלה והסתכם  איגרות החוב הממשלתיות שקליותיוצאות דופן החודש הן 

במחצית הראשונה של  מהמחזור בחודש הקודם. 5%-גבוה בכ –מיליארד שקל ביוני  1.7-בכ

 10%-מיליארד שקל, גבוה בכ 1.8-השנה הסתכם המחזור היומי באיגרות חוב אלה בכ

 . 2017מהמחזור הממוצע בשנת 

 מהמחזור הממוצע השנה. 3.7פי  – שקל מיליון 845-ל יוניב ומיהי מחזורזינק ה במלווה קצר מועד 

 .לבורסה מחוץ ענק עסקאותב מהמחזור החודש התבצע 80%-כ

 
 הנפקות והקצאות של איגרות חוב:

 אג"ח חברות:
 

 הנפקות והקצאות של אג"ח חברות )במיליוני שקלים(:
 

 1-6/2018 2018 ייונ 

 31,452 4,930 אג"ח לציבור
 *מזה: ע"י חברות חדשות

 )מספר חברות חדשות(        
- 

6,486 
 חברות( 10)

 9,405 1,481 אג"ח רצף מוסדיים ונשר 

 40,857 6,411 סה"כ

 .שהנפיקה אג"ח ורשמה את מניותיה למסחר מקביל בת"א מדלי קפיטל* כולל 

  אביב-בתל לציבור איגרות חוב אמצעות הנפקות שלב מיליארד שקל 4.9-כ ביוני וגייסהחברות ,

  הגיוס העיקריים:להלן מאפייני 

 ע"י מיליארד שקל מתוכם  1.3-כ ,"י חברות הסקטור הריאליע וגויסמיליארד שקל  2.9-כ

 מיליארד שקל גויסו ע"י הבנקים. 2-וכ, חברות נדל"ן

 מיליארד שקל גויסו באמצעות  1-כו, צמוד מדדמיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח  3.9-כ

 .בריבית קבועה אג"ח שקלי

 באמצעות אג"ח בדירוג גבוה מקבוצת "בוצע , 88%-כהחודש,  מרבית הגיוסA" בוצע  12%-וכ

 . באמצעות אג"ח ללא דירוג

 הנפקות לציבור 12-רד שקל גויסו במיליא 4.3-כ:  
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 2.3 שגייסו  חמש חברות נדל"ן. בלטו: הסקטור הריאליחברות מ 10 מיליארד שקל גויסו ע"י

 פתאל החזקותוצור  והחברות מיליארד שקל, 0.6-כשגייסה  פז נפטחברת האנרגיה  ,0.7-כ

  ., בהתאמהמיליארד שקל 0.3-וכ 0.4-כשגייסו 

 2 הסקטור הפיננסי:  ע"יגויסו החודש  מיליארד שקל 

o באמצעות סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד.  לאומימיליארד שקל גויסו ע"י בנק  1.3-כ 

o צמוד מדדאג"ח באמצעות סדרה חדשה של הפועלים מיליארד שקל גויסו בנק  0.7-כ 

זוהי הנפקה שניה של הבנק השנה, כשבהנפקה  .הכולל מנגנון למחיקת קרן COCOמסוג 

 מיליארד שקל באמצעות אג"ח שנרשם למסחר ברצף מוסדיים. 3.3-הראשונה גייס כ

 מיליארד  0.5-כ –, מרבית הסכום ת של אג"חופרטי ותהקצאארבע ב גויסו שקלמיליארד   0.6-כ

 .שיכון ובינויע"י חברת הנדל"ן  בהקצאה של אג"ח צמוד מדד למשקיעים מוסדייםמתוכם גויסו 

 הקצאה באמצעות  )לא בורסאית(  שמוסע"י חברת הנדל"ן הזרה  גויסו מיליארד שקל 1.5-כ

 Aa3אג"ח צמוד ליש"ט בדירוג  הסכום גויס באמצעות ראשונה של אג"ח, הנסחר ברצף מוסדיים. 

 . "מידרוג"

 אג"ח ממשלתי

מיליארד  3.9-לעומת כאביב, -מיליארד שקל בהנפקות אג"ח בתל 4.2-גייס החודש כ האוצר משרד

באמצעות  ומהסכום גויס 81%-כ .מאי-בכל אחד מהחודשיים הקודמים מרץשגייס בתל אביב שקל 

 באמצעות אג"ח צמוד מדד. ומהסכום גויס 19%-אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ

הנגזריםשוק   
 

 מחזורים יומיים )באלפי יחידות(:
 

 1-6/2018 2018 ייונ 

 103 72 35-אופציות חודשיות על מדד ת"א

 37 24 35-אופציות שבועיות על מדד ת"א

 59 61 דולריותאופציות 

 מגמה מעורבת אפיינה את המסחר בנגזרים החודש:

  הסתכם והחודש, בדומה למסחר במניות, ירד  35-על מדד ת"אהחודשיות באופציות המחזור

והנמוך ביותר שנרשם  מהמחזור בחודש הקודם 19%-בכ נמוך –  ביוניאלף יחידות ביום  72-בכ

 נסחרו , מתחילת השנה יוני-בחודשים מאיחרף הירידה החדה במחזור . זה יותר מעשר שנים

  .2017בשנת מהמחזור הממוצע  3%-מחזור זה גבוה בכ - אלף אופציות ביום 103-כ

 –ביוני אלף יחידות ביום  24-בכ ירד המחזור והסתכם 35-באופציות השבועיות על מדד ת"א

אלף אופציות ביום, מחזור  37-נסחרו כ מתחילת השנה. מחזור בחודש הקודםמה 31%-נמוך בכ

 .2017מהמחזור הממוצע בשנת  18%-זה גבוה בכ
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  בחודשיים לעומת המחזור  9%-בכגבוה , ייונבאלף יחידות ביום  61-נסחרו כבאופציות הדולריות

מתחילת השנה ביחס לשקל ביוני.  2.4%-לעלייה בפעילות תרמה התחזקות הדולר בכ. הקודמים

 .2017מהמחזור הממוצע בשנת  10%-אלף אופציות ביום, מחזור זה גבוה בכ 59-נסחרו כ

 אופציות ביום ביוני, לעומת  5,300-כנרשמה עלייה בפעילות ונסחרו באופציות על האירו גם 

 אופציות ביום בממוצע בחודשיים הקודמים. לעלייה בפעילות תרמה התחזקות האירו  900-כ

הגבוה ביותר מאז  –יחידות  65,380ביוני נרשם מחזור של  13-ביחס לשקל ביוני. ב 2.2%-בכ

 . 2001ר השקתן של האופציות על האירו בנובמב

עודות סל ת  

 הנפקות של תעודות סל חדשות

 תעודות סל חדשות: 5ו החודש הונפק

 1 שהושק בפברואר השנה. בנקים וביטוח –תל בונד שקלי על מדד  התעודות סל ראשונ  

 צמודות – בונד תל חברות חוב איגרות מדד על סל תעודת הנפיקה סל אינדקס תכלית AA-AAA 

 .TecDAXעל מדד  ותעודת סל, השנה בפברואר שהושק

 על מדד  תעודת סל הנפיקה ומוצרים סל קסםS&P MidCap 400 איגרות מדד על סל תעודתו 

 (.IBXXFRN3) ב"בארה חברות חוב

שנים, ושתי  2-5אג"ח גליל תעודה בחסר על מדד  :תעודות סל 3 מהמסחר וונמחק ובמקביל פקע

  מניות בת"א.תעודות מורכבות משולבות מדדי אג"ח ומדדי 

 מדדי על תעודות 258, מניות מדדי על סל תעודות 437: מהן, סל תעודות 716 בבורסה נסחרות כיום

 .מטבע תעודות 21-ו, ח"אג
 
 
 
 

 מחזורים יומיים )במיליוני שקלים(:
 

 1-6/2018 2018 יוני 
 299 229 תעודות סל על מדדי מניות

 21% 19% ממחזור המסחר במניות % 
 133 127 תעודות סל על מדדי אג"ח 

 12% 13% ממחזור המסחר באג"ח לא ממשלתי % 

 

 .בשוקי המניות ואיגרות החוב תעודות הסלבמחזורי המסחר ב מגמה מעורבתנרשמה  יוניבחודש 

 נמוךהיה ביוני  מיליון שקל ביום 229-הסתכם בכש מחזור המסחר בתעודות סל על מדדי מניות 

מיליון שקל   299-נסחרו תעודות סל בסך כ מתחילת השנה .בחודש הקודם מחזורמה 14%-בכ

 . 2017שנת בממוצע ה המחזורבדומה למחזור ביום, 
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 20%-, לעומת כייונב 19%-לכ ירדחלקו של המחזור בתעודות סל אלה מסך המחזור במניות 

 בחודש הקודם.

  במעט גבוה , ביונימיליון שקל ביום  127-הסתכם בכמחזור המסחר בתעודות סל על מדדי אג"ח

בדומה מיליון שקל  ביום,  133-נסחרו תעודות סל בסך כ מתחילת השנה .מחזור בחודש הקודםמה

 .2017מחזור הממוצע בשנת ל
 

 רכישות/מכירות של תעודות סל ע"י הציבור )במיליוני שקלים(:
 

 1-6/2018 2018 ייונ 

 -2,621 -145 תעודות סל על מדדי מניות בת"א
 -2,117 -297 תעודות סל על מדדי מניות בחו"ל
 -397 246 תעודות סל על מדדי אג"ח בת"א

 -819 39 תעודות מטבע
 

ורכש תעודות סל על מדדי מקומיים ובינלאומיים, , מדדי מניותות סל על מכר הציבור תעוד ביוני

 :איגרות חוב מקומיים

 0.1-בכוהסתכמו  הציבור י"ע מקומיים מניות מדדי על סל תעודות של מכירותיוני התמתנו ב 

 .מאי-בינוארמיליארד שקל נטו  2.5-המשך למכירות בסך כ, נטו שקל מיליארד

 ,ייונבנטו  שקל מיליארד 0.3-בכ הציבור מכירות הסתכמו ל"בחו מניות מדדי על סל תעודותב

 .מאי-בינוארמיליארד שקל נטו  1.8-בהמשך למכירות בסך כ

  מכירות בסך לאחר , נטו שקל מיליארד 0.2-כסך ב ח"אג מדדי על סל תעודותיוני ב רכשהציבור
 .מאי-בינוארמיליארד שקל נטו  0.6-כ

 

 קרנות נאמנות

 יצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות )במיליוני שקלים(:
 

 1-6/2018 2018 ייונ 

 -425 -15 אביב-קרנות המשקיעות במניות בתל

 -1,675 -1,288 אביב-בתל חוב באיגרות המשקיעות קרנות

 -1,766 -466 קרנות שקליות

 846 32 קרנות כספיות

 2,719 986 קרנות המשקיעות בחו"ל

 
המשקיעות  נאמנותרנות הציבור מכר קרנות נאמנות המשקיעות במניות ובאג"ח, ורכש קיוני בחודש 

 :, המשך למגמה בחודש הקודםבחו"ל

 ביונימיליארד שקל נטו  1.3-כבהפדיונות הסתכמו  אביב-חוב בתל באיגרות המשקיעות בקרנות, 

קרנות אלה נרשמו בהשנה  המחצית הראשונה שלבסיכום  חודש הקודם.בדומה לפדיונות ב
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מיליארד שקל נטו בשנת  21-לאחר יצירות ענק בהיקף של כמיליארד שקל נטו,  1.7-בסך כפדיונות 

2017. 

 נטו בסכום פדיונות  ביוני, כמו במאי,נרשמו  – אביב-בתל במניות המשקיעות נאמנות קרנותב

מיליארד שקל  0.4-בסך כנרשמו בקרנות אלה פדיונות השנה המחצית הראשונה של בסיכום  זניח.

 .2017מיליארד שקל נטו בשנת  3.6-, לאחר יצירות בסך כנטו

ביוני, לאחר יצירות נטו  מיליארד שקל 1-כבהסתכמו ו היצירות תגברוהל בקרנות המשקיעות בחו"

נרשמו בקרנות  השנההמחצית הראשונה של . בסיכום מיליארד שקל נטו בחודש הקודם 0.6-בסך כ

בכל שנת  מיליארד שקל נטו  2-לאחר יצירות בסך כמיליארד שקל נטו,   2.7-אלה יצירות בסך כ

2017. 

 

 חדשות

 אושרה דחיית השלמת העסקה למכירת מניות הבורסה -

. רשות ניירות ערך ביקשה 2018באוגוסט  31 -קה יסתיים לכל המאוחר עד להליך אישור העס

לדחות את מועד אישור העסקה, על מנת לסיים את הליך בדיקת מתווה העסקה וזאת על מנת 

לבצע בדיקות נוספות לצורך מתן ההיתרים למשקיעים הבינלאומיים הנוספים. מתווה זה יאפשר 

המניות החדשים ויבטיח יתרת מניות מספקת לביצוע תהליך  מבנה מבוזר יותר המתבסס על בעלי

 לפרטים נוספים הנפקה מוצלח לציבור הרחב ושיתופו בהצלחת הבורסה.

  השקת מדד תל בונד דולר -

מאחר שתשואת המדד גבוהה ביחס  המדד יכלול אג"ח חברות צמודות דולר הנסחרות בבורסה.

לחתך הדירוג של האג"ח הכלולות בו, המדד ימוקם ב"משפחת מדדי התשואה המקומיים", לצד 

 .2018ביולי  8 -גלובל. המדד יושק ב-תשואות שקלי ותל בונד-תשואות, תל בונד-מדדי תל בונד

 לפרטים נוספים
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"(  המידעאביב בע"מ והמידע הנכלל בה )להלן: " –של הבורסה לניירות ערך בתל  חודשיתהסקירה ה

מיועדת לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בה שימוש אחר כלשהו, לרבות מכירת הנתונים או הפצתם בין  

 בתמורה ובין שלא בתמורה.  

או בכל חלק ממנה משום המלצה או עצה לנהוג בדרך זו או   חודשיתאין לראות במידע הנכלל בסקירה ה         

שקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה  אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום הה

 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,         

עמה אינה מתחייבת לשלמותו של המידע לעדכניותו או להתאמתו  עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מט

זה או אחר, והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו, במידע   מסויםלצורך 

 מכל סיבה שהיא.  

 אינן מחייבות את הבורסה והן בבחינת הבעת דעה בלבד. חודשיתהמסקנות והדעות המובאות בסקירה ה

  .ISSN. -8231-0333 זכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מכל ה
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