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      2018  ספטמברחודש סיכום 

 בנאסד"ק השערים  ירידותבהשפעת , המניות המובילים ימדדב מגמה מעורבת
ע"י החברות  2018ופרסום דו"חות כספיים חיוביים לרבעון השני של  מחד,

 ;מאידך הבורסאיות

  בהשפעת ירידות שערים חדות במניות  1.4%-ב ירד 35-ת"אהמניות הגדולות מדד
 ;הפארמה הדואליות

 מיליארד שקל ביום. 1.9-במחזורי המסחר במניות )כולל תעודות סל( לכ עלייה חדה 
 ערב נרשםש במניות שקל מיליארד 6.4-כ של ול בהיקףדג מחזור עקב, עיקר העלייה

  ;המניות מדדי של החודשי העדכון

 מיליון שקל 252-החודש כ גויסו בשוק המניות;  

  פרסמה חברת  ,פרוטרוםבמסגרת רכישת חברתIFF הנסחרת ב-NYSE  מסמך
 .להיסחר גם בת"א בתחילת אוקטובר מניותיה יחלורישום כפול ו

 למכירת בתמורה שקל מיליארד 1.9-כ ישראל מדינת גייסה, ההפרטה במסגרת  
  ;לאומי בנק ממניות (5.5%-יתרת אחזקותיה )כ

  שקליות וצמודות מט"ח -באיגרות חוב חברות עליות שערים;  

  המסחר באיגרות החוב הממשלתיותעלייה במחזורי; 

 גויס רובו -מהציבור  מיליארד שקל 2.8 החודש סכום של גויס בשוק איגרות החוב 
 מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים; 1.3-גויסו כ ע"י חברות נדל"ן. כמו כן,

 11-ל המתווספות החוב, איגרות בשוק חברת נדל"ן זרה חדשה -אמ אר אר 
מיליון  265 , גייסה(ברות נדל"ןמתוכן ח 9) השנה מתחילת מנפיקות אג"ח חדשות

  ;בהנפקה ראשונה של איגרות חוב לציבור שקל

 קרנות ורוכש  ,בינלאומייםמניות מדדי על  תעודות סל ממשיך למכור הציבור
 .בחו"ל וקרנות כספיות אביב, קרנות המשקיעות-במניות בתל נאמנות המשקיעות

  
 יחידת המחקר, נורית דרור
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 שוק המניות  

 מדדים עיקריים:

 
 ספטמבר

2018 
1-9/2018 

 8.8% -1.4% 35-ת"א

 6.5% 2.0% 90-ת"א

 -SME60 2.3% 6.8%-ת"א

 -3.6% 0.1% צמיחה-ת"א

 11.8% -1.3% עילית-ת"א טק

 12.0% -1.8% 5-ת"א בנקים

 -1.4% 0.5% נדל"ן-ת"א

 16.2% 11.4% נפט וגז-ת"א

 

 בהשפעת 2018 בספטמבראביב -בתלהמניות המובילים שווי שוק  מגמה מעורבת במדדי ,

ע"י  2018ופרסום דו"חות כספיים חיוביים לרבעון השני של מחד, בנאסד"ק השערים ירידות 

  , מאידך.החברות הבורסאיות

o לירידת המדד  .לאחר חמישה חודשים רצופים של עלייה, 1.4%-בהחודש  ירד 35-מדד ת"א

 . 1.5%-כ –טבע ופריגו  ,אופקו – הדואליות תרמו המניות הדואליות, ובראשן מניות הפארמה

 21%-בכהחודש שזינקה  מזור רובטיקה למדד היתה ל 0.4%-, תרומה חיובית של כמנגד

מדטרוניק האמריקאית  המכשור הרפואיחברת ע"י עסקה לרכישתה על  הודעההבעקבות 

  .מיליארד דולר 1.6-בעסקת ענק ששוויה כ

עסקה וזאת לקראת השלמת הבלבד,  2%-הכלולה במדד עלתה בכפרוטרום יצוין כי מניית 

בעסקת   האמריקאית IFFיצרנית חומרי טעם וריח לתעשיית המזון והקוסמטיקה ע"י לרכישתה 

NYSE (IFF )-הנסחרת ב IFFחברת  –בעקבות המיזוג  .מיליארד דולר 6.4-ענק ששוויה כ

 .בתחילת אוקטובר בת"אלהיסחר גם  וחלמניותיה יו כפולפרסמה מסמך רישום 

o ות"א 90-א"ת י המניות הבינוניות בגודלן מדד-SME60 שותפויות הנפט בזכות , 2%-כב ועל

 .נותר החודש כמעט ללא שינוי צמיחה-מדד ת"או  הביומדמניות והגז ו

o  בספטמבראביב -בתלהמניות הענפיים המובילים מדדי  מרביתגם  האפיינמגמה מעורבת 

בהשפעת עליית , בין היתר 11%-כבלט החודש בעלייה של  נפט וגז-א"מדד ת, כאשר 2018

 . הגבוה ביותר מזה כארבע שנים –דולר לחבית  83-מחיר הנפט לכ
 
 

 מחזורים יומיים )במיליוני שקלים(:
 

 
 ספטמבר

2018 
1-9/2018 

 1,387 1,874 מניות כולל תעודות סל

 1,110 1,610 מניות ללא תעודות סל
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 והמחזור בשוק המניות השנה, חגי תשרי לא חלה  במחזורי המסחר המאפיינת את חודש ההאטה

הגבוה ביותר שנרשם מאז היה  מיליארד שקל 1.9-בכהחודש הסתכם ש)כולל תעודות סל( 

  . 2017פברואר 

 נרשם זה וביום בספטמבר 6-ב שחל, החודשי המדדים עדכון תרם בספטמבר המחזור לעליית

ללא מחזור חריג זה,  .פרוטרום במניית כמחציתו – שקל מיליארד 6.4-כ של בהיקף ענק מחזור

מהמחזור הממוצע מתחילת שנת  10%-מיליארד שקל, גבוה בכ 1.5-הסתכם המחזור הממוצע בכ

2018. 

מיליארד שקל  1.2-מגמה דומה אפיינה את המחזור בשוק המניות, ללא תעודות סל, שהסתכם בכ

 מהמחזור הממוצע מתחילת השנה. 13%-והיה גבוה בכ (ללא המחזור החריג)

 
 הון/חברות חדשות:גיוסי 

 
 הנפקות והקצאות של מניות )במיליוני שקלים(:

 

 
 ספטמבר

2018 
1-9/2018 

 5,566 252 אביב-גיוס בתל

 1,671 - ע"י חברות חדשותמזה: 
 חברות( 9)  (חדשות מנפיקותמספר )

 1 - גיוס ללא כפול רישום חברות

 2,034 106 גיוס בחו"ל

 7,600 358 סה"כ

 

 מיליון שקל 252-כאביב -גויסו בשוק המניות בתל בספטמבר: 

o אקסלנז ביוסיינסבהנפקה אחת לציבור ע"י חברת ביומד מיליון שקל גויסו  16-כ.  

o מתוכם: הקצאות פרטיות.  בששמיליון שקל גויסו  188-כ 

 במסגרת עסקתהדדית של מניותיהן בהקצאהרמי לוי וקופיקס מיליון שקל גויסו ע"י  98-כ , 

 .  ע"י "רמי לוי" "קופיקס" רכישת

 ל"אלטשולר שחםבהקצאת מניות  1ריט מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן  50-כ". 

  במסגרת מיזוג יו.אן.וי מדיסין בחברה,  די פארם ע"י  הוקצומיליון שקל  33-כמניות בשווי של

 ".יו ניבובעקבות המיזוג שונה שם החברה מ"די פארם" ל" בדרך של החלפת מניות.

 
 :הפרטה

 - חזקתהאיתרת  למכירת בתמורה שקל מיליארד 1.9-כ ישראל מדינת גייסה, ההפרטה במסגרת

 .לאומי בנק ממניות 5.5%-כ
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 איגרות החוב והמק"משוק 
 

 מדדים עיקריים:
 

 1-9/2018 2018 ספטמבר 

   אג"ח חברות:

 1.3% -0.1% 20-תל בונד

 1.4% 0.0% 40-בונד-תל

 -0.4% 0.1% תשואות-תל בונד

 -1.3% 0.3% שקלי-תל בונד

 -2.5% 0.5% תשואות שקלי –תל בונד 

   אג"ח ממשלתי:

 0.3% -0.3% צמוד מדד 

 -0.9% 0.0%  ריבית קבועה –שקלי 

וזאת בהשפעת העלאת ריבית הפד , לסוגיהןאיגרות החוב, מדדי  החודש את מגמה מעורבת אפיינה

בארה"ב לעומת ריבית  2.25%, לריבית של 2018מתחילת , בפעם השלישית בסוף חודש ברבע אחוז

 .בארץ (0.1%אפסית )

מתחילת השנה, מחזק אף הוא את  1.0%-באוגוסט, ועלה ב 0.1%-עלה ב מדד המחירים לצרכן

 הציפיות להעלאת הריבית במשק לקראת סוף השנה.

o הממשלתיות בעוד איגרות החוב  בממוצע 0.3%-עלו החודש בכשקליות חברות  חובה איגרות

  .שקליות נותרו ללא שינוי

בריבית  חברותאת כל איגרות החוב הכולל  שקליתשואות -תל בונד מדד 0.5%בעלייה של  בלט

 (Baa3) או בטווח דירוג שבין "מעלות"בדירוג  (A) לבין (BBB-) בטווח דירוג אשראי שביןקבועה 

 . בונד-, שנכללות במאגר התל"מידרוג"בדירוג  (A2) לבין

o בעוד איגרות החוב הממשלתיות ללא שינוי, החודש נותרו  צמודות המדדחברות  החוב איגרות

 . בממוצע 0.3%-צמודות המדד ירדו ב

o בהשפעת התחזקות הדולר ביחס , 0.3%-בהחודש עלו  המט"חחברות צמודות  החוב איגרות

 בספטמבר. 0.6%-לשקל ב

 

 מחזורים יומיים )במיליוני שקלים(:
 

 
 ספטמבר

2018 
1-9/2018 

 2,656 2,529 אג"ח ממשלתי

 1,022 801 אג"ח חברות כולל תעודות סל

 890 672 אג"ח חברות ללא תעודות סל

 3,678 3,330 סה"כ אג"ח כולל תעודות סל

 358 313 מק"מ
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 כולה , שנבעה םלעומת החודש הקוד חובהאיגרות בבפעילות  עלייהנרשמה  2018 בספטמבר

  :הממשלתיותמאיגרות החוב 

o  מיליארד שקל  1.7-הסתכם בכששקליות  ותממשלתי באיגרות חובהיומי המסחר מחזור

  .מהמחזור בחודש הקודם 14%-בכ גבוה, היה בספטמבר

o מיליארד שקל  0.8-בכהיומי המחזור  הסתכםצמודות המדד איגרות החוב הממשלתיות ב

 .מהמחזור בחודש הקודם 30%-בכספטמבר, היה גבוה ב

o  נותר ללא שינוי לעומת המחזור )ללא תעודות סל( חברות  המסחר באיגרות חובמחזור

מתחילת השנה הסתכם המחזור מיליארד שקל בספטמבר.  0.7-בחודש הקודם והסתכם בכ

, והגבוה 2017בדומה למחזור הממוצע בשנת  –מיליארד שקל  0.9-באיגרות חוב חברות בכ

 ביותר באג"ח חברות בתולדות הבורסה. 

 בדומה למחזור בספטמברמיליארד שקל  0.3-הסתכם המחזור היומי בכ במלווה קצר מועד ,

מיליארד  0.8-וזאת לאחר מחזורים גבוהים בסך כ ובחודש הקודם, 2018 מאי-בינוארהממוצע 

 .לבורסה מחוץ ענק עסקאות יולי בהם התבצעו-שקל ביום בחודשים יוני

 
 הנפקות והקצאות של איגרות חוב:

 חברות:אג"ח 
 

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

 
 ספטמבר

2018 
1-9/2018 

 37,972 2,796 אג"ח לציבור
 מזה: ע"י חברות חדשות

 חדשות( מנפיקות)מספר         
265 

 )חברה אחת(
6,955 

 חברות*( 12)

 **11,585 1,259 **אג"ח רצף מוסדיים ונשר 

 49,557 4,055 סה"כ

 .שהנפיקה אג"ח ורשמה את מניותיה למסחר מקביל בת"א מדלי קפיטלכולל   * 
משקיעים מוסדיים בחו"ל ונרשם למסחר ברצף מוסדי ל האג"ח שהוקצמיליארד שקל  3.5** כולל 
 אביב.-בתל

  בתל לציבור איגרות חוב אמצעות הנפקות שלב שקל מיליארד 2.8-כ ספטמברב וגייסהחברות-

  הגיוס העיקריים:להלן מאפייני , אביב

 2.1-כמרבית הסכום,  – חברות הסקטור הריאלי"י עהגיוס בוצע  מיליארד שקל מסך 2.4-כ 

י הסקטור "מיליארד שקל מסך הגיוס בוצע ע 0.4-וכ, הנדל"ן חברותגויסו ע"י  שקלמיליארד 

 .הפיננסי

 שקל גויסו באמצעות  מיליארד 1.1-כ, וצמוד מדדאג"ח שקל גויסו באמצעות  מיליארד 1.7-כ

 .בריבית קבועהשקלי אג"ח 

 באמצעות אג"ח בדירוג גבוה מקבוצת "שקל גויסו  יליארדמ 2.5-כA" גויסו שקל מיליארד 0.3-וכ 

 . ללא דירוגבאמצעות אג"ח 
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 הנפקות לציבור שבעבשקל גויסו מילארד  2.7-כ:  

o בין המנפיקות החודש: חברות נדל"ן.  חמששקל גויסו ע"י מיליארד  2-כ 

  11-המתווספות ל -העוסקת בנדל"ן ובמלונאות בארה"ב  אמ אר אר -חברת אג"ח חדשה 

מיליון  265גייסה החברה  (.ברות נדל"ןמתוכן ח 9)מנפיקות אג"ח חדשות מתחילת השנה 

 .קבועהאג"ח שקלי נושא ריבית שקל בהנפקת 

 גזית מיליון שקל(,  485)מליסרון מיליון שקל(,  601)גב ים : ארבע המנפיקות הותיקות הן

  מיליון שקל(. 260) אשטרום נכסיםמיליון שקל( ו 416)גלוב 

o באמצעות סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד.אגוד בנק שקל גויסו ע"י  מיליון 425-כ 

o באמצעות הרחבת שלוש סדרות של קרסו מוטורס שקל גויסו ע"י יבואנית הרכב  מיליון 240-כ

 אג"ח שקלי בריבית קבועה.

 ע"י חברת הנדל"ן עשרה משקיעים ל צמוד מדד ת של אג"חפרטי בהקצאה גויסו שקל  מיליון 105-כ

 . גירון פיתוח

 שקל מיליון 720-כ: צמוד מדד הנסחר ברצף מוסדייםשקל גויסו באמצעות אג"ח  מיליארד 1.3-כ 
מיליון  539-בורסאית( בהרחבת סדרה, וכ-)לאמקורות המים הממשלתית  ע"י חברת גויסו מתוכם

הקצאה ראשונה ב )לא בורסאית( 8מימון ישיר  השירותים הפיננסיםגויסו ע"י חברת  שקל מתוכם 
 .של אג"ח

 איגרות חוב מובנות

מגובה בפקדונות צמוד מדד מובנה מיליון שקל בהרחבת סדרה של אג"ח  986-כ גייסה אלה פקדונות

. זוהי הנפקה שישית השנה של אג"ח מובנה ע"י החברה, כשבהנפקות הקודמות AAAבנקאיים, בדירוג 

 מיליון שקל. 750-גייסה כ

 אג"ח ממשלתי

  בדומה לחודש הקודם.אביב, -מיליארד שקל בהנפקות אג"ח בתל 2.7-גייס החודש כ האוצר משרד

באמצעות אג"ח  ומהסכום גויס 25%-באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ ומהסכום גויס 75%-כ

 צמוד מדד.

הנגזריםשוק   
 

 יחידות(:מחזורים יומיים )באלפי 
 

 
 ספטמבר

2018 
1-9/2018 

 97 94 35-אופציות חודשיות על מדד ת"א

 35 35 35-אופציות שבועיות על מדד ת"א

 59 67 דולריותאופציות 
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 מגמה מעורבת אפיינה את המסחר בנגזרים החודש:

  בשונה מהמסחר בנכס הבסיס , ספטמברב ירד 35-על מדד ת"אהחודשיות באופציות המחזור

  . מהמחזור בחודש הקודם 5%-בכ נמוך –אלף יחידות ביום  94-הסתכם בכו, )מניות(

בספטמבר, אלף יחידות ביום  35-בכהמחזור  הסתכם 35-באופציות השבועיות על מדד ת"א

 בדומה למחזור בחודש הקודם.

  לעומת המחזור  40%-בכ גבוה, בספטמבראלף יחידות ביום  67-נסחרו כבאופציות הדולריות

הושפעה מהעלאת ריבית הפד שתרמה  החודש בפעילות העלייהיצוין כי . הקודםבחודש 

 ביחס לשקל. 0.6%-להתחזקות הדולר בכ

עודות סל ת  

   .(ETFהפיכתן לקרנות סל ) -( ETNהרפורמה בשוק תעודות הסל )תחל  2018בתחילת אוקטובר 

  הכוללת את ההסבה של תעודות  ( 28תיקון עפ"י רפורמת תעודות הסל )אוקטובר תחל בתחילת

 .פעימות 11-ב ויבוצע 2018ושלם עד סוף שנת (. המהלך יETFקרנות סל )ל (ETNסל )ה

 258, מניות מדדי על סל תעודות 437: מהן,  סל תעודות 714 אביב-ערב הרפורמה נסחרו בתל 

 .מטבע תעודות 19-ו, ח"אג מדדי על תעודות
 
 

 מחזורים יומיים )במיליוני שקלים(:
 

 1-9/2018 2018 ספטמבר 
 278 264 תעודות סל על מדדי מניות

 20% 14% ממחזור המסחר במניות % 
 132 129 תעודות סל על מדדי אג"ח 

 13% 16% ממחזור המסחר באג"ח לא ממשלתי % 

 

 מגמה מעורבת אפיינה את המסחר בתעודות סל החודש:

 היה  בספטמבר מיליון שקל ביום 264-בכהסתכם ש מחזור המסחר בתעודות סל על מדדי מניות

מיליון  278-נסחרו תעודות סל בסך כ מתחילת השנה .בחודש הקודם מחזורמה 15%-בכ גבוה

 . 2017שנת בממוצע ה המחזורמ 8%-נמוך בכשקל  ביום, 

 לעומת  בספטמבר 14%-לכירד חלקו של המחזור בתעודות סל אלה מסך המחזור במניות 

 .חדה יותר במחזור המסחר במניותעלייה בחודש הקודם עקב  18%-כ

  גבוה, ספטמברבמיליון שקל ביום  129-הסתכם בכמחזור המסחר בתעודות סל על מדדי אג"ח 

מיליון שקל  ביום,  132-נסחרו תעודות סל בסך כ מתחילת השנה .בחודש הקודם מחזורמה 4%-בכ

 .2017מחזור הממוצע בשנת נמוך אך במעט מה
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 רכישות/מכירות של תעודות סל ע"י הציבור )במיליוני שקלים(:
 

 1-9/2018 2018 ספטמבר 

 -2,915 16 תעודות סל על מדדי מניות בת"א
 -3,740 -257 תעודות סל על מדדי מניות בחו"ל
 -65 -88 תעודות סל על מדדי אג"ח בת"א

 -818 -38 תעודות מטבע
 

 הייתה פעילות מועטה יחסית בשוק תעודות הסל: –ערב רפורמת קרנות הסל  -בספטמבר 

 חודש שני , מקומיים מניות מדדי על סל תעודותבספטמבר נרשמה פעילות מאוזנת של הציבור ב

 מיליארד שקל נטו מתחילת השנה. 3-סך המכירות נטו בתעודות אלה מגיע לכברציפות. 

 נטו  שקל מיליארד 0.3-בכוהסתכמו  הציבור מכירותנמשכו  ל"בחו מניות מדדי על סל תעודותב

 3.7-סך המכירות נטו בתעודות אלה מגיע לכ. חודש הקודםמכירות נטו בכמחצית ה ,בספטמבר

 מיליארד שקל נטו מתחילת השנה.

  לאחר , נטו שקל מיליארד 0.1-כסך ב מקומיים ח"אג מדדי על סל תעודות מכר בספטמברהציבור

סך המכירות נטו בתעודות אלה מגיע מיליארד שקל נטו בחודש הקודם.  0.3-רכישות נטו בסך כ

 מיליארד שקל נטו מתחילת השנה. 0.1-לכ

  סך . חודש שני ברציפות, מטבע תעודותבמאוזנת של הציבור כמעט בספטמבר נרשמה פעילות

 מיליארד שקל נטו מתחילת השנה. 0.8-המכירות נטו בתעודות אלה מגיע לכ

 

 קרנות נאמנות

 יצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות )במיליוני שקלים(:
 

 1-9/2018 2018 ספטמבר 

 -534 213 אביב-קרנות המשקיעות במניות בתל

 -5,410 -47 אביב-בתל חוב באיגרות המשקיעות קרנות

 -3,159 -240 קרנות שקליות

 2,171 125 קרנות כספיות
 4,771 170 קרנות המשקיעות בחו"ל

 

 קרנות נאמנות:ב הציבורהיתה פעילות מועטה יחסית של  ספטמברבחודש 

 מיליארד  0.2-הסתכמו בכהציבור רכישות  – אביב-בתל במניות המשקיעות נאמנות בקרנות

מיליארד שקל  0.7-הקודם ומכירות בסך כחר פעילות מאוזנת נטו בחודש לאבספטמבר, שקל נטו 

 . 2018אוגוסט -בינואר

   והסתכמו אך התמתנו ברציפות,  חמישי, חודש רכישות הציבורנמשכו בקרנות המשקיעות בחו"ל    

 מיליארד שקל נטו בחודש הקודם, 0.8-בספטמבר, לאחר רכישות בסך כמיליארד שקל נטו  0.2-בכ

 .2018אוגוסט -בינואר מיליארד שקל נטו  4.6-בסך כ ורכישות
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 בספטמבר והסתכמו  מכירות הציבור התמתנו אביב-באיגרות חוב בתל המשקיעות בקרנות

ומכירות  מיליארד שקל נטו בחודש הקודם,  0.9-בסכום לא מהותי, וזאת לאחר מכירות בסך כ

 .2018אוגוסט -מיליארד שקל נטו בינואר 5.4-בסך כ

כמחצית ד שקל נטו, מיליאר 0.2-והסתכמו בכ התמתנו המכירות בספטמבר השקליות בקרנותגם 

  .2018אוגוסט -מיליארד שקל נטו בינואר 2.9-המכירות נטו בחודש הקודם, ולאחר מכירות בסך כ

 לאחר , בספטמברמיליארד שקל  0.1-בכוהסתכמו רכישות הציבור התמתנו  – הכספיות בקרנות

אוגוסט -בינוארמיליארד שקל נטו  2-מיליארד שקל נטו בחודש הקודם, ובסך כ 0.4-מכירות בסך כ

2018. 

 

 חדשות

  אושרו הקלות ושינויים בתנאי הכשירות לחברות רחוקה בבורסה 

בין ההקלות שאושרו: הקלה משמעותית בדרישה המינימאלית להון עצמי אשר היוותה חסם 

לכניסת גופים זרים לבורסה והרחבת רשימת מדינות ההתאגדות של חבר רחוק לכלל המדינות 

ונג קונג וסינגפור. מהלך זה יאפשר לגופים רבים שקודם לכן לא עמדו בתנאי באיחוד האירופי, ה

הסף לחברות בבורסה להפוך כעת לחברי בורסה ובכך יגדיל את התחרות, יאפשר חשיפה גדולה 

 לפרטים נוספיםיותר למשקיעים הבינלאומיים ויגדיל את הנזילות בשוק ההון הישראלי. 

 פמילי-מדד ת"א -השקת מדד חדש לחברות המשפחתיות הנסחרות בבורסה 

באוקטובר. המדד יורכב ממניות של חברות הכלולות ברשימת "חברות  14-המדד יושק ב

על ידי מרכז רעיה שטראוס לחקר עסקים משפחתיים בפקולטה לניהול משפחתיות", כפי שתיקבע 

התנאים  2ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב. חברה תוגדר כמשפחתית אם יתקיימו לגביה 

המצטברים הבאים: לפחות שלושה חברי דירקטוריון או נושאי משרה בחברה הם בני משפחה 

פחות. המדד יעודכן אחת לשנה, במועד עדכון ל 40%וכשיעור האחזקה של בעלי עניין בחברה הוא 

 לפרטים נוספיםמדדי המניות של הבורסה בחודש אוגוסט. 

 2018למחצית הראשונה של שנת  דוחות כספיים של הבורסה 

תי בפעילות השוטפת שלה. הרווח הנקי של הבורסה בנטרול הבורסה מדווחת על שיפור משמעו

 123% -מיליון שקל, זינוק של כ 12.9 -ביטול הפרשה לירידת ערך בגין בניין הבורסה, הסתכם בכ

מיליון  78.5 -סך הרווח הנקי במחצית הראשונה הסתכם ב . 2017לעומת המחצית הראשונה של 

מיליון שקל  123.1מיליון שקל לעומת  128.4 -שקל. ההכנסות במחצית הראשונה הסתכמו בכ

הרווח מפעילות שוטפת לפני פחת והכנסות / הוצאות חד פעמיות  . 2017במחצית הראשונה של 

לעומת התקופה המקבילה  %56מיליון שקל, גידול של  32.8-הסתכם במחצית הראשונה בכ

 לדו״חות הכספים המלאים . אשתקד
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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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