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מגמה מעורבת במדדי המניות המובילים בהשפעת פרסום דו"חות כספיים לרבעון
השלישי של  2018ע"י החברות הבורסאיות;
מדד ת"א 35-עלה ב .2.7%-מניות נייס וטבע תרמו יחד כ 1.3%-מעליית המדד;
מדדי ת"א בנקים 5-ות"א ביטוח-פלוס עלו ב 4.7%-בין היתר בהשפעת העלאת
הריבית במשק ע"י בנק ישראל ב 0.15%-ל;0.25% -
מחזור המסחר במניות (לא כולל מוצרי מדדים) הסתכם בכ 1.2-מיליארד שקל
ביום ,גבוה בכ 13%-מהמחזור הממוצע השנה;
בשוק המניות גויסו החודש כ 450-מיליון שקל;
שותפות חיפושי הנפט רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ) העוסקת בחיפושי נפט מפצלי
שמן – חברת מניות חדשה 13 ,מתחילת השנה – גייסה כ 23-מיליון שקל בהנפקה
ראשונית (;)IPO
ירידות שערים באיגרות חוב צמודות המדד  -ממשלתיות וחברות ,בהשפעת
העלאת הריבית במשק;
מחזורי מסחר ערים באג"ח חברות (לא כולל מוצרי מדדים)  -כ 1-מיליארד שקל
ביום .ב 15-בנובמבר ,ערב מועד עדכון מדדי התל-בונד ,הסתכם המחזור באיגרות
חוב בבורסה בכ 8.8-מיליארד שקל ,מזה כ 6.5-מיליארד שקל באג"ח חברות;
בשוק איגרות החוב גויס החודש סכום של  5.5מיליארד שקל מהציבור – כ3.1-
מיליארד שקל מסך הגיוס בוצע ע"י חברות הסקטור הפיננסי ,וכ 2.4-מיליארד
שקל בוצע ע"י הסקטור הריאלי;
בין המנפיקות החודש חברת האשראי החוץ בנקאי הזרה אמ.ג'י.ג'י – חברת אג"ח
חדשה 13 ,מתחילת השנה ,שגייסה כ 241-מיליון שקל בהנפקה ראשונה של
איגרות חוב לציבור בתל-אביב;
הרפורמה להפיכת תעודות הסל ( )ETNלקרנות סל ( )ETFשיצאה לדרך
בספטמבר ,נמשכת .החודש נרשמו למסחר  274קרנות סל במקום  309תעודות
סל שנמחקו או מוזגו .שווי החזקות הציבור בקרנות אלה כ 43-מיליארד שקל.
בנוסף נרשמו למסחר  5קרנות סל "כשרות" חדשות על מדדי מניות בתל-אביב
בשווי של כ 0.4-מיליארד שקל.

נורית דרור ,יחידת המחקר
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שוק המניות
מדדים עיקריים:
ת"א35-
ת"א90-
ת"אSME60-
ת"א-צמיחה
ת"א טק-עילית
ת"א בנקים5-
ת"א-נדל"ן
ת"א-נפט וגז

נובמבר 2018
2.7%
0.4%
-2.2%
-0.9%
-0.5%
4.7%
-0.6%
0.5%

1-11/2018
8.0%
4.2%
-13.6%
-5.9%
6.1%
13.5%
-5.4%
15.2%

 בנובמבר  2018נרשמה מגמה מעורבת במדדי המניות המובילים בתל-אביב ,בהשפעת פרסום
דו"חות לרבעון השלישי של  2018ע"י החברות הבורסאיות.
 oמדד ת"א 35-עלה החודש ב ,2.7%-כאשר מניות נייס וטבע תרמו יחד כ 1.3%-לעליית המדד.
 oמדד ת"א 90-עלה בפחות מחצי אחוז ,ואילו מדדי ת"א SME60-ות"א-צמיחה ירדו בכ2.2%-
ובכ 0.9%-בהתאמה.


מגמה מעורבת אפיינה את מדדי המניות הענפיים המובילים בתל-אביב בנובמבר  ,2018כאשר:
 oמדד ת"א בנקים 5-ות"א ביטוח-פלוס בלטו בעלייה של כ .4.7%-לעליית המדדים בשבוע
המסחר האחרון של החודש ,תרמה הודעת בנק ישראל על העלאת הריבית במשק ,לראשונה
מזה כשבע וחצי שנים ,ב 0.15%-ל 0.25% -החל בדצמבר .2018
 oמנגד ,מדדי ת"א-ביומד ות"א-טכנולוגיה ירדו בכ 0.8%-בהשפעת ירידות שערים של חברות
הטכנולוגיה הנסחרות בנאסד"ק.



צירוף מניית  IFFלמדדים במסגרת ה"מסלול המהיר"
ב 6-בדצמבר יצורפו מניות חברת  IFFלמדדי ת"א ,35-ת"א 125-ות"א-תעשייה ,במסגרת "המסלול
המהיר".
החברה האמריקאית  ,IFFיצרנית חומרי טעם וריח לתעשיית המזון והקוסמטיקה ,מיזגה לתוכה
את "פרוטרום" בעסקת ענק ששוויה כ 23-מיליארד שקל ,ומניותיה הנסחרות ב NYSE-החלו
להיסחר גם בת"א באוקטובר .שווי שוק החברה מגיע לכ 55.7-מיליארד שקל.

מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):
נובמבר 2018

1-11/2018

*1,607
*3,099
מניות כולל מוצרי מדדים
1,121
1,249
מניות ללא מוצרי מדדים
* מזה עסקאות חריגות במוצרי מדדים מחוץ לבורסה 1.6 :ו 0.6-מיליארד שקל ביום בנובמבר
ובאוקטובר ,בהתאמה.
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המחזור בשוק המניות ,ללא מוצרי מדדים ,שהסתכם בכ 1.2-מיליארד שקל ,היה גבוה בכ14%-
מהמחזור בחודש הקודם וגבוה בכ 13%-מהמחזור הממוצע השנה.



המחזור בשוק המניות (כולל מוצרי מדדים) הסתכם החודש בכ 3.1-מיליארד שקל – כ1.6-
מיליארד שקל מהמחזור בוצע בעסקאות חריגות מחוץ לבורסה במוצרי מדדים ,וזאת במסגרת
הרפורמה בשוק תעודות הסל והפיכתן לקרנות סל.

גיוסי הון/חברות חדשות:
הנפקות והקצאות של מניות (במיליוני שקלים):

גיוס בתל-אביב
מזה :ע"י חברות חדשות
(מספר מנפיקות חדשות)
חברות רישום כפול ללא גיוס
גיוס בחו"ל
סה"כ

נובמבר 2018

1-11/2018

450
23
(חברה אחת)
11
461

6,053
1,694
( 10חברות)
3
2,091
8,144

 בנובמבר גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ 450-מיליון שקל:
 oכ 106-מיליון שקל גויסו בחמש הנפקות לציבור ובשתי הנפקות של זכויות.
 בין המנפיקות החודש  -השותפות רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ) ,העוסקת בחיפושי נפט
מפצלי שמן – חברת מניות חדשה 13 ,מתחילת השנה ,שגייסה כ 23-מיליון שקל בהנפקה
ראשונית (.)IPO
 בקרב המנפיקות הותיקות בולטות בגודלן הנפקה לציבור שביצעה חברת התעשייה רבל
והנפקת זכויות שביצעה חברת הנדל"ן ווי-בוקס בסך כ 28-מיליון שקל כל אחת.
 oכ 122-מיליון שקל גויסו בשמונה הקצאות פרטיות .כ 70-מיליון שקל מתוכם גויסו בהכנסת
פעילות חברת הקנאביס הרפואי "קנביט" לתוך חברת "המעטפת" הון אחזקות .בעסקה הוקצו
כ 82%-ממניות החברה.
 oכ 222-מיליון שקל הוזרמו לחברות בגין מימוש סופי של כתבי אופציה ,מרבית הסכום – כ214-
הוזרמו לשותפות הנפט והגז רציו.
 החודש פורסמו  18תשקיפי מדף ,האחרונים על בסיס דו"חות כספיים ליוני  ,2018לפיהם יוכלו
החברות לגייס הון בשנים הקרובות.
 חברה מניות חדשה – ג'י וואן  -העוסקת בפתרונות אבטחה בפריסה ארצית ,פרסמה תשקיף
להשלמה להצעת מכר של מניות לציבור ע"י קרן פימי בסכום של עד כ 275-מיליון שקל.
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התעשייה הצבאית (תעש) נמכרה ל"אלביט מערכות":
מדינת ישראל גייסה כ 1.8-מיליארד שקל בתמורה למכירת מלוא אחזקותיה בחברת תעשייה צבאית
(תעש) לחברה הבורסאית אלביט מערכות שמניותיה נסחרות במקביל בתל-אביב ובנאסד"ק.

שוק איגרות החוב והמק"מ
מדדים עיקריים:
נובמבר 2018
אג"ח חברות:
תל בונד20-
תל-בונד40-
תל בונד-תשואות
תל בונד-שקלי
תל בונד – תשואות שקלי
אג"ח ממשלתי:
צמוד מדד
שקלי – ריבית קבועה

1-11/2018

-0.7%
-0.7%
-1.0%
-0.3%
-1.1%

-0.4%
0.1%
-2.1%
-2.3%
-4.6%

-0.8%
-0.2%

-1.6%
-1.6%

ירידות שערים במרבית מדדי איגרות החוב – חברות וממשלתיות:


איגרות החוב צמודות המדד – ממשלתיות וחברות – רשמו ירידה של עד כ.0.8%-
מדד המחירים לצרכן עלה ב 0.3%-באוקטובר ,ועלה ב 1.4%-מתחילת השנה ,בעקבות זאת
הועלתה הריבית במשק ב 0.15%-לרמה של  0.25%החל בדצמבר.



איגרות החוב השקליות – ממשלתיות וחברות – רשמו ירידה של עד כ.0.3%-
מדד תל בונד-תשואות שקלי ,הכולל את כל איגרות החוב הקונצרניות שאינן צמודות בריבית
קבועה בטווח דירוג אשראי שבין ( )BBB-לבין ( )Aבדירוג מעלות או בטווח דירוג שבין ()Baa3
לבין ( )A2בדירוג מידרוג ,ירד החודש בכ.1.1%-



יוצאות דופן החודש הן איגרות החוב חברות צמודות המט"ח שעלו ב ,0.4%-חרף ירידה של
כחצי אחוז בשער הדולר ביחס לשקל בעקבות הודעת בנק ישראל על הפסקת רכישת דולרים החל
בינואר .2019
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מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):
אג"ח ממשלתי
אג"ח חברות כולל תעודות סל וקרנות סל
אג"ח חברות ללא תעודות סל וקרנות סל
סה"כ אג"ח כולל תעודות סל וקרנות סל
מק"מ

נובמבר 2018
2,949
1,160
1,006
4,109
998

1-11/2018
2,671
1,046
888
3,717
416

 בנובמבר  2018נרשמה עלייה במחזורי המסחר (ללא מוצרי מדדים) בכל איגרות החוב לסוגיהן
– ממשלתיות וחברות ,לעומת החודש הקודם:
 oמחזור המסחר היומי באיגרות חוב חברות (ללא תעודות סל וקרנות סל) עלה והסתכם
בכ 1-מיליארד שקל בנובמבר ,גבוה בכ 44%-מהמחזור בחודשים אוגוסט-אוקטובר .ב15-
בנובמבר ,מועד עדכון מדדי התל-בונד ,הסתכם המחזור באיגרות חוב בבורסה בכ8.8-
מיליארד שקל ,מזה כ 6.5-מיליארד שקל באג"ח חברות.
 oמחזור המסחר היומי באיגרות חוב ממשלתיות שקליות שהסתכם בכ 2.2-מיליארד שקל
בנובמבר היה גבוה בכ 16%-מהמחזור בחודש הקודם.
באיגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד הסתכם המחזור היומי בכ 0.8-מיליארד שקל
בנובמבר ,והיה גבוה בכ 21%-מהמחזור בחודש הקודם.
 במלווה קצר מועד זינק המחזור היומי בנובמבר ל 998-מיליון שקל – יותר מפי  2.5מהמחזור
הממוצע מתחילת השנה .כ 52%-מהמחזור החודש התבצע בעסקאות ענק מחוץ לבורסה.
הנפקות והקצאות של איגרות חוב:
אג"ח חברות:
הנפקות והקצאות של אג"ח חברות (במיליוני שקלים):
1-11/2018
נובמבר 2018
47,207
5,462
אג"ח לציבור
7,196
241
מזה :ע"י חברות חדשות
( 13חברות)
(חברה אחת)
(מספר מנפיקות חדשות)
**12,916
202
אג"ח רצף מוסדיים ונשר
60,123
5,664
סה"כ
* כולל מדלי קפיטל שהנפיקה אג"ח ורשמה את מניותיה למסחר מקביל בת"א.
** כולל  3.5מיליארד שקל אג"ח שהוקצה ע"י חברת החשמל למשקיעים מוסדיים בחו"ל ונרשם
למסחר ברצף מוסדי בתל-אביב.
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 החברות גייסו בנובמבר כ 5.5-מיליארד שקל באמצעות הנפקות של איגרות חוב לציבור בתל-
אביב ,להלן מאפייני הגיוס העיקריים:
 כ 3.1-מיליארד שקל מסך הגיוס בוצע ע"י חברות הסקטור הפיננסי – כ 2.1-מיליארד שקל
מתוכם גויסו ע"י בנק הפועלים ,וכ 2.4-מיליארד שקל מסך הגיוס בוצע ע"י הסקטור הריאלי
– כ 1.7-מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י חברת החשמל.
 כ 3.6-מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד ,כ 1.8-מיליארד שקל גויסו באמצעות
אג"ח שקלי בריבית קבועה ,וכ 0.1-גויסו באמצעות אג"ח צמוד מט"ח.
 כ 4.9-מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח בדירוג גבוה מקבוצת " ,"Aכ 0.3-גויסו באמצעות
אג"ח בדירוג נמוך יותר ,וכ 0.2-מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח ללא דירוג.
 כ 5.4-מיליארד שקל גויסו ב 11-הנפקות לציבור .בין המנפיקות החודש:
 חברת הפיננסים הזרה אמ.ג'י.ג'י – חברת אג"ח חדשה 13 ,מתחילת השנה ,גייסה כ241-
מיליון שקל בהנפקה ראשונה של איגרות חוב לציבור בתל-אביב .החברה העוסקת במתן
אשראי לחברות קטנות ובינוניות בארה"ב ,הנפיקה לציבור אג"ח שקלי בדירוג .A+
 בנק הפועלים גייס כ 2.1-מיליארד שקל בהנפקת ענק של איגרות חוב צמודות מדד (סדרה
חדשה) בדירוג .AAA
זוהי הנפקה שניה השנה של הבנק ,כאשר בהנפקה הקודמת גייס כ 0.7-מיליארד שקל
באמצעות אג"ח צמוד מדד מסוג .COCO
 חברת החשמל גייסה כ 1.7-מיליארד שקל בהנפקת אג"ח שקלי ואג"ח צמוד מדד בדירוג .AA
זוהי הנפקה שניה השנה של החברה ,כאשר בהנפקה קודמת גייסה החברה  3.5מיליארד שקל
באמצעות אג"ח למשקיעים מוסדיים בחו"ל שנרשמו למסחר בתל-אביב.
לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של  1.3מיליארד שקל בשנים .2019-2018
 כ 0.2-מיליארד שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מליסרון באמצעות נע"מ למשקיעים מוסדיים במסגרת
נ.ש.ר.
אג"ח ממשלתי
משרד האוצר גייס החודש כ 4.9-מיליארד שקל בהנפקות אג"ח בתל-אביב ,סכום הגבוה במעט לעומת
הגיוס בחודש הקודם ,ולעומת גיוס בהיקף של כ 2.7-מיליארד שקל בכל אחד מהחודשים אוגוסט-
ספטמבר.
כ 78%-מהסכום גויסו באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה ,וכ 22%-מהסכום גויסו באמצעות אג"ח
צמוד מדד.
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שוק הנגזרים
מחזורים יומיים (באלפי יחידות):

אופציות חודשיות על מדד ת"א35-
אופציות שבועיות על מדד ת"א35-
אופציות דולריות

נובמבר 2018

1-11/2018

98
33
55

98
35
57

מגמה מעורבת אפיינה את המסחר בנגזרים החודש:
 המחזור באופציות החודשיות על מדד ת"א 35-ירד בנובמבר והסתכם בכ 98-אלף יחידות ביום
– נמוך בכ 6%-מהמחזור בחודש הקודם.
 באופציות השבועיות על מדד ת"א 35-הסתכם המחזור בכ 33-אלף יחידות ביום בנובמבר -
נמוך בכ 11%-מהמחזור בחודש הקודם.


באופציות הדולריות נסחרו כ 55-אלף יחידות ביום בנובמבר ,גבוה בכ 18%-לעומת המחזור
בחודש הקודם .יצוין כי לעלייה בפעילות החודש תרמה התנודתיות הרבה בשער הדולר ביחס
לשקל בהשפעת הודעות בנק ישראל על הפסקת רכישת דולרים ועל העלאת הריבית במשק.

תעודות סל ( )ETNוקרנות סל ()ETF
באוקטובר  2018יצאה לדרך הרפורמה שהובילה הרשות לני"ע (תיקון  )28בשוק תעודות הסל
( ,)ETNוהמהלך להפיכתן לקרנות סל ( )ETFסחירות ב 11-פעימות החל ב 4-באוקטובר ועד ה20-
בדצמבר .2018
בנובמבר בוצעו שלוש פעימות נוספות ,במסגרתן נרשמו למסחר  274קרנות סל ,שהחליפו
כ 309-תעודות סל ותיקות שנמחקו או מוזגו 54 :קרנות סל על מדדי מניות בתל-אביב 90 ,קרנות סל
על מדדי מניות בינלאומיים ,ו 130-קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים מנוטרלות .שווי החזקות
הציבור ב 274-קרנות סל אלה ,שהחלו להיסחר החודש ,מגיע לכ 43-מיליארד שקל.
בנוסף נרשמו למסחר  5קרנות סל "כשרות" חדשות על מדדי מניות מקומיים .שווי החזקות הציבור
בקרנות אלה מגיע לכ 0.4-מיליארד שקל.
כיום נסחרות בבורסה  397קרנות סל ,בשווי של כ 68-מיליארד שקל.
בפעימה השמינית שבוצעה ביום האחרון של נובמבר ,נרשמו למסחר  110קרנות סל על מדדי איגרות
חוב וסחורות בינלאומיים ועל מדדי מניות בארה"ב ,במקום  113תעודות סל שנמחקו או מוזגו .קרנות
אלה יחלו להיסחר בתחילת דצמבר.
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מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):
1-11/2018
נובמבר 2018
278
285
תעודות סל וקרנות סל על מדדי מניות*
20%
19%
 %ממחזור המסחר במניות
135
107
תעודות סל וקרנות סל על מדדי אג"ח *
13%
10%
 %ממחזור המסחר באג"ח לא ממשלתי
* המחזורים אינם כוללים עסקאות חריגות מחוץ לבורסה – כ 1.6-וכ 0.6-מיליארד שקל בנובמבר
ובאוקטובר ,בהתאמה ,בשוק המניות ,וכ 45-וכ 200-מיליון שקל בנובמבר ובאוקטובר בהתאמה,
בשוק איגרות החוב.
מגמה מעורבת אפיינה את המסחר במוצרי מדדים בשוקי המניות ואיגרות החוב:




מחזור המסחר בתעודות סל ובקרנות סל על מדדי מניות בבורסה בלבד הסתכם בכ 285-מיליון
שקל – גבוה בכ 3%-מהמחזור בחודש הקודם .חלקו של המחזור בתעודות סל אלה ,מסך המחזור
במניות בבורסה הגיע לכ 19%-בנובמבר ,בדומה לחודש הקודם.
בנוסף ,נרשמו עסקאות מחוץ לבורסה בהיקף של כ 1.6-מיליארד שקל– וזאת במסגרת מחיקתן
של כ 309-תעודות סל על מדדי מניות – חלקן מוזגו ומרביתן הוסבו ל 274-קרנות סל שהחלו
להיסחר.
מחזור המסחר בתעודות סל ובקרנות סל על מדדי אג"ח בבורסה בלבד הסתכם בכ 107-מיליון
שקל ביום בנובמבר – נמוך בכ 43%-מהמחזור בחודש הקודם שבו נרשמו למסחר  108קרנות סל
ראשונות על מדדי אג"ח ממשלתי ומק"מ ומדדי אג"ח חברות ,והצטרפו עוד  10קרנות סל "כשרות"
חדשות על מדדי תל-בונד.
בנוסף בוצעו עסקאות חריגות מחוץ לבורסה בסך כ 45-מיליון שקל ,במסגרת מחיקתן של 113
תעודות סל על מדדי איגרות חוב  -חלקן מוזגו ומרביתן הוסבו ל 110-קרנות סל שייחלו להסחר
בתחילת דצמבר.

קרנות נאמנות
יצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות (במיליוני שקלים):

קרנות המשקיעות במניות בתל-אביב
קרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב
קרנות שקליות
קרנות כספיות
קרנות המשקיעות בחו"ל

נובמבר 2018
-190
-1,350
-214
694
-64

1-11/2018
-1,066
-8,051
-3,681
3,613
4,483

בחודש נובמבר נרשמו פדיונות נטו במרבית קרנות הנאמנות:


בקרנות נאמנות המשקיעות במניות בתל-אביב – הסתכמו הפדיונות בכ 0.2-מיליארד שקל נטו
בנובמבר ,בהמשך לפדיונות בסכום דומה בחודש הקודם ולמגמה המאפיינת אותן השנה.
8

www.tase.co.il

בקרנות המשקיעות בחו"ל התמתנו הפדיונות והסתכמו בסכום לא מהותי בנובמבר ,לאחר
פדיונות בסך כ 0.2-מיליארד שקל נטו בחודש הקודם.


בקרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב נמשכו מכירות הציבור בנובמבר והסתכמו בכ1.4-
מיליארד שקל נטו ,וזאת בדומה למכירות בחודש הקודם.
בקרנות השקליות נמשכו הפדיונות בנובמבר ,אך בקצב מתון מזה שאפיין אותן בחודשים
האחרונים ,והסתכמו בכ 0.2-מיליארד שקל נטו.

 יוצאות דופן ,חודש שני ברציפות ,הן הקרנות הכספיות – רכישות הציבור בקרנות אלה הסתכמו
בכ 0.7-מיליארד שקל נטו ,בדומה לרכישות בחודש הקודם.

חדשות
שינויים בלוחות הזמנים של המסחר בבורסה:
הבורסה פרסמה להערות הציבור את השינויים בלוחות הזמנים של המסחר בבורסה כלהלן :המסחר
בימי א' יסתיים בשעה  14:30במקום  16:30כיום .בנוסף ,יום המסחר ייפתח  30דקות מאוחר יותר
מהמצב הקיים כיום ,מה שיביא להפחתה של כ 2.5-שעות מסחר בשבוע .השינויים המוצעים יביאו
לקיטון של כ 4.5-שעות מסחר בשבוע ,בלא שצפויה בשל כך פגיעה במחזורי המסחר.
בבורסה מאמינים כי השינויים יביאו לחיסכון בעלויות של חברי הבורסה ופעילי השוק בשל צמצום שעות
המסחר ,ללא פגיעה במחזורים .השינוי המוצע יאפשר לחברי הבורסה ולפעילי שוק נוספים לנצל את
הזמן שיתפנה ,בין היתר ,למחקר ,לפיתוח עסקי ,לחיזוק הקשר עם לקוחות ולטיפול בתשתיות מחשוב.
בנוסף ,המהלך יאפשר לבורסה ליישר קו עם מועד פתיחת יום המסחר בבורסות המובילות באירופה.
לפרטים נוספים
החברה לרישומים של הבורסה תמשיך להוזיל עלויות גם ב:2019 -
למעלה מ 100-חברות ציבוריות הצטרפו לחברה לרישומים של הבורסה שהוקמה בתחילת שנת .2018
החברה לרישומים הוזילה את עלויות הרישום מיום הקמתה ביותר מ 50% -ותמשיך להוזיל את עלויות
ההצטרפות לחברה לרישומים גם בשנת .2019
מהלך זה של הבורסה להוזלת העלויות לחברות הציבוריות הביא לתחרות מול  3החברות לרישומים
האחרות ,מה שגרם להן להוזיל את העלויות שגבו מהחברות הציבוריות עד למועד הקמת החברה
לרישומים של הבורסה .בנוסף ,החברה לרישומים תקים לראשונה פורטל דיגיטלי ,אשר יאפשר טעינת
מסמכים דיגיטלית ומאובטחת ,לשימוש החברות הציבוריות ,ובכך תאפשר לחברות הציבוריות לקבל
שירותים דיגיטליים בעלויות זולות יותר .לפרטים נוספים.

הפחתת דמי הבדיקה לרישום חברות חדשות וביטול דמי הבדיקה לתשקיף מדף:
הבורסה פרסמה להערות הציבור את ההצעה להפחתה משמעותית של דמי הבדיקה לרישום חברות
חדשות וכן ביטול דמי הבדיקה בגין פרסום תשקיף מדף והפחתת דמי הבדיקה בגין הקצאה פרטית
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המיועדת לעובדים בלבד .השינויים המוצעים הינם תולדה של דיאלוג שוטף בין הבורסה ואיגוד החברות
הציבוריות במטרה לשפר את השירותים הניתנים לחברות הנסחרות בה .לפרטים נוספים.
השקת מדד תנודתיות -מדד :VTA35
הבורסה פרסמה להערות הציבור את הצעתה להשקת מדד תנודתיות ,מדד  ,35VTAאשר יהא מייצג
את רמת התנודתיות הגלומה באופציות על מדד ת"א 35-הנסחרות בבורסה .בכך הבורסה בתל אביב
מיישרת קו עם הבורסות המובילות בעולם להן יש מדדים דומים ,דוגמת"( VIX :מדד הפחד"),
.VFTSE ,VSTOXX
מדד  VTA35פותח בבורסה תוך התאמה למאפיינים הייחודים של שוק הנגזרים בבורסה בתל-אביב
והוא ישקף את סטיית התקן הגלומה באופציות על מדד ת"א ,35-ל 30-הימים הבאים ,במונחים
שנתיים .סגל הבורסה מעריך שלמדד יהיה שימוש נרחב ,גם כבנצ'מרק לרמת התנודתיות בשוק
המקומי וגם כנכס בסיס לנגזרים .לפרטים נוספים.

הסקירה החודשית 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 החודשית 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 מט עמה אינה מתחייבת לשלמותו של המידע לעדכניותו או להתאמתו
לצורך מסוים זה או אחר ,והיא אינה אחראית לכל ליקוי ,טעות ,שגיאה ,השמטה או אי דיוק שנפלו ,במידע
מכל סיבה שהיא.
המסקנות והדעות המובאות בסקירה החודשית אינן מחייבות את הבורסה והן בבחינת הבעת דעה בלבד.
כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ . 8231-0333- ISSN.
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