
 

 

 

אביב ע"י חברות הסקטור -התגברות הגיוסים בשוק איגרות החוב בתל

משנת בהמשך לגיוסים ערים זאת , 2018של  ברבעון הראשוןהריאלי 

2016; 

גיוסי הסקטור הריאלי בשנים האחרונות נועדו למימון פדיונות מ 70%-כ

 למימון פעילות שוטפת ולהרחבת פעילות החברות 30%-וכ אג"ח סחיר

*** 

בשנת מיליארד שקל  27-הסקטור הריאלי צפוי לפדות אג"ח סחיר בסך כ

 מיליארד שקל בכל אחת מהשנים 29-, ובסך כ2018

 2021-2019; 

 

 חברות הנדל"ן שבלטו עם כמחצית גיוסי הסקטור הריאלי בשנים

 מהפדיונות הצפויים בשנים 45%-, מהוות, כצפוי, כ2017-2014

 2019-2018; 

*** 
 חידת המחקרנורית דרור, י

  מבוא

הואצה בעקבות רפורמות בשוק ההון,  2003-ב ההחל, מגמה שאג"ח חברותההתפתחות המואצת של שוק 

מיליארד שקל בממוצע בשנה  26-. גיוסי הסקטור הריאלי בשוק איגרות החוב עלו מכבשלוש השנים האחרונות

. 2017-2016בממוצע בשנים  51-, ולכ2015-2014-מיליארד שקל בממוצע בשנה ב 33-, לכ2013-2009-ב

 32%-מיליארד שקל, סכום המהווה כ 18-והסתכם בכ זינק גיוס הסקטור הריאלי 2018ברבעון הראשון של 

 .2017יוס בכל שנת מסך הג

 להתפתחות המואצת בגיוסים תרמו בין היתר:

  2013באוקטובר  1%-ל 2011בספטמבר  3%ירידה הדרגתית מתמשכת של הריבית במשק, מרמה של ,

 . 2015החל מחודש מרץ  0.1%ולרמת שפל היסטורי של  

 בשנים אחרונות 3%-המשך התרחבות הפעילות במשק וצמיחה יציבה של כ . 
 

תוך ניתוח  ובשנה הבאה, 2018בשנת של הסקטור הריאלי בתחזית פדיונות אג"ח סחיר  זו עוסקתסקירה 

החברות הבולטות בהיקף הפדיונות ובחינת הגיוסים שביצעו השנה ובשנתיים הקודמות. ההנחה היא שאם היקף 

 רם העלאת הריבית. סביר להניח שחברות אלה יבצעו גיוסים נוספים השנה, ט –הגיוסים נמוך מהיקף הפדיונות 

מיליארד שקל,  150-, הסתכמו בכ2018ועד תום הרבעון הראשון של  2014החל בשנת  (1)גיוסי הסקטור הריאלי

 2018פדיונות בפועל, ומשנת  – 2017)עד  2018-2015מיליארד שקל בשנים  105-לעומת פדיונות של כ

 פדיונות צפויים(. 

-מגיוסי הסקטור הריאלי בהנפקות אג"ח נועדו למיחזור חובות סחירים בעלויות נמוכות, וכ 70%-כלומר, כ

 מהגיוסים נועדו למימון פעילות שוטפת והרחבת הפעילות העיסקית. 30%

___________ 

חברות גיוס בחו"ל,  :אג"ח להמרה. הגיוסים אינם כוללים, ורצף מוסדייםאג"ח  ,הנפקות לציבור: הגיוסים כוללים (1)

 )ניירות ערך מסחריים(. ונע"מ, חדשות
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מיליארד שקל  29-, ובסך כ2018מיליארד שקל בשנת  27-בסך כ הסקטור הריאלי צפוי לפדות אג"ח סחיר

קצב הפדיונות המואץ,  .2017מיליארד שקל בשנת  25-, המשך לפדיונות בסך כ2021-2019בכל אחת מהשנים 

 ים.משקף את התגברות הגיוס

בלטו בשנים האחרונות עם גיוס המהווה כמחצית הגיוסים ע"י הסקטור הריאלי בשוק איגרות ש חברות הנדל"ן

 . מגיוסי הסקטור העסקי 63%-סכום המהווה כ –של השנה  ברבעון הראשוןמיליארד שקל  9-גייסו כהחוב, 

מיליארד שקל השנה, ובפדיונות  12-בהיקף של כשל אג"ח סחיר צפויים  עם פדיונותגם  חברות הנדל"ן בולטות

 מסך פדיונות אג"ח הסקטור הריאלי בשנים אלה. 45%-מהווה כבסכום דומה בשנה הבאה, סכום זה 
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 פידיונות אג"ח חברותתחזית 

         במיליוני שקלים

         

 1.1.2018-תחזית פדיונות אג"ח נכון ל  

 סקטור/ענף
שנת 
2018 

 שנת
2019 

שנת 
2020 

שנת 
2021 

שנת 
2022 

 26,555 28,861 29,140 29,012 26,683 סה"כ סקטור ריאלי

 12,315 13,620 15,578 13,462 12,116 מזה: נדל"ן   

 3,662 3,820 4,392 4,831 5,897 מסחר ושרותים           

 4,667 3,362 3,528 4,799 4,001 השקעות           

חיפושי אנרגיה ו
 וגז נפט

3,281 4,654 3,667 5,918 3,742 

 1,261 1,300 907 462 712 תעשייה           

       909 841 1,068 805 677 טכנולוגיה וביומד           

 

 

 לפי ענפיםהשנה ובשנה הבאה ניתוח תחזית פדיונות 

  12-צפויות לפדות אג"ח בסך כ חברות נדל"ן 100-כ –הענף המוביל בהיקף הפדיונות הינו ענף הנדל"ן 

 . 2019מיליארד שקל בשנת  13.5-מיליארד שקל השנה ובסך כ
מיליארד שקל השנה  1.3-צפויה לפדות אג"ח בסך כו מובילה בהיקף הפדיונותההיא החברה גזית גלוב 

רות מיליארד שקל בשנה הבאה, בנוסף לפדיון אג"ח לא סחיר ופירעון הלוואות בנקאיות ואח 1.5-ובסך כ

 מיליארד שקל. 1.8-בסכום כולל בהיקף של כ

מיליארד שקל. בשנתיים  0.9-החברה ביצעה בפברואר השנה הנפקה גדולה של אג"ח לציבור וגייסה כ

 לא הנפיקה החברה איגרות חוב, ויש להניח שתנסה לגייס עוד השנה סכום נוסף. 2017-2016האחרונות 

החברה  .2019-2018מיליארד שקל בכל אחת מהשנים  0.6-צפויה לפדות אג"ח סחיר בסך כ מליסרון

מיליארד שקל בשתי הנפקות של  1.9-מיליארד שקל בלבד, אך גייסה כ 0.2-הנפיקה במרץ אג"ח בסך כ

. בחינת הפדיונות בפועל 2016מיליארד שקל בהנפקת ענק של אג"ח בשנת  1.2-, וכ2017אג"ח בשנת 

מיליארד שקל בכל אחת מהשנים, ואשראי חוץ  0.4-דיונות בסך כמורה כי לחברה היו פ 2017-2016בשנים 

נועדו  2017-2016מיליארד שקל. כך שהגיוסים שביצעה החברה בשנים  0.3-בנקאי פרטי נוסף בסך כ

 חלקם לפעילות החברה וחלקם לפדיונות האג"ח.

 בסכום מצטבר ירסח ח"אג פדיונותלחברה  .בפברואר השנה שקל מיליארד 1.4-ייסה כגקבוצת עזריאלי 

 .2018 בשנת שקל מיליארד 1-כ בסך סחיר לא אשראיו 2019-2018בשנים  מיליארד שקל 0.9-כ של

כנגד פדיונות  –מיליארד שקל בהתאמה, בהנפקת אג"ח  2.2-וכ 1.4-בשנתיים הקודמות גייסה החברה כ

 . ד שקלמיליאר 2 -מיליארד שקל, ואשראי בנקאי וחוץ בנקאי לא סחיר בסך כ 0.8-בסך כ

 

  6-צפויות לפדות אג"ח בסך כחברות  35-כ – ענף המסחר והשירותים ינוהענף שני בהיקף הפדיונות 

 . 2019מיליארד שקל בשנת  5-ובסך כ 2018מיליארד שקל בשנת 
 2.2-עם פדיונות אג"ח סחיר בסך של כהוט ו סלקום ,בזקתקשורת החברות שלוש בראש הרשימה בולטות 

 מיליארד שקל בשנה הבאה. 1.3-ובסך של כמיליארד שקל השנה 

. בנוסף, לחברה אשראי 2019-2018מיליארד שקל בכל אחת מהשנים  0.8-פדיונות אג"ח סחיר בסך כבזק ל

מיליארד שקל. החברה טרם הנפיקה השנה, ובשנתיים  2-בסך כלא סחיר ואשראי בנקאי חוץ בנקאי 

ארד שקל בהתאמה, בהנפקות אג"ח, וזאת בדומה מילי 0.7-וכ 0.4-גייסה כ 2016-ו 2017 –הקודמות 

 לפדיונות אג"ח סחיר באותה שנה. 

. החברה 2019-ו 2018מיליארד שקל בכל אחת מהשנים  0.6-0.5-פדיונות אג"ח סחיר בסך כ סלקוםל

, וגייסה 2017. החברה לא הנפיקה אג"ח בשנת בהנפקת אג"ח  מיליארד שקל 0.4-גייסה בינואר השנה כ

 0.9-, וזאת כשלחברה היו פדיונות אג"ח סחיר בסך כ2016ארד שקל בהנפקת אג"ח בשנת מילי 0.4-כ

  . 2016-, ופדיונות בסכום זניח ב2017-מיליארד שקל ב
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, ואין פדיונות אג"ח סחיר בשנה הבאה. 2018מיליארד שקל בשנת  0.8-פדיונות אג"ח סחיר בסך כהוט ל

 . 2016מאז שנת הנפיקה אג"ח  לאהחברה 

 לאור זאת יש להניח כי נראה את חברות אלה מגייסות בשוק האג"ח השנה.

 

עם פדיונות בסך שלמה החזקות ואלבר חברות נוספות שבולטות בהיקף פדיונות הן חברות הליסינג לרכב 

מיליארד  0.1-אג"ח בסך כ 2018הנפיקה במרץ אלבר . 2019-מיליארד שקל כל חברה השנה, וגם ב 0.4-כ

, כנגד פדיונות 2016וסכום דומה בשנת  2017מיליארד שקל בשנת  0.7-נפיקה אג"ח בסך כהשקל. החברה 

מיליארד שקל כל שנה, כלומר החברה גייסה יותר מסך הפדיונות בשנים אלה. שלמה  0.4-אג"ח סחיר בסך כ

אמה, בהת 2016-ו 2017בשנים  0.7-ו 0.4-החזקות לא הנפיקה עדיין אג"ח השנה, אך הנפיקה אג"ח בסך כ

 מיליארד שקל בכל שנה. 0.5-כשלחברה פדיונות אג"ח סחיר בסך כ

 0.6-שביצעה הרחבת סדרה של אג"ח שקלי וגייסה כ שופרסלהשנה בענף זה היא בגיוס מנפיקה בולטת 

מיליארד שקל, פי שניים מסך הפדיונות הצפויים לה השנה ובשנה הבאה. הגיוס נועד גם להרחבת פעילות 

את רכישת החזקות "המשביר" ברשת "ניו פארם" ומיזוג הרשת  2017דצמבר החברה, שהשלימה ב

 בחברה.

 

 מיליארד שקל בשנים  5-וכ 4-פדיונות אג"ח סחיר בסך כבמצטבר צפויים חברות  20-לכההשקעות ענף ב

 בהתאמה. 2019-ו 2018
מיליארד שקל  1.1-מיליארד שקל השנה ובסך כ 0.8-עם פדיונות בסך כקבוצת דלק החברה הבולטת היא 

 מיליארד שקל.   0.5-כ 2018בפברואר  גייסה. החברה 2019בשנת 

, כאשר גיוסי השנתיים אינם מכסים את הפדיונות הצפויים לה השנה ובשנה הבאה השנה גיוסי החברה

, 2017מיליארד שקל בהנפקת אג"ח בשנת  1-החברה גייסה כהקודמות היו כנגד אשראים בסכום דומה: 

מיליארד  1.4-. לחברה פדיונות אג"ח סחיר בסך כ2016מיליארד שקל בהנפקת אג"ח להמרה בשנת  1.1-וכ

 מיליארד שקל בשנים אלה יחד. 0.5-ואשראי בנקאי בסך כשקל, 

 לאור זאת ניתן להניח כי נראה את קבוצת דלק ממשיכה לגייס גם השנה בשוק האג"ח.

 

הן סה"כ,  ,2019-2018מיליארד שקל בשנים  1.4-סך כפדיונות אג"ח סחיר ב שלכל אחת מהןשתי חברות 

 . אידיבי פתוחוהחברה לישראל 

מיליארד שקל, והנפיקה אג"ח בסכום דומה בשנת  0.8-במרץ השנה אג"ח בסך כהנפיקה  החברה לישראל

מיליארד שקל ואשראי  1.4-לחברה היו פדיונות אג"ח סחיר בסך כ. 2016ולא הנפיקה אג"ח בשנת  ,2017

יחד. כלומר, גיוסי החברה נמוכים משמעותית  2017-2016מיליארד שקל בשנים  0.7-י ואחר בסך כבנקא

 מהאשראי שעליה לפרוע.

מיליארד שקל  0.7-, וכ2017מיליארד שקל בשלוש הנפקות של אג"ח בשנת  2.1-גייסה כאידיבי פתוח 

מיליארד שקל, ואשראי  0.8-. כשלחברה היו פדיונות אג"ח סחיר בסך כ2016בשתי הנפקות אג"ח בשנת 

 1.4סה"כ. כלומר, החברה גייסה בשנים אלה  2017-2016מיליארד שקל, בשנים  0.7-בנקאי ואחר בסך כ

 .2019-2018ששימשו לפעילות שוטפת ו/או ינוצלו לפדיונות אג"ח סחיר בשנים  –מיליארד שקל נוספים 

 

 4.7-וכ 3.3-פדיונות אג"ח סחיר בסך כבמצטבר צפויים  האנרגיה וחיפושי נפט וגזחברות מענף  10-לכ 

 בהתאמה. 2019-ו 2018מיליארד שקל בשנים 
 2019ופדיונות זניחים בשנת  2018מיליארד שקל בשנת  1.1-שתי חברות מובילות עם פדיונות בהיקף של כ

ה של , "דלק קידוחים"שבבעלות שותפות הנפט והגז דלק תמר  והחברה הייעודית, החשמלחברת  –הן 

 איגרות חוב הנסחרות ברצף מוסדיים. 

 

מיליארד שקל בפברואר השנה ממשקיעים מוסדיים בארה"ב באמצעות אג"ח  3.5-גייסה כ החשמל חברת

מיליארד  4.8-וכ 4.3-אביב כ-החברה גייסה בתלשנרשם למסחר ברצף מוסדיים.  4.25%צמוד דולר בריבית 

 בהתאמה. 2016ובשנת  2017שקל במספר הנפקות של אג"ח בשנת 

עדיין נמוכים משמעותית מהיקף האשראי שעל החברה  גיוסי הענק שמבצעת החברה בשנים האחרונות

מיליארד שקל בכל אחת  7-להחזיר וכולל פדיון אג"ח סחיר אג"ח לא סחיר והתחייבות בנקאית בסך כ

 . 2019-2016מהשנים 

 

שאיגרות החוב שלה כאמור נסחרות ברצף מוסדיים לא ביצעה גיוסים בשוק דלק תמר  החברה הייעודית

 .2014מאי איגרות החוב מאז 
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שאין לה פדיונות אג"ח סחיר בסכום מהותי השנה, אך צפויים לה פדיונות בסך פז נפט חברה שלישית היא 

 2017בשנים  1.8-וכ 0.4-. החברה טרם הנפיקה אג"ח השנה, אך גייסה כ2019מיליארד שקל בשנת  3-כ

 2018-2017ובשנים  2016מיליארד שקל בשנת  0.8-בהתאמה. לחברה היה אשראי בנקאי בסך כ 2016-ו

 לא היה אשראי סחיר או בנקאי לפדיון. 
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תחזית פידיונות אג"ח הסקטור הריאלי - 30 החברות הבולטות בהיקף הפדיונות בשנים 2019-2018

(במיליוני שקלים)

סה"כ לחברהשנים 2023-2106שנת 2022שנת 2021שנת 2020שנת 2019שנת 2018תאור ענףשם חברהמספר חברה

        1,2561,4851,1429776834,3249,866נדל"ן ובינוי   גזית גלוב      126

      1,160961,3082,4871,99912,06819,117אנרגיה         חשמל           600

        1,12601,126002,2524,504חיפושי נפט וגז דלק תמר        1620

        8411,1208738731,7812,2117,700השקעה ואחזקות  דלק קבוצה      1095

           83300000833תקשורת ומדיה   הוט            510

        7657657657651,0132,2296,302תקשורת ומדיה   בזק            230

        5937797798723738384,233השקעה ואחזקות  חברה לישראל    576

        5874584580001,502השקעה ואחזקות  קרדן אן.וי.    1154

        5595411,8665011,3044,2288,999נדל"ן ובינוי   מליסרון        323

        5575004143263269273,050תקשורת ומדיה   סלקום          2066

        5523292926006002,1104,483השקעה ואחזקות  דיסקונט השקעות 639

        5356255964635911,1313,941אנרגיה         בתי זיקוק      259

        5352346423293101,2703,319נדל"ן ובינוי   איירפורט סיטי  1300

        525525300300001,650נדל"ן ובינוי   אקסטל לימיטד   1622

        5024013103101581881,870שרותים         אלבר           1382

        4361,0102242241,2176723,784השקעה ואחזקות  אידיבי פתוח    798

        4204202361751752121,639שרותים         שלמה החזקות    141

        3975255255255253,0935,592נדל"ן ובינוי   עזריאלי קבוצה  1420

        3573575355355351,9354,254נדל"ן ובינוי   נכסים ובנין    699

        3473682212212211,5622,938נדל"ן ובינוי   אלוני חץ       390

        34232332325020701,445שרותים         אלדן תחבורה    1636

        3262372371452274441,616נדל"ן ובינוי   רבוע כחול נדל"ן1349

        3003003004541541541,663ביטחוניות      תעשיה אוירית   1457

           2962170000513השקעה ואחזקות  אלביט הדמיה    1039

        2963802642642645,1906,657שרותים         מקורות         1150

        2952953034034039922,690נדל"ן ובינוי   אפריקה השקעות  611

        2632634592582581,0712,572נדל"ן ובינוי   ביג            1327

        2593975205025021,7643,943נדל"ן ובינוי   אמות           1328

        2592592582582582,5493,841נדל"ן ובינוי   שיכון ובינוי   1068

        603,03660604691,8075,493אנרגיה         פז נפט         1363


