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      2019 מרץחודש סיכום 

 פרסום דו"חות כספיים לשנת , בהשפעת המניות המובילים ימדדמגמה מעורבת ב

  ;עליות שערים בנאסד"קו ע"י החברות הבורסאיות 2018

 החברה לישראל וחברת האם כיל מניית בהובלת  ,1.8%-ב ירד 35-מדד ת"א 

לירידת  0.4%-כ כ"אשתרמו בזק וטבע , ומניות המדדלירידת  0.6%-יחד כשתרמו 

 המדד.

 מיליארד שקל ביום 1.2-כהסתכם ב( קרנות סל)כולל  מניותשוק המחזור המסחר ב; 

  בסך מחזור נרשם המניות מדדי של שנתי-החצי העדכון ערב, מרץב 7-ב

 .בבורסה שקל מיליארד 1.9-כ

 מיליון שקל 358-כבת"א החודש  גויסו בשוק המניות; 

 פוצלה מחברת  - אביב-חברה חדשה שניה השנה בשוק המניות בתל – יוטרון

 .אביב-האם הבורסאית "יוניטרוניקס", והחלה להיסחר בתל

 ירידה בתשואות אג"ח ממשלת על רקע , לסוגיהןבאיגרות החוב שערים  עליות

 .שנים 10-ל ארה"ב

  5.2-כ החודש סכום של גויס -ע"י הסקטור העסקי  בשוק איגרות החובגיוס 

  :מהציבור מיליארד שקל

מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י בנק  2.5-כ –בנקים מיליארד שקל גויסו ע"י  3.6-כ

מיליארד שקל  0.9-כ –גויסו ע"י הסקטור הריאלי מיליארד שקל  1.6-, וכהפועלים

  .מתוכם גויסו ע"י חברות נדל"ן

 מיליארד שקל בסוף  90.5-ל מגיע שווין– קרנות סל 596נסחרות  2019 מרץב

  .פברוארלשווי קרנות הסל בסוף  בדומה וזאת החודש

 אביב -מגביר את רכישת קרנות הנאמנות המשקיעות באיגרות חוב בתל הציבור

 .כספיות קרנות לרכוש ממשיךו

 
 יחידת המחקר, נורית דרור
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 שוק המניות  

 מדדים עיקריים:

 1-3/2019 2019 מרץ 

 5.4% -1.8% 35-ת"א

 10.2% 1.8% 90-ת"א

 SME60 0.3%- 9.2%-ת"א

 15.4% 1.1% צמיחה-ת"א

 15.3% 2.6% עילית-ת"א טק

 7.1% -0.2% 5-ת"א בנקים

 18.0% 5.5% נדל"ן-ת"א

 12.7% -1.3% נפט וגז-ת"א

 

 בהשפעת פרסום , אביב-המניות המובילים בתל מדדיב מגמה מעורבת הנרשמ 2019 מרץב

 .במרץ( 2.6%)שערים בנאסד"ק הועליות  ,ע"י החברות הבורסאיות 2018דו"חות כספיים לשנת 

o המניות הכלולות  במרביתשערים נרשמו  ירידותכאשר , 1.8%-בהחודש  ירד 35-מדד ת"א

 : בראשןו, במדד

  ותרמו , בהתאמה 17%-ובכ 5%-בכ שירדוהחברה לישראל חברת האם מניית וכיל מניית

   .המדד לירידת 0.6%-ירד כ

  בעקבות פרסום דוחות כספיים  20%-שירדה בכבזק מניית כן ו 8%-שירדה  בכטבע מניית

            ההחברות תרמכ"א ממיליארד שקל.  2-בהם נרשמו מחיקות של יותר מ 2018לשנת 

 לירידת המדד. 0.4%-כ

o 5.5%-שעלו בכ , בין היתר בזכות מניות הנדל"ן הכלולות בו1.8%-ב עלה 90-א"ת מדד 

 . בממוצע החודש

  2019 מרץבאביב -בתלהמניות הענפיים המובילים מדדי את מגמה מעורבת אפיינה גם: 

o  27שהושק באוקטובר אשתקד וכולל פמילי -ת"אמדד ונדל"ן -ת"אמדד  –בעלייה בלטו 

בהשפעת  בהתאמה, 3.2%-בו 5.5%-ים עלו בהמדד –מניות של חברות משפחתיות 

שעלה  עילית-טק ת"א מדדו, בהםהכלולות פרסום דו"חות כספיים חיוביים ע"י החברות 

 .בהשפעת המניות הדואליות הכלולות בובין היתר  2.6%-ב

o בשל ירידת בין היתר  ,מרץב 4.1%-ירד בשפלוס -ביטוחת"א  מדד –בירידה  ומנגד, בלט

בסוף עקב ירידות השערים בבורסה  2018ברבעון האחרון של רווחיות החברות בענף 

בהמשך לירידות  במרץ, 3.2%-שירד בגיות מידע ותקשורת וטכנול-ת"אומדד , השנה

וירידה ברווחיות  התגברות התחרותהמשך בהשפעת השערים בשנתיים האחרונות וזאת 

 בענף. החברות
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 מחזורים יומיים )במיליוני שקלים(:

 

 1-3/2019 2019 מרץ 

 1,149 1,157  קרנות סלמניות כולל 

 932 950  קרנות סלמניות ללא 

 

  בדומה  –מיליארד שקל   1.2-הסתכם החודש בכ (מוצרי מדדיםהמחזור בשוק המניות )כולל

  .אשתקד מרץבמהמחזור  12%-נמוך בכו, בחודש הקודםמחזור ל

מיליארד שקל  1.9-נרשם מחזור בסך כ שנתי של מדדי המניות-ערב העדכון החצי ,במרץ 7-ב

  מיליארד שקל מתוכו בשלב הנעילה. 0.8-כ –בבורסה 

 בארה"ב בבורסת המחקה את מניותיה מהמסחר  גזית גלובנדל"ן המניב חברת ה-NYSE  

 אביב. -, והן ממשיכות להיסחר בבורסה בתל 7.3.2019-ב
 

 גיוסי הון/חברות חדשות:
 

 הנפקות והקצאות של מניות )במיליוני שקלים(:
 

 1-3/2019 2019 מרץ 

 1,123 358 אביב-גיוס בתל

 53 - חדשותע"י חברות מזה: 
 )חברה אחת(  (חדשות מנפיקותמספר )

 חברה אחת חברה אחת גיוס ללא חדשות חברות

 269 23 גיוס בחו"ל

 1,392 381 סה"כ

  ללא גיוס: –חברת מניות חדשה 

פוצלה מחברת האם הבורסאית  – אביב-חברה חדשה שניה השנה בשוק המניות בתל – יוטרון

-מניות "יוטרון" לבעלי מניות "יוניטרוניקס", והחלה להיסחר בתל"יוניטרוניקס" בדרך של חלוקת 

החברה עוסקת בפרויקטים של מערכות  .מיליון שקל 194-בשווי שוק של כ במרץ 14-ב אביב

 ממוכנות לחניונים ומערכות לוגיסטיות למחסנים.

 במרץ אשתקדקל שמיליון  416-, לעומת כשקל מיליון 358-כאביב -גויסו בשוק המניות בתל מרץב:  

o ברנמילרבהנפקה לציבור ע"י חברת הטכנולוגיה מיליון שקל גויסו  8-כ. 

o מתוכם: הקצאות פרטיות.  שבעבמיליון שקל גויסו  350-כ 

 המהוות מיליון שקל 180-כבשווי של ששמה שונה ל"אינטליקנה" תפן  חברת מניות , 

למר אורי וייס ול"אלויט אל.סי.אס הוקצו   ,החברה )בדילול מלא( מהון מניות 70%-כ

 אלויטפעילות  חברה העוסקת בתחום הקנאביס הרפואי, וזאת עקב מיזוג –פארמה" 

  בחברה במסגרת הסדר.
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 שמניותיה נסחרות במקביל בנאסד"קמג'יק,  חברת ההייטק מיליון שקל גויסו ע"י 127-כ 

 .מוסדיים ישראלים ולבעלי השליטה בחברה בהקצאת מניות למשקיעים, (MGIC)סמל: 

  מיליון שקל  22-כ –בחו"ל. כמעט כל הסכום  מיליון שקל 23-כהבורסאיות החברות גייסו החודש

( בהנפקת FRSX  שמניותיה נסחרות במקביל בנאסד"ק )סמל:פורסייט גויסו ע"י חברת הטכנולוגיה 

 מניות לציבור בארה"ב.

 איגרות החוב והמק"משוק 
 

 מדדים עיקריים:
 

 1-3/2019 2019 מרץ 

   אג"ח חברות:

 4.3% 1.4% 20-תל בונד

 3.2% 0.7% 40-בונד-תל

 4.7% 0.9% תשואות-תל בונד

 3.7% 1.4% שקלי-תל בונד

 6.2% 2.6% תשואות שקלי –תל בונד 

   אג"ח ממשלתי:

 3.5% 1.3% צמוד מדד 

 2.6% 0.7%  ריבית קבועה –שקלי 

תשואות לפדיון של האג"ח הממשלתי  ירידתעל רקע וזאת  בכל איגרות החוב לסוגיהןערים ש עליות

כאשר, .  בסוף החודש הקודם 2.77%לעומת  ,מרץבסוף  2.44%רמה של לבארה"ב שנים  10-ל

הגבירו , 2019על הותרת הריביות ללא שינוי במהלך שנת  ECBהודעות הפד והבנק האירופאי המרכזי 

 להותרת הריבית בארץ גם כן ללא שינוי השנה.את הציפיות 

  חברותאיגרות החוב:  

בונד -ותל 20בונד -הכולל את איגרות חוב חברות צמודות המדד שבמדדי תל, 60בונד -מדד תל

 .1.0%-, עלה החודש ב40

 בריבית צמודות שאינן הקונצרניות החוב איגרות כל את הכולל, שקלי תשואות-בונד תל מדד

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

 על רמת הסיכון באג"ח אלה.וזאת כפיצוי  2.6%-החודש בכ עלה, מידרוג בדירוג( A2) לבין

 איגרות חוב זרות, 36הכולל בונד גלובל -מדד תל החודש גם אתאפיינה  מגמה חיוביתיצוין כי 

 לאחר ירידה של וזאת , 2019מאמצע ינואר  14%-השלים עלייה של כ מרץב 4.5%-שעלה בכ

 .2018בשנת  13%-כ
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 איגרות החוב הממשלתיות:  

 ואילו, בהתאמה 0.7%-ובכ 1.3%-בכ עלו קבועה בריבית והשקליות המדד צמודות החוב איגרות

 וזאת ,ברציפות שלישי חודש, שינוי ללא מרץב נותרו משתנה בריבית השקליות החוב איגרות

  .השנה במשק הריבית התייצבות להמשך ציפיות עקב

 
 מחזורים יומיים )במיליוני שקלים(:

 

 1-3/2019 2019 מרץ 

 2,645 2,482 אג"ח ממשלתי

 898 900 קרנות סלאג"ח חברות כולל 

 792 792 קרנות סלאג"ח חברות ללא 

 3,543 3,382 קרנות סלסה"כ אג"ח כולל 

 436 389 מק"מ

 

 ירידה  - (מגמה מעורבת במחזורי המסחר באיגרות החוב )ללא קרנות סל נרשמה 2019 מרץב

במחזורי המסחר באיגרות  התייצבותולסוגיהן,  הממשלתיותחוב האיגרות ב מחזורי המסחרב

  :םלעומת החודש הקוד חוב חברות

o  מיליארד שקל  1.7-שהסתכם בכשקליות  היומי באיגרות חוב ממשלתיותהמסחר מחזור

  בחודש הקודם. מהמחזור  15%-בכ נמוךהיה  ,מרץב

מיליארד שקל  0.8-המחזור היומי בכ הסתכםבאיגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד 

 .מהמחזור בחודש הקודם 8%-בכ נמוך, מרץב

o מיליארד שקל  0.8-הסתכם בכ )ללא קרנות סל(חברות  מחזור המסחר היומי באיגרות חוב

 . מיםהקוד ייםבחודשהממוצע בדומה למחזור , מרץב

 בחודשיים האחרונים, והמחזור  שנרשמההירידה במחזורי המסחר נמשכת  במלווה קצר מועד

 .מחזור בחודש הקודםמה 4%-נמוך בכ ,במרץ שקל מיליון 389-בכ הסתכםהיומי 
 

 הנפקות והקצאות של איגרות חוב:
 

 אג"ח חברות:
 

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

 1-3/2019 2019 מרץ 

 14,365 5,165 אג"ח לציבור
 מזה: ע"י חברות חדשות

 חדשות( מנפיקות)מספר         
- - 

 793 123 אג"ח רצף מוסדיים ונשר 

 15,158 5,288 סה"כ
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  אביב-בתל לציבור איגרות חוב אמצעות הנפקות שלב שקל מיליארד 5.2-כ מרץב וגייסהחברות ,

להלן מאפייני אשתקד.  מרץבמיליארד שקל  5.9-מיליארד שקל בחודש הקודם וכ 2.7-לעומת כ

  הגיוס העיקריים:

 הפועליםמיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י בנק  2.5-כ –בנקים מיליארד שקל גויסו ע"י  3.6-כ ,

 ת ומיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י חבר 0.9-כ – הריאליע"י הסקטור גויסו  מיליארד שקל 1.6-וכ

 .נדל"ן

 מיליארד שקל גויסו באמצעות  0.7-, כצמוד מדד שקל גויסו באמצעות אג"ח מיליארד 3.9-כ

-כומיליארד שקל גויסו באמצעות נע"מ נושא ריבית משתנה,  0.3-כ, ריבית קבועהשקלי  אג"ח

  .דולרצמוד שקל גויסו באמצעות אג"ח  מיליארד 0.3

 מקבוצת " באמצעות אג"ח בדירוג גבוה הגיוס בוצעמ 97%-כA".  

 בין המנפיקות החודש:הנפקות לציבור 10-בשקל גויסו ארד ימיל 5.1-כ . 

 מיליארד שקל גויסו ע"י שלושה בנקים: 3.6-כ 

o בהנפקה הגדולה ביותר מתחילת  – הפועליםמיליארד שקל גויסו ע"י בנק  2.5-כ

"מעלות"  AAAבדרוג הגיוס בוצע באמצעות הרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד . השנה

 "מידרוג". Aaa-ו

o צמוד ח"אג של סדרה הרחבת  לאומי בנק י"ע באמצעות גויסו שקל מיליארד 0.9-כ 

 זוהי". מעלות" י"ע AA דורג ח"האג. למניות להמרה מנגנון הכולל, COCO מסוג מדד

 0.7-כ הבנק גייס הקודמת בהנפקה, השנה הבנק י"ע זה ח"אג של שניה הנפקה

 . שקל מיליארד

o משתנה ריבית נושא מסחרי ע"ני באמצעות ירושליםמיליארד שקל גויסו ע"י בנק  0.3-כ 

 ". מעלות" A-1 ומדורג

 שגייסו מליסרון ואלוני חץ ישראליות:  חברות נדל"ן ארבעמיליארד שקל גויסו ע"י  0.8-כ 

גבאי ופתאל אירופה מיליון שקל בהתאמה באמצעות אג"ח צמוד מדד, ו 285-וכ 308-כ

  מיליון שקל בהתאמה באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה.  67-וכ 192-שגייסו כמניבים 

 אג"ח צמוד מדד( פורמולה מערכות מהחברות  כל אחתמיליארד שקל גויסו ע"י  0.3-כ(

 .(אג"ח צמוד דולר)דלתא ו

 מיליון שקל בהקצאת  91-בארבע הקצאות פרטיות של אג"ח, מתוכם כגויסו  שקל מיליון 120-כ

 לחברת הביומדהוזרמו  מיליון שקל נוספים 10-וכ, דור אלון אג"ח שקלי למשקיעים מוסדיים ע"י 

 (.7סד' בגין מימוש סופי של כתבי אופציה לאג"ח ) טוגדר

 120-כ –, מרבית הסכום ר.נ.ש חאג"ממוסדיים באמצעות החודש גויסו נוספים מיליון שקל  123-כ 

 .באמצעות ני"ע מסחרייםסלע קפיטל נדל"ן מיליון שקל גויסו ע"י 
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 אג"ח ממשלתי

 בהמשך לגיוס בסך אביב, -מיליארד שקל בהנפקות אג"ח בתל 6.1-גייס החודש כ האוצר משרד

מיליארד  12-כלעומת , וינואר ופברואר –מיליארד שקל בכל אחד מהחודשים הקודמים  6.3-של כ

באמצעות אג"ח שקלי בריבית  ומהסכום גויס 88%-כ. הראשון של שנה קודמתברבעון שקל 

 באמצעות אג"ח צמוד מדד. ומהסכום גויס 12%-קבועה, וכ

 3.5%-הינה על רקע ציפיות לגירעון ממשלתי בשיעור של כהשנה, הממשלתי הגיוס קצב הגברת 

 בהתאמה. 2017-ו 2018בשנים  1.9%-וכ 2.9%-לעומת גירעון של כ 2019-ב מהתמ"ג

 

הנגזריםשוק   
 

 מחזורים יומיים )באלפי יחידות(:
 

 1-3/2019 2019 מרץ 

 67 70 35-אופציות חודשיות על מדד ת"א

 26 28 35-אופציות שבועיות על מדד ת"א

 37 34 דולריותאופציות 

 :שאפיינה את המסחר בהם מתחילת השנהבמרץ, נבלמה הירידה במחזורים 

 על מדד ת"אהחודשיות באופציות המחזור ו בפעילות עלייהחלה  35-באופציות על מדד ת"א-

מהמחזור בחודש  18%-בכ גבוה –בממוצע בחודש מרץ אלף יחידות ביום  70-הסתכם בכ  35

  . אשתקד מרץבמהמחזור  33%-נמוך בכ, אך הקודם

 גבוה  - מרץבאלף יחידות ביום  28-בכהמחזור  הסתכם 35-מדד ת"אבאופציות השבועיות על 

 אשתקד.   מרץבמהמחזור  8%-נמוך בכ, אך מהמחזור בחודש הקודם 28%-בכ

  0.8%-הדולר בכ להתחזקות, וזאת במקביל בהיקף המסחר התייצבותחלה באופציות הדולריות 

, בחודש הקודםמחזור בדומה ל, מרץבאלף יחידות ביום  34-נסחרו כו ,תוך תנודתיות ביחס לשקל

 אשתקד.  מרץבמהמחזור  42%-נמוך בכאך 
 

 (ETF) קרנות סל

 – 2019 מרץרד שקל בסוף במיליא 90.5-כשווין הגיע ל ,קרנות סל 596כיום נסחרות בתל אביב 

קרנות סל של "פסגות" בשווי  4מהמסחר של  החודש פורקו ונמחקו .בסוף החודש הקודםבדומה לשווי 

 מיליון שקל. 6-של כ

רנות קשווי ב ירידה קיזזהאביב -בתל ומדדי מניות ח חברותקרנות סל על מדדי אג"שווי עלייה ב

 סל על מדדי מניות בינלאומיים:

 מיליארד שקל  0.2-גבוה בכ, מדדי מניות מקומייםעל קרנות סל וק מיליארד שקל שווי ש 21.5-כ

 מהחזקות הציבור בקרנות סל אלה עוקבות אחר מדדי  60%-כ. החודש הקודםשווי בסוף מ

בהתאמה, לפיכך עלייה  1.8%ושל  0.9%מדדים אלה רשמו ירידה של  –  35-ות"א  125-את"

 בשווי קרנות הסל נובעת מרכישות הציבור. 
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 מיליארד  0.5-בכ נמוך, בינלאומייםמדדי מניות מיליארד שקל שווי שוק קרנות סל על  42.0-כ

מרבית הבורסות בעולם רשמו עליות שערים בחודש  שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם. 

 NASDAQ-ו   S&P 500מהחזקות הציבור בקרנות הסל עוקבות אחר מדדי  40%-מרץ, ויצוין כי כ

בהתאמה במרץ. לפיכך, ירידה בשווי קרנות הסל על  4.0%-וב 1.8%-מדדים אלה עלו ב  100

 מדדים אלה נבעה ממכירות. 

 מיליארד  0.4-, גבוה בכמדדי איגרות חוב חברותעל קרנות סל  שוק מיליארד שקל שווי 20.9-כ

 1%-כבקרנות אלה נבעה הן מעלייה של  2.1%-עלייה של כ .החודש הקודםשקל מהשווי בסוף 

 במדדי אג"ח חברות בת"א והן מרכישות הציבור.

 ומקצתן על  מדדי איגרות חוב ממשלתיותמיליארד שקל שווי שוק קרנות סל מרביתן על  6.1-כ

 , בדומה לשווי בסוף החודש הוקדם.מדדי איגרות חוב בינלאומיים

 
 מחזורים יומיים )במיליוני שקלים(:

 
 1-3/2019 2019 מרץ 

 217 207 מדדי מניותעל קרנות סל 
 19% 18% ממחזור המסחר במניות % 

 106 107  סל על מדדי אג"ח קרנות
 12% 12% ממחזור המסחר באג"ח לא ממשלתי % 

 

נרשמה  איגרות החוב בשוקואילו  ,במוצרי מדדים במחזורי המסחרירידה הנמשכת בשוק המניות 

 :מהחודש הקודםלעומת עלייה במחזורי המסחר במוצרי מדדים החודש 

  3%-, נמוך בכמרץבמיליון שקל  207-הסתכם בכ על מדדי מניותקרנות סל במחזור המסחר 

 . מתחילת השנה בהמשך לירידה במחזורי המסחר, וזאת בחודש הקודם חזורהממ

  בכ גבוה – מרץבמיליון שקל ביום  107-כב הסתכםמחזור המסחר בקרנות סל על מדדי אג"ח-

  .וזאת לאחר חודשיים רצופים של ירידה הקודםמהמחזור בחודש  8%

 

 קרנות נאמנות

 יצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות )במיליוני שקלים(:
 

 1-3/2019 2019 מרץ 

 -369 -123 אביב-קרנות המשקיעות במניות בתל

 -1,256 376 אביב-בתל חוב באיגרות המשקיעות קרנות

 -681 -248 קרנות שקליות

 2,621 651 קרנות כספיות
 -226 -194 קרנות המשקיעות בחו"ל
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אביב וממשיך -הציבור מגביר את רכישת קרנות הנאמנות המשקיעות באיגרות חוב בתל מרץבחודש 

 לרכוש קרנות כספיות:

 0.1-כהמשך פדיונות מתונים בסכום של  – אביב-בתל במניות המשקיעות נאמנות בקרנות 

לממוצע הפדיונות בכל אחד מהחודשים בסכום דומה , בהמשך לפדיונות מרץבמיליארד שקל נטו 

 . 2018מיליארד שקל בדצמבר  1-, ולאחר פדיונות נטו בסך כ2019פברואר -ינואר

בדומה , מרץבמיליארד שקל נטו  0.2-כבסך של פדיונות  המשך בקרנות המשקיעות בחו"ל

-בחודשים אוקטוברמיליארד שקל  0.9-פדיונות בסך כבהמשך לבחודש הקודם, ולפדיונות נטו 

 .2018דצמבר 

 והסתכמו  מרץבהתגברו רכישות הציבור בחודש  אביב-באיגרות חוב בתל המשקיעות בקרנות 

 20.6-מכירות ענק בסך כלאחר פי ארבעה לעומת החודש הקודם, ומיליארד שקל נטו,  0.4-כב

 .2019ועד ינואר  2018 מרץהחל במיליארד שקל נטו 

, אך בקצב נמוך מזה שאפיין אותן שנה קודמת, מרץבנמשכו הפדיונות  השקליות בקרנות

  .2019פברואר -לממוצע בחודשים ינוארבדומה  מיליארד שקל נטו 0.2-והסתכמו בכ

 מיליארד שקל  0.7-הסתכמו בכו גם אם בקצב מתון, ,רכישות הציבורנמשכו  – הכספיות קרנותב

דצמבר בחודשים מיליארד שקל נטו  4-כבהמשך לרכישות בסך בדומה לחודש הקודם, ו, מרץבנטו 

 יחד. 2019וינואר  2018

 

 חדשות

( מציעה ללקוחותיה הזרים גישה ישירה Interactive Brokersלראשונה! אינטראקטיב ברוקרס )

 לבורסה בתל אביב באמצעות חבר בורסה ישראלי

מאפשרת ללקוחותיה הזרים גישה ישירה קבוצת אינטראקטיב ברוקרס, ברוקר אלקטרוני בינלאומי, 

אינטראקטיב ברוקרס משרתת  .למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב באמצעות חבר בורסה ישראלי

מדינות. החברה  32-בורסות ב 120-לקוחות ברחבי העולם ופועלת ביותר מ 593,000-למעלה מ

בון יחיד, במטבעות שונים, מטבעות ונכסי מסחר מחש 23-מאפשרת ללקוחותיה לממן את חשבונם ב

היא אחת מהחברות הבינלאומיות המובילות למסחר בניירות  כולל שקל ישראלי. אינטראקטיב ברוקרס

והנגשת הבורסה בתל אביב ללקוחותיה, מרחיבה את הפריסה הגלובלית של אינטראקטיב ערך 

מהלך זה הינו ת. ברוקרס ומאפשרת ללקוחות פרטיים ומקצועיים כאחד להשקיע בחברות הישראליו

תוצאה ישירה של התוכנית האסטרטגית של הבורסה לעידוד משקיעים בינלאומיים לסחור בבורסה 

  וספיםלפרטים נ בתל אביב, להרחיב את נפח המסחר ולשפר את הנזילות בשוק הישראלי. 
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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         

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.

ונים, לרבות מרישומי הבורסה ומהחברות הציבוריות, אך עם זאת הבורסה,  המידע המוצג לוקט ממקורות ש       

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

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

 א.  מכל סיבה שהי

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

  .ISSN. -8231-0333 כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
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