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עליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים בדומה לעליות השערים בבורסות
בארה"ב.
מדד ת"א 35-עלה ב 1.7%-החודש והשלים עלייה של כ 11%-מתחילת השנה.
מדד ת"א 125-עלה ב 1.9%-החודש ,השלים עלייה של  13.5%מתחילת השנה
והגיע לרמת שיא כל הזמנים.
הבורסה השיקה את מדד התנודתיות  -מדד .VTA35
מחזור המסחר היומי בשוק המניות הסתכם בכ 1.2-מיליארד שקל ביולי בדומה
למחזור הממוצע במחצית הראשונה של ;2019
בשוק המניות גויסו החודש בת"א כ 1-מיליארד שקל;
 4חברות חדשות הצטרפו החודש לבורסה ,כך שמתחילת השנה הצטרפו 9
חברות חדשות.
 oהושלמה הצעת מכר ראשונה ( )IPOשל שתי חברות פיננסים בשוק המניות:
 אלטשולר שחם גמל 25% -ממניות החברה בשווי כ 288-מיליון שקל
נמכרו בהצעת מכר ראשונה לציבור ע"י בעלי השליטה ,לפי שווי חברה של
כ 1.2-מיליארד שקל .
 הבורסה לני"ע בתל-אביב 32% -ממניות החברה בשווי של כ 225-מיליון
שקל נמכרו בהצעת מכר ראשונה לציבור מטעמן של ארבע קרנות השקעה
זרות ,לפי שווי חברה של  710מיליון שקל.
 oשתי חברות חדשות נרשמו החודש בשוק המניות במסגרת הרישום הכפול
ומניותיהן החלו להיסחר גם בתל אביב החל מאמצע יולי:
 באטמ תקשורת -יצרנית מערכות תקשורת ומיכשור רפואי הנסחרת
בבורסה הראשית בלונדון .LSE
 אנלייבקס-העוסקת בפיתוח תרופות ונסחרת בנאסד"ק.
עליות שערים בכל מדדי איגרות החוב ,בראשן אג"ח ממשלתיות שקליות בריבית
קבועה שעלו החודש ב.2.1%-
גיוס בשוק איגרות החוב ע"י הסקטור העסקי  -החודש גויס סכום של כ4.0-
מיליארד שקל מהציבור .כ 2.2-מיליארד שקל גויסו ע"י הסקטור הריאלי1.6( ,
מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י חמש חברות נדל"ן) ,וכ 1.8-מיליארד שקל גויסו ע"י
הסקטור הפיננסי (מזה כ 1.25-מיליארד שקל גויסו ע"י בנק לאומי באמצעות אג"ח
 ,COCOוכ 0.1-מיליארד שקל גויסו ע"י חברת הביטוח איילון ביטוח הנפקות -
חברת האג"ח החדשה השלישית הנרשמת השנה בבורסה).
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בנוסף ,כ 2-מיליארד שקל גויסו ממשקיעים מוסדיים .מרבית הסכום ע"י חברת
התקשורת בזק וחברת כרטיסי האשראי מקס איט באמצעות אג"ח שנרשם למסחר
במסגרת מערכת רצף מוסדיים;
 ביולי  2019נסחרות  593קרנות סל – שווין מגיע ל 93.4-מיליארד שקל בסוף
החודש .הציבור רוכש קרנות סל על מדדי מניות בת"א וממשיך למכור קרנות סל
על מדדי מניות בינלאומיים .בנוסף הציבור הגדיל החודש את החזקותיו בקרנות
סל על מדדי אג"ח חברות בת"א.
 ענקית הפיננסים הבינלאומית בלאקרוק רשמה למסחר בבורסה  15קרנות חוץ
הראשונות להיסחר גם בתל-אביב.
 הציבור רוכש קרנות סל על מדדי מניות מקומיים וממשיך לרכוש קרנות נאמנות
המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב ,ולאחר הפסקה בת חודש חוזר לרכוש קרנות
כספיות.
נורית דרור ,יחידת המחקר
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

יולי 2019
1.7%
2.6%
-1.8%
0.8%
3.4%
2.0%
4.1%
1.3%

1-7/2019
11.0%
21.1%
3.8%
16.9%
24.4%
19.6%
38.3%
6.7%

ביולי  2019נרשמו עליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים בתל-אביב ,וזאת בהשפעת
ציפיות להורדת ריבית הפד שתרמו לעליות שערים בנאסד"ק (כ .)2%-בסוף יולי אכן ירדה הריבית
בארה"ב ,לראשונה מאז המשבר הפיננסי של  ,2008ברבע אחוז לרמה של .2.25%
 oמדד ת"א 35-עלה החודש ב ,1.7%-והשלים עלייה של  11%מתחילת שנת  .2019עליות
שערים אפיינו את מרבית המניות במדד ,בראשן שלוש המניות הדואליות  -מניית הפארמה
פריגו שתרמה כ 0.9%-לעליית המדד ,ומניות הטכנולוגיה נייס וטאואר שתרמו כל אחת כ-
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 0.6%לעליית המדד .מאידך ,למניית טבע שירדה החודש בכ ,18%-תרומה שלילית של כ1%-
למדד ת"א 35-החודש.
 oמדד ת"א 90-עלה ב ,2.6%-והשלים עלייה חדה של  21%מתחילת השנה .לעליית המדד
החודש תרמו מניות הנדל"ן ,המהוות כ 30%-משווי המניות במדד ,שעלו ב 3%-בממוצע.
 oמדד ת"א 125-שעלה החודש ב 1.9%-והשלים עלייה של  13.5%מתחילת השנה ,הגיע ב-
 31ביולי לרמת שיא של  1513.53נקודות .השיא הקודם נרשם ב 20-בספטמבר  2018ועמד
על  1505.04נקודות.
 oיוצא דופן החודש מדד ת"א SME60-שירד ב 1.8%-והוא עדיין גבוה בכ 4%-מהרמה בה היה
בתחילת השנה .לירידת המדד החודש תרמו מניות הביומד שירדו בכ 10%-בממוצע החודש.


פיצול ענף הנדל"ן והבינוי
ב 1-ביולי פוצל ענף הנדל"ן ובינוי לשני תתי -ענף נפרדים" -נדל"ן מניב" ו"בנייה".
ענף נדל"ן ובינוי כולל היום  91חברות ,עם שווי שוק כולל של כ 152-מיליארד שקל ,כאשר 73
החברות הגדולות מתוכן כלולות במדד ת"א-נדל"ן .הענף פוצל בתחילת יולי לשני תתי ענפים:
נדל"ן מניב – הכולל  52חברות בשווי שוק כולל של כ 133-מיליארד שקל ,ובנייה – הכולל 39
חברות בשווי שוק כולל של כ 19-מיליארד שקל.

מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):

מניות כולל קרנות סל
מניות ללא קרנות סל

יולי 2019

1-7/2019

1,208
985

1,205
992

 המחזור היומי בשוק המניות (כולל תעודות סל) הסתכם בכ 1.2-מיליארד שקל ביולי ,נמוך אומנם
בכ 10%-מהמחזור בחודש הקודם ,אך דומה למחזור הממוצע בינואר-יוני .2019
ב 8-ביולי ,ערב העדכון החודשי של מדדי המניות נרשם מחזור בסך כ 2.4-מיליארד שקל
בבורסה – כמחצית הסכום בשלב הנעילה.
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גיוסי הון/חברות חדשות:
הנפקות והקצאות של מניות (במיליוני שקלים):

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

יולי 2019

1-7/2019

968
514
( 2חברות)
2
945
1,913

5,972
2,706
( 6חברות)
3
1,569
7,541

 ביולי גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ 1-מיליארד שקל .להלן עיקרי הגיוס החודש:
 oכ 792-מיליון שקל גויסו בארבע הנפקות לציבור:




שתי חברות פיננסים ביצעו הנפקות ראשוניות ) (IPOבשוק המניות –

 חברת ניהול קרנות פנסיה וקופות גמל אלטשולר שחם גמל – בהצעת מכר ראשונה
לציבור ,ע"י בעלי השליטה אלטשולר שחם ,יאיר לוינשטיין ופרפקט שוקי הון ,נמכרו
 25%ממניות החברה בסך של כ 288-מיליון שקל ,לפי שווי חברה של כ 1.2-מיליארד
שקל.
במכרז המוסדי נרשם ביקוש של פי  3.7מהכמות המוצעת ובמכרז הציבורי נרשם
עודף ביקוש של פי  2.6מהכמות המוצעת.
המניה צפויה להצטרף ב 6-באוקטובר 2019 ,למדדי הבורסה :ת"א ,90-ת"א,125-
ת"א-פיננסים.
 הבורסה לני"ע בתל-אביב – בהצעת מכר ראשונה לציבור מטעמן של ארבע קרנות
השקעה זרות נמכרו  32%ממניות החברה בשווי של כ 225-מיליון שקל ,לפי שווי
חברה של  710מיליון שקל 90% .מהמניות נמכרו בהצעה לא אחידה למשקיעים
מוסדיים בארץ ובחו"ל ,ו 10%-מהמניות נמכרו לציבור.
המניה צפויה להצטרף ב 6-באוקטובר 2019 ,למדדי הבורסה :ת"א ,SME60-ת"א-
פיננסים.
שתי חברות ותיקות – קרן ההשקעות במקרקעין מגוריט וחברת האנרגיה הירוקה
אנרג'יקס גייסו כ 139-מיליון שקל ,כל אחת.

 oהחודש בוצעו  8הקצאות של מניות בסך של כ 96-מיליון שקל .בלטו:
 מגדלי ים תיכון שהקצתה מניות בשווי של כ 40-מיליון שקל למר דוד פתאל.
 חברת האנרגיה הירוקה אלומיי קפיטל שמניותיה נסחרות גם ב NYSE-וגייסו כ 31-מיליון
שקל בהקצאה של מניות למשקיעים מוסדיים בארץ.
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 oכ 80-מיליון שקל הוזרמו לחברות בגין כתבי אופציה שהגיעו למימוש סופי החודש .מרבית
הסכום ,כ 75-מיליון שקל הוזרמו לשותפות הנפט והגז רציו פטרוליום.
 החודש גייסו החברות הדואליות כ 0.9-מיליארד שקל בחו"ל בהקצאות פרטיות של מניות ,כמעט
כל הסכום גויס ע"י חברת הנפט והגז אנרג'יאן שמניותיה נסחרות בבורסה הראשית בלונדון ,LSE
בהקצאת מניות למשקיעים זרים וישראלים.
 שתי חברות חדשות נרשמו החודש בשוק המניות במסגרת הרישום הכפול:
 oבאטמ תקשורת -יצרנית מערכות תקשורת וסייבר ומכשור רפואי לבדיקות מעבדה ,הנסחרת
בבורסה הראשית בלונדון (סמל ,)BVC :רשמה את מניותיה למסחר מקביל בת"א החל ביום
חמישי ה .11.7.2019-שווי החברה כיום כ 825-מיליון שקל.
 oאנלייבקס  -חברת אימונותרפיה ישראלית בשלב הניסויים הקליניים ,הנסחרת בבורסת
הנאסד"ק (סמל ,)ENLV :רשמה את מניותיה למסחר מקביל בת"א החל ביום שני ה-
 .22.7.2019שווי החברה כיום כ 780-מיליון שקל.
כיום נסחרות בתל-אביב  57חברות שמניותיהן נסחרות גם בארה"ב או באירופה.

שוק איגרות החוב והמק"מ
מדדים עיקריים:
יולי 2019
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

1-7/2019

1.3%
0.7%
0.6%
1.4%
1.8%

7.6%
6.1%
7.3%
6.4%
10.0%

1.9%
2.1%

7.6%
6.4%

עליות שערים אפיינו החודש את כל איגרות החוב לסוגיהן ,בהשפעת ירידת התשואות לפדיון של
אג"ח ממשלתי ל 10-שנים בארה"ב שהגיעו לרמה של  2.07%בסוף יולי ,לעומת  2.99%לפני שנה.
ירידת התשואות מבטאת ציפיות להורדת ריבית הפד ,שהתממשו כאמור בסוף יולי.


בלטו החודש איגרות החוב איגרות החוב השקליות בריבית קבועה – ממשלתיות וחברות –
שעלו בכ 2.1%-ובכ 1.4%-בהתאמה ביולי והשלימו עלייה של כ 6.4%-מתחילת .2019
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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 ,עלה ב 1.8%-ביולי ומוביל בעלייה של  10.0%מתחילת השנה ,וזאת
כפיצוי על רמת הסיכון באג"ח אלה.


איגרות החוב צמודות המדד – ממשלתיות וחברות  -עלו בכ 1.9%-ובכ 0.9%-בהתאמה ביולי
ועלו בכ 7%-בממוצע מתחילת שנת  .2019לעליית איגרות חוב אלה תרם מדד המחירים לצרכן
שעלה בכ 0.9%-במחצית הראשונה של  2019ולראשונה מזה חמש שנים צפוי השנה לעבור את
יעד המינימום הממשלתי שעומד על .1%



שני מדדים נוספים שבולטים מתחילת  2019הם מדד תל-בונד גלובל הכולל  33איגרות חוב זרות,
ומדד תל בונד צמודות-נדל"ן ומדד שעלו ב 2.3%-וב 1.3%-בהתאמה ביולי ,והשלימו עלייה של
כ 9.5%-בממוצע מתחילת השנה.

מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):

אג"ח ממשלתי
אג"ח חברות כולל קרנות סל
אג"ח חברות ללא קרנות סל
סה"כ אג"ח כולל קרנות סל
מק"מ

יולי 2019
2,620
881
764
3,501
414

1-7/2019
2,600
882
791
3,481
394

 מגמה מעורבת אפיינה את מחזורי המסחר באיגרות החוב החודש:
 oבאיגרות החוב הממשלתיות שקליות נרשמה ירידה בפעילות ומחזור היומי בהן הסתכם בכ-
 1.8מיליארד שקל ביולי ,נמוך בכ 5%-מהמחזור בחודש הקודם ,אך דומה למחזור הממוצע
בחודשים ינואר-יוני .2019
 oמחזור המסחר היומי באג"ח ממשלתי צמוד מדד הסתכם בכ 0.9-מיליארד שקל ביולי – גבוה
אך במעט מהמחזור בחודש הקודם ,ודומה למחזור הממוצע בחודשים ינואר-יוני .2019
 oמחזור המסחר באג"ח חברות (ללא קרנות סל) שהסתכם בכ 0.8-מיליארד שקל ביולי היה
גבוה בכ 9%-מהמחזור בחודש הקודם ,אך נמוך בכ 4%-מהמחזור הממוצע החודשים ינואר-
יוני .2019
 במלווה קצר מועד הסתכם המחזור היומי הממוצע בכ 0.4-מיליארד שקל ביולי ,נמוך אך במעט
מהמחזור בחודש הקודם ,אך גבוה בכ 7%-מהמחזור במחצית הראשונה של השנה .בניכוי
עסקאות מחוץ לבורסה בהיקף של כ 0.16-מיליארד שקל ביום בחודש יולי ,הסתכם מחזור
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המסחר במק"מ בבורסה בכ 0.26-מיליארד שקל ביולי – נמוך בכ 18%-מהמחזור בבורסה
במחצית הראשונה של .2019
הנפקות והקצאות של איגרות חוב:
אג"ח חברות:
הנפקות והקצאות של אג"ח חברות (במיליוני שקלים):

אג"ח לציבור
מזה :ע"י חברות חדשות
(מספר מנפיקות חדשות)
אג"ח רצף מוסדיים ונשר
סה"כ

יולי 2019
4,050
110
(חברה אחת)
1,991
6,041

1-7/2019
35,623
1,608
( 3חברות)
3,192
38,815

 החברות גייסו ביולי – החודש הראשון לפגרת הקיץ  -כ 2.8-מיליארד שקל באמצעות  11הנפקות
של איגרות חוב לציבור בתל-אביב ,וכ 1.2-מיליארד שקל באמצעות שתי הקצאות פרטיות.
להלן מאפייני הגיוס העיקריים החודש:
 כ 2.2-מיליארד שקל גויסו ע"י הסקטור הריאלי – כ 1.6-מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י
חמש חברות נדל"ן .מרבית הגיוסים נועדו למימון פדיונות אג"ח סחיר בשנים .2020-2019
בלטו בגודלן הנפקות שביצעו :חברת הנדל"ן המניב למסחר ביג (כ 480-מיליון שקל ,אג"ח
צמוד מדד) ,חברת נדל"ן מניב לתעשייה מסחר ומשרדים כלכלית ירושלים (כ 333-מיליון
שקל ,אג"ח צמוד מדד ואג"ח שקלי) וחברת הדיור המוגן מגדלי ים תיכון (כ 320-מיליון שקל,
אג"ח שקלי).


כ 1.8-מיליארד שקל גויסו ע"י ארבע חברות מהסקטור הפיננסי.
o




כ 1.25-מיליארד שקל גויסו ע"י בנק לאומי בהקצאת סדרה חדשה של אג"ח COCO

הכולל מנגנון להמרה כפויה למניות  ,שהוצעו בהצעת רכש חליפין מלאה לבעלי שטרי
הון נדחים סד'  201ולבעלי כתבי התחייבות נדחים סד' יד' .האג"ח צמוד מדד ,בריבית
 1.95%מח"מ  4.96ומדורג  AAע"י "מעלות".
 oבין שלושת המגייסות הנוספות -חברת הביטוח איילון ביטוח הנפקות  -חברת האג"ח
החדשה השלישית השנה בבורסה .החברה גייסה כ 0.1-מיליארד שקל בהנפקה של
אג"ח שקלי בריבית  3.18%לפדיון סופי בינואר  2028בדירוג " Baa1מידרוג".
כ 2.1-מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד ,וכ 1.9-מיליארד שקל גויסו באמצעות
אג"ח שקלי נושא ריבית קבועה.
כ 95%-מהגיוס בוצע באמצעות אג"ח בדירוג גבוה מקבוצת " ,"Aוכ 5%-מהגיוס בוצע באג"ח
בדירוג נמוך יותר ובאג"ח ללא דירוג.
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 כ 1.6-מיליארד שקל נוספים גויסו החודש ע"י אג"ח שנרשם למסחר ברצף מוסדיים:
 oכ 0.9-מיליארד שקל גויסו ע"י התקשורת בזק – כ 0.5-מיליארד שקל באמצעות איגרות חוב
צמודות מדד נושאות ריבית קבועה וכ 0.4-מיליארד שקל באמצעות איגרות חוב שקליות בריבית
קבועה ,המדורגות ( )AAע"י "מעלות" ו )Aa2(-ע"י "מידרוג".
 oכ 0.7-מיליארד שקל גויסו ע"י חברת כרטיסי האשראי מקס איט (לשעבר "לאומי קארד")
באמצעות איגרות חוב שקליות נושאות ריבית קבועה המדורגות ( )AA-ע"י "מעלות".
 כ 0.4-מיליארד שקל נוספים גויסו החודש ממוסדיים באמצעות ני"ע מסחריים במסגרת נ.ש.ר.
אג"ח ממשלתי
 משרד האוצר הגביר החודש את הגיוס בשוק איגרות החוב בתל-אביב והנפיק אג"ח בסך כ8.9-
מיליארד שקל ביולי ,לעומת כ 6-מיליארד שקל בממוצע חודשי במחצית הראשונה של  .2019כ-
 79%מהסכום שגויס החודש ,בוצע באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה ,וכ 21%-מהסכום גויסו
באמצעות אג"ח צמוד מדד.
 בנוסף ,משרד האוצר גייס כ 0.5-מיליארד שקל בהקצאה פרטית של אג"ח למשקיע מוסדי ביפן.
הסכום גויס באג"ח צמוד יין לטווח של  7שנה בריבית של .0.15%
הגברת קצב הגיוס הממשלתי השנה ,הינה על רקע ציפיות לגירעון ממשלתי בשיעור של כ4%-
מהתמ"ג ב 2019-לעומת גירעון של כ 2.9%-וכ 1.9%-בשנים  2018ו 2017-בהתאמה.

שוק הנגזרים
מחזורים יומיים (באלפי יחידות):

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

יולי 2019

1-7/2019

63
30
29

67
30
36

ביולי ,נרשמה מגמה מעורבת במחזורי המסחר בנגזרים:
 המחזור באופציות החודשיות על מדד ת"א 35-הסתכם בכ 63-אלף יחידות ביום בממוצע בחודש
יולי – בדומה למחזור בחודש הקודם ,ונמוך בכ 6%-מהמחזור הממוצע בחודשים ינואר-יוני .2019
מדד  VTA35שהושק ב 16-ביולי ,עלה ב 14.8%-ב 18-ביולי לרמה של  .13.54גידול באי-הוודאות
ביום זה בא לידי ביטוי גם בעלייה חדה במחזורי המסחר באופציות על מדד ת"א – 35-לכ141-
אלף יחידות ,לעומת מחזור יומי ממוצע של כ 63-אלף יחידות ביולי.
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באופציות השבועיות על מדד ת"א 35-הסתכם המחזור בכ 30-אלף יחידות ביום ביולי  -בדומה
למחזור בחודש הקודם ,ובדומה למחזור הממוצע בחודשים ינואר-יוני .2019
באופציות הדולריות נרשמה החודש ירידה חדה בפעילות ,ונסחרו ביולי כ 29-אלף יחידות ביום –
נמוך בכ 41%-מהמחזור בחודש הקודם ,ונמוך בכ 24%-מהמחזור הממוצע בחודשים ינואר-יוני
 .2019לירידה החדה במחזורים החודש תרמה החלשות הדולר בכ 1.9%-ביחס לשקל ביולי ,בין
היתר בעקבות הורדת ריבית הפד בסוף החודש.

קרנות סל ()ETF
בסוף יולי נסחרו בתל אביב  593קרנות סל ,ששווין הגיע לכ 93.4-מיליארד שקל בסוף החודש.
החודש הונפקו  3קרנות סל חדשות  ,שווין בסוף החודש הסתכם בכ 17-מיליון שקל" :מגדל" הנפיקה
 2קרנות סל על מדדי מניות בארה"ב ו"הראל" הנפיקה קרן סל על מדד אג"ח דולריות של ממשלת
ישראל הנסחרות בחו"ל.
קרנות חוץ
ענקית הפיננסים הבינלאומית בלאקרוק רשמה למסחר בבורסה  15קרנות חוץ הנסחרות בחו"ל ויהיו
הראשונות להיסחר גם בתל-אביב – החל ב 5-באוגוסט  .2019עשר מהקרנות הן על מדדי אג"ח
בחו"ל וחמש מהקרנות הן על מדדי מניות בחו"ל.
שווי החזקות הציבור ורכישות/מכירות של קרנות סל ע"י הציבור (במיליוני שקלים):
שווי החזקות רכישות(/מכירות) רכישות(/מכירות)
נטו
נטו
הציבור
1-7/2019
יולי 2019
יולי 2019
1,884
530
23,974
קרנות סל על מדדי מניות בת"א
-4,626
-487
41,070
קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל
825
416
קרנות סל על מדדי אג"ח חברות בת"א 22,130
-611
-127
6,235
אחר*
-2,528
332
93,409
סה"כ
* קרנות סל על מדדי אג"ח ממשלתי בת"א ואג"ח חברות בחו"ל.
שווי השוק של קרנות הסל בסוף יולי  2019היה גבוה בכ 1.2-מיליארד שקל לעומת השווי בסוף
החודש הקודם .עיקר העלייה – בקרנות סל על מדדי מניות מקומיים:
 כ 24.0-מיליארד שקל -שווי שוק קרנות סל על מדדי מניות מקומיים ,גבוה בכ 0.9-מיליארד שקל
משווין בסוף החודש הקודם .לכ 0.5-מיליארד שקל מהעלייה תרמו רכישות הציבור נטו ,ביולי,
ולכ 0.4-מיליארד שקל מהעלייה תרמו מדדי המניות המובילים שעלו בכ 2%-בממוצע.
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כ 41.1-מיליארד שקל -שווי שוק קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים ,נמוך בכ 0.3-מיליארד
שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם .השפעתן השלילית של מכירות הציבור שהסתכמו בסך
כ 0.5-מיליארד שקל נטו ,ביולי ,קוזזה חלקית ע"י השפעתה החיובית של עליית שערי המניות
בבורסות מובילות בעולם בכ 2%-בממוצע ביולי.
כ 22.1-מיליארד שקל -שווי שוק קרנות סל על מדדי איגרות חוב חברות ,גבוה בכ 0.6-מיליארד
שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם .כ 0.4-מיליארד שקל מהעלייה נבעה מרכישות הציבור
נטו ,וכ 0.2-מיליארד שקל מהעלייה נבעה ממדדי איגרות חוב חברות שעלו בממוצע בכ0.9%-
ביולי.

מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):
יולי 2019
223
18%
118
13%

קרנות סל על מדדי מניות
 %ממחזור המסחר במניות
קרנות סל על מדדי אג"ח
 %ממחזור המסחר באג"ח לא ממשלתי

1-7/2019
213
18%
91
10%

עלייה במחזורי המסחר בקרנות הסל בשוק המניות ובשוק איגרות החוב:
 מחזור המסחר בקרנות סל על מדדי מניות הסתכם בכ 223-מיליון שקל ביולי ,גבוה
בכ 7%-מהמחזור בחודש הקודם .העלייה נבעה מקרנות סל על מדדי מניות בת"א שהמחזור
בהם הסתכם בכ 121-מיליון שקל ביולי – גבוה בכ 33%-מהמחזור ביוני ,כאשר בקרנות סל על
מדדי מניות בינלאומיים ירד המחזור היומי לכ 102-מיליון שקל ביום – נמוך בכ 14%-מהמחזור
בחודש הקודם.
 מחזור המסחר בקרנות סל על מדדי אג"ח הסתכם בכ 118-מיליון שקל ביום ביולי – גבוה בכ-
 26%מהמחזור בחודש הקודם .העלייה במחזורי המסחר החודש נבעה בעיקר מקרנות סל על
מדדי אג"ח חברות בת"א ,שהמחזור בהן הסתכם בכ 90-מיליון שקל ביום ביולי ,גבוה בכ50%-
מהמחזור בחודש הקודם.

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

יולי 2019
-26
1,625
-111
950
-332
10
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1-7/2019
-640
2,675
-1,409
4,405
-1,131

בחודש יולי הציבור ממשיך לרכוש קרנות הנאמנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב וחוזר אחרי
הפסקה בת חודש לרכוש קרנות כספיות:


בקרנות נאמנות המשקיעות במניות בתל-אביב – נרשמה ביולי פעילות מאוזנת ,בדומה לחודש
הקודם .סך הפדיונות בקרנות אלה מגיע לכ 0.6-מיליארד שקל נטו מתחילת השנה ,בהמשך
לפדיונות נטו בסך כ 2.2-מיליארד שקל נטו בשנת .2018
בקרנות המשקיעות בחו"ל התחדשו הפדיונות ,לאחר הפסקה בת חודש ,והסתכמו בכ0.3-
מיליארד שקל נטו .סך הפדיונות בקרנות אלה מגיע לכ 1.1-מיליארד שקל נטו מתחילת השנה,
בהמשך לפדיונות בסך כ 0.9-מיליארד שקל בחודשים אוקטובר-דצמבר .2018



בקרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב התגברו רכישות הציבור והסתכמו בכ 1.6-מיליארד
שקל נטו בחודש יולי ,פי שניים לעומת החודש הקודם .סך הרכישות בקרנות אלה בחודשים
פברואר-יולי  2019מגיע לכ 4.4-מיליארד שקל נטו ,לאחר מכירות ענק בסך כ 20.6-מיליארד שקל
נטו החל ביולי  2018ועד ינואר .2019



בקרנות השקליות נמשכו הפדיונות ביולי בקצב מתון המאפיין אותן השנה והסתכמו בכ0.1-
מיליארד שקל נטו .סך הפדיונות בקרנות אלה מגיע לכ 1.4-מיליארד שקל נטו מתחילת השנה,
בהמשך לפדיונות בסך כ 4.1-מיליארד שקל נטו בשנת .2018

 בקרנות הכספיות – התחדשו רכישות הציבור ,לאחר הפסקה בת חודש ,והסתכמו בכ 1-מיליארד
שקל נטו ביולי .סך הרכישות בקרנות אלה מגיע לכ 4.4-מיליארד שקל נטו מתחילת השנה ,לאחר
רכישות בסך כ 6-מיליארד שקל נטו בשנת .2018

שונות
 – 15.7הושק מדד התנודתיות  -מדד VTA35

המדד מייצג את רמת התנודתיות הגלומה באופציות על מדד ת"א 35-הנסחרות בבורסה.
מדד  VTA35פותח בבורסה תוך התאמה למאפיינים הייחודים של שוק הנגזרים בבורסה בתל-אביב
והוא משקף את סטיית התקן הגלומה באופציות על מדד ת"א ,35-ל 30-הימים הבאים ,במונחים
שנתיים.
המדד מחושב ומפורסם ברציפות ,מידי  15שניות ,החל מתחילת המסחר הרציף בשוק המניות ועד
תום המסחר בנגזרים.
עם השקת המדד הבורסה יישרה קו עם בורסות נגזרים מובילות להן יש מדדי תנודתיות .לפרטים
נוספים
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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 מטעמה 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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