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המסחר בתל-אביב התנהל תוך תנודתיות רבה ,בדומה למגמה בבורסות מובילות
בעולם ,והסתכם במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים.
מדד ת"א 35-ירד ב 3.8%-החודש והוא עדיין גבוה בכ 6.7%-מתחילת השנה.
מניות הנדל"ן מוסיפות ועולות בכ 6%-באוגוסט.
מחזור המסחר היומי בשוק המניות רשם עלייה חדה והסתכם בכ 1.5-מיליארד
שקל באוגוסט גבוה בכ 25%-מהמחזור הממוצע בינואר-יולי ;2019
בשוק המניות גויסו החודש בת"א כ 110-מיליון שקל;
קרן ריט אמריקאית הרץ גרופ – חברה עשירית חדשה בשוק המניות מתחילת
השנה  -פרסמה תשקיף להשלמה ,במסגרתו צפויה לגייס כ 422-מיליון שקל
בתמורה ל 100%-ממניותיה.
עליות שערים באיגרות החוב הממשלתיות ,בראשן אג"ח ממשלתיות שקליות
בריבית קבועה שעלו החודש ב ,1.8%-וזינוק במחזור המסחר היומי באג"ח
ממשלתי שקלי לכ 2.6-מיליארד שקל.
גיוס בשוק איגרות החוב ע"י הסקטור העסקי  -החודש גויס סכום של כ1.2-
מיליארד שקל מהציבור -רובו ע"י שמונה חברות נדל"ן.
החודש הונפקה סדרה ראשונה בבורסה של "אג"ח משלם במניות" ע"י חברת
הנדל"ן המניב אלוני חץ.
החודש בוצעו שתי הנפקות של אג"ח מובנות מגובות בפקדונות בנקאיים בסך של כ-
 1.7מיליארד שקל .כ 0.8-מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י הראל פיקדון סחיר
בהנפקה ראשונה של החברה בבורסה.
חברת הנדל"ן המניב הזרה ורסה למונט – חברה רביעית חדשה בשוק איגרות
החוב מתחילת השנה  -פרסמה תשקיף להשלמה ,במסגרתו צפויה לגייס כ335-
מיליון שקל בהנפקה ראשונה של אג"ח לציבור.
הציבור ממשיך לרכוש קרנות סל על מדדי מניות בת"א וממשיך למכור קרנות
סל על מדדי מניות בינלאומיים.
ענקית הפיננסים הבינלאומית בלאקרוק רשמה החודש למסחר בבורסה  15קרנות
חוץ הראשונות להיסחר גם בתל-אביב .בנוסף ,הודיעה על רישום למסחר בבורסה
של  7קרנות חוץ נוספות שיחלו להיסחר בספטמבר.

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


אוגוסט
2019
-3.8%
2.3%
0.1%
-0.8%
3.6%
-3.3%
6.0%
-6.1%

1-8/2019
6.7%
24.0%
3.9%
15.9%
28.9%
15.6%
46.6%
0.2%

באוגוסט  2019התנהל המסחר בתל-אביב תוך תנודתיות רבה ,בדומה למגמה בבורסות
מובילות בעולם ,וזאת על רקע פרסום דו"חות כספיים לרבעון השני של  2019ע"י החברות
הבורסאיות ובהשפעת התפתחות מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין ,והסתכם במגמה מעורבת
במדדי המניות המובילים:
 oמדד ת"א 35-ירד החודש ב ,3.8%-והא עדיין גבוה ב 6.7%-מהרמה בה היה בתחילת שנת
 .2019ירידות שערים אפיינו את מרבית המניות במדד ,בראשן ארבע המניות הדואליות  -מניות
הפארמה פריגו וטבע שתרמו כ 0.9%-וכ 0.7%-בהתאמה לירידת המדד ,ומניות התעשייה
כיל ואיי.אפ.אפ שתרמו כל אחת כ 0.7%-לירידת המדד.
במועד העדכון החצי שנתי של מדד ת"א ,35-שחל ב 4-באוגוסט ,מניית שיכון ובינוי התווספה
למדד ומניית ישראמקו נגרעה ממנו.
 oמדד ת"א 90-עלה ב ,2.3%-והשלים עלייה חדה של  24%מתחילת השנה .לעליית המדד
החודש תרמו מניות הנדל"ן ,המהוות כ 32%-משווי המניות במדד ,שעלו בכ 6%-בממוצע.
 oמדד ת"א SME60-נותר החודש ללא שינוי והוא גבוה בכ 4%-מהרמה בה היה בתחילת השנה.
מניות הביומד שבמדד ירדו בכ 8%-בממוצע החודש ,וקיזזו את עליות השערים של מניות
הנדל"ן ושל מניות החברות המשפחתיות שעלו ב 6%-בממוצע.
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צירוף מניות למדדי הבורסה במסגרת "המסלול המהיר למניות חדשות"
 oמניות חברת הסליקה והחיובים בכרטיסי האשראי שירותי בנק אוטומטיים (שב"א) ,שביצעה
הנפקה ראשונית בחודש יוני ,צורפו למדדי ת"א-צמיחה ,ת"א-פיננסים ות"א ביטוח-פלוס החל
ב 4-באוגוסט .2019

מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):
אוגוסט
2019
1,510
1,239

מניות כולל קרנות סל
מניות ללא קרנות סל

1-8/2019
1,242
1,021

 המחזור היומי בשוק המניות (כולל תעודות סל) רשם עלייה חדה והסתכם בכ 1.5-מיליארד שקל
באוגוסט ,גבוה בכ 25%-מהמחזור הממוצע בינואר-יולי  ,2019וגבוה בכ 19%-מהמחזור
באוגוסט  .2018לעלייה במחזורי המסחר החודש תרמה התנודתיות בשוקי המניות בעולם
בהובלת הבורסות בארה"ב ,וכך גם בת"א – מדד התנודתיות  VTA35זינק החודש בכ.22%-
ב 1-באוגוסט ,ערב העדכון החצי-שנתי של מדדי המניות נרשם מחזור בסך כ 3.3-מיליארד
שקל בבורסה – כ 1.8-מיליארד שקל מתוכם ,בשלב הנעילה.
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

אוגוסט 2019

1-8/2019

110
-

6,082
2,706
( 6חברות)
3
1,595
7,677

26
136

 באוגוסט ,החודש השני לפגרת הקיץ ,גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ 110-מיליוו שקל .להלן
עיקרי הגיוס החודש:
 oכ 38-מיליון שקל גויסו בשתי הנפקות זכויות שביצעו חברות מענף ההשקעה .מרבית הסכום,
כ 27-מיליון שקל גויסו ע"י חברת "המעטפת" ביונד טיים .החברה ביצעה את ההנפקה לקראת
השלמת עסקת המיזוג עם חברת הקאנביס הרפואי "שיח".
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 oהחודש בוצעו  6הקצאות של מניות בסך של כ 72-מיליון שקל .בלטה הקצאת מניות שביצעה
נובולוג ,בסך כ 45-מיליון שקל ,כחלק מהתמורה בגין רכישת חברות "אינפומד" ו"טרגט קאר".
 החודש גייסו החברות הדואליות כ 26-מיליון שקל בחו"ל בהקצאות פרטיות של מניות ,כמעט כל
הסכום גויס ע"י חברת הביוטכנולוגיה קומפיוג'ן שמניותיה נסחרות בבורסת ה.NASDAQ-
 קרן ריט אמריקאית הרץ גרופ – חברה עשירית חדשה בשוק המניות מתחילת השנה  -פרסמה
תשקיף להשלמה ,במסגרתו צפויה לגייס כ 422-מיליון שקל בתמורה ל 100%-ממניותיה ,בהצעה
לא אחידה למוסדיים והצעה אחידה לציבור.
 20 חברות פרסמו החודש תשקיפי מדף ,על בסיס הדו"חות הכספיים לרבעון הראשון של ,2019
המהווים מסגרת לגיוס הון בשנים הקרובות.

שוק איגרות החוב והמק"מ
מדדים עיקריים:
אוגוסט 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

1-8/2019

-0.2%
-0.4%
-1.0%
0.0%
-0.3%

7.4%
5.7%
6.3%
6.4%
9.7%

0.8%
1.8%

8.5%
8.3%

עליות שערים באיגרות החוב הממשלתיות ,וירידות שערים באיגרות החוב הקונצרניות:


בלטו החודש איגרות החוב איגרות החוב הממשלתיות  -שקליות בריבית קבועה וצמודות המדד
– שעלו בכ 1.8%-ובכ 0.8%-בהתאמה באוגוסט ,והשלימו עלייה של כ 8.5%-מתחילת .2019
עליות השערים הושפעו מירידת התשואות לאג"ח ממשלת ארה"ב ל 10-שנים מ 2.1%-בסוף יולי
ל 1.5%-בסוף אוגוסט – רמת שפל של כ 36-חודשים.



איגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד ירדו החודש בכ 0.3%-ואילו איגרות החוב השקליות
הכלולות במדד תל-בונד שקלי נותרו החודש ללא שינוי.
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מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):
אוגוסט
2019
3,490
754
650
4,244
650

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

1-8/2019
2,707
866
774
3,573
424

 מגמה מעורבת אפיינה את מחזורי המסחר באיגרות החוב החודש:
 oבאיגרות החוב הממשלתיות שקליות זינק המחזור היומי והסתכם בכ 2.7-מיליארד שקל
באוגוסט ,פי שניים מהמחזור בחודש הקודם ,ומהמחזור הממוצע מתחילת השנה.
 oמחזור המסחר היומי באג"ח ממשלתי צמוד מדד הסתכם בכ 0.8-מיליארד שקל באוגוסט –
נמוך בכ 2%-מהמחזור בחודש הקודם .יצוין יש חשש מהאטה בכלכלה העולמית  ,וכך גם
במשק  -שיעור האנפלציה ירד ב 0.9%-בחודשים יוני-יולי  ,2019לאחר עלייה של 1.5%
בחודשים ינואר-מאי .2019
 oמחזור המסחר באג"ח חברות (ללא קרנות סל) שהסתכם בכ 0.7-מיליארד שקל באוגוסט היה
נמוך בכ 15%-מהמחזור בחודש הקודם ,ונמוך בכ 18%-מהמחזור הממוצע החודשים ינואר-
יולי .2019
 במלווה קצר מועד זינק המחזור היומי והסתכם בכ 0.7-מיליארד שקל באוגוסט ,גבוה בכ57%-
מהמחזור בחודש הקודם ,ומהמחזור הממוצע בחודשים ינואר-יולי  .2019בניכוי עסקאות מחוץ
לבורסה בהיקף של כ 0.4-מיליארד שקל ביום בחודש אוגוסט ,דומה המחזור באוגוסט למחזור
הממוצע בבורסה בינואר-יולי .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

אוגוסט 2019
1,248
1,248
5
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1-8/2019
36,871
1,608
( 3חברות)
3,192
40,063

 החברות גייסו באוגוסט – החודש האחרון לפגרת הקיץ  -כ 1.0-מיליארד שקל באמצעות 7
הנפקות של איגרות חוב לציבור בתל-אביב ,וכ 0.2-מיליארד שקל באמצעות שתי הקצאות פרטיות.
להלן מאפייני הגיוס העיקריים החודש:
 כל הגיוס בוצע ע"י הסקטור הריאלי – כאשר כ 1.1-מיליארד שקל גויסו ע"י שמונה חברות
נדל"ן .בין המנפיקות:
 oאלוני חץ –גייסה כ 602-מיליון שקל בהנפקת שתי סדרות חדשות של אג"ח שקלי.
החברה הינה הראשונה לגייס כ 201-מיליון שקל מהסכום באמצעות סדרה ראשונה
בבורסה של אג"ח משלם במניות .לשתי הסדרות שהחברה הנפיקה יש מח"מ דומה
של כ 7.5-שנים והן מדורגות דירוג ( )AA-ע"י "מעלות" ,והאג"ח המשלם במניות נושא
ריבית של  ,2.66%גבוהה רק במעט לעומת ריבית של  2.41%באג"ח הרגיל.
אג"ח משלם במניות:
במרץ  2019אושר בהנחיות הבורסה ,לפיהן חברה שמניותיה נסחרות במדד ת"א125-
יכולה להנפיק אג"ח שניתן לקבוע בתנאיו אפשרות לחברה לתשלום הקרן והריבית
באמצעות מניות החברה ,במקום במזומן.
 oההנפקה השניה בגודלה החודש היתה של הכשרת הישוב שגייסה כ 172-מיליון שקל
בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד.
 oרני צים גייסה  60מיליון שקל בהנפקה ראשונה של איגרות חוב בבורסה .החברה
הנפיקה איגרות חוב צמודות מדד בדירוג " Baa1מידרוג" ,וזאת כשנה וחצי לאחר
שביצעה הנפקה ראשונה ( )IPOשל מניות בתל-אביב (בסך כ 60-מיליון שקל).



כ 1.0-מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח שקלי נושא ריבית קבועה וכ 0.2-מיליארד שקל גויסו
באמצעות אג"ח צמוד מדד.
כ 73%-מהגיוס בוצע באמצעות אג"ח בדירוג גבוה מקבוצת " ,"Aכ 27%-מהגיוס בוצע באג"ח
בדירוג נמוך יותר ובאג"ח ללא דירוג.

חברת הנדל"ן המניב הזרה ורסה למונט – חברה רביעית חדשה בשוק איגרות החוב מתחילת השנה
 פרסמה תשקיף להשלמה ,במסגרתו צפויה לגייס כ 335-מיליון שקל בהנפקה ראשונה של אג"חלציבור.
אג"ח מובנות
החודש גויסו כ 1.7-מיליארד שקל בשתי הנפקות של איגרות חוב מובנות ,לציבור:


כ 0.8-מיליארד שקל גויסו ע"י הראל פיקדון סחיר בהנפקה ראשונה של החברה בבורסה.
החברה הנפיקה אג"ח שקלי בריבית משתנה במרווח  0.24%מעל ריבית בנק ישראל ,בדירוג
 Aaaע"י "מידרוג" .במכרז המוסדי נרשם ביקוש בהיקף של כ 1-מיליארד שקל.
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כ 0.9-מיליארד שקל גויסו ע"י אלה פקדונות בהנפקה שלישית השנה .החברה ביצעה הרחבת
סדרה נסחרת של אג"ח שקלי בריבית משתנה – מרווח של  0.1%מעל ריבית בנק ישראל ,בדירוג
 AAAע"י "מעלות" .בהנפקות הקודמות גייסה החברה כ 0.3-מיליארד שקל.

אג"ח ממשלתי
 משרד האוצר האט אף הוא החודש את הגיוס בשוק איגרות החוב בתל-אביב והנפיק אג"ח
בסך כ 4.9-מיליארד שקל באוגוסט ,לעומת כ 6.4-מיליארד שקל בממוצע חודשי בינואר-יולי .2019
כ 83%-מהסכום שגויס החודש ,בוצע באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה ,וכ 17%-מהסכום
גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד.

שוק הנגזרים
מחזורים יומיים (באלפי יחידות):

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

אוגוסט 2019

1-8/2019

92
39
61

70
31
39

באוגוסט ,נרשמה פעילות ערה ועלייה במחזורי המסחר בנגזרים:
 המחזור באופציות החודשיות על מדד ת"א 35-שהסתכם בכ 92-אלף יחידות ביום בממוצע
בחודש אוגוסט – גבוה בכ 37%-מהמחזור הממוצע בחודשים ינואר-יולי .2019
מדד  VTA35שהושק ב 16-באוגוסט ,עלה בכ 30%-במהלך יום המסחר ב 14-באוגוסט לרמה של
 ,20וזאת על רקע ירידות חדות בבורסות מובילות בעולם .גידול באי-הוודאות ביום זה בא לידי
ביטוי גם בעלייה חדה במחזורי המסחר באופציות על מדד ת"א – 35-לכ 184-אלף יחידות.
באופציות השבועיות על מדד ת"א 35-עלה המחזור והסתכם בכ 39-אלף יחידות ביום באוגוסט,
גבוה בכ 30%-מהמחזור הממוצע בחודשים ינואר-יולי .2019
 באופציות הדולריות נסחרו באוגוסט כ 61-אלף יחידות ביום – גבוה בכ 25%-מהמחזור הממוצע
בחודשים ינואר-יולי  .2019לעלייה החדה במחזורים החודש תרמה העלייה בשער הדולר ביחס
לשקל בכ 1%-באוגוסט תוך תנודתיות.
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קרנות סל ()ETF
בסוף אוגוסט נסחרו בתל אביב  596קרנות סל ,ששווין הגיע לכ 91-מיליארד שקל בסוף החודש.
החודש הונפקו  3קרנות סל חדשות "כשרות" של "מגדל" :קרן סל על מדד המניות ת"א ,125-ושתי
קרנות סל על מדדי אג"ח חברות – תל בונד 60-ותל בונד-שקלי .שווין בסוף החודש הסתכם בכ16-
מיליון שקל.
קרנות חוץ
ענקית הפיננסים הבינלאומית בלאקרוק רשמה למסחר בבורסה ,החל ב 5-באוגוסט  15 ,2019קרנות
חוץ הנסחרות בחו"ל  -הראשונות להיסחר גם בתל-אביב .תשע מהקרנות הן על מדדי מניות בחו"ל
ושש מהקרנות הן על מדדי אג"ח בחו"ל .שווי החזקות הציבור בבורסה בתל-אביב 1בקרנות אלה
מסתכם בכ 33-מיליון שקל.
כמו כן ,בלאקרוק הודיעה על רישום למסחר בתל-אביב של  7קרנות חוץ נוספות  -ארבע מהקרנות
הן על מדדי מניות בחו"ל ושלוש מהקרנות הן על מדדי אג"ח בחו"ל 4 .מהקרנות יחלו להיסחר בשבוע
הקרוב החל ב 3-בספטמבר ,ו 3-מהקרנות יחלו להיסחר ב 9-בספטמבר.
שווי החזקות הציבור ורכישות/מכירות של קרנות סל ע"י הציבור (במיליוני שקלים):
שווי החזקות רכישות(/מכירות) רכישות(/מכירות)
נטו
נטו
הציבור
1-8/2019
אוגוסט  2019אוגוסט 2019
2,159
275
23,620
קרנות סל על מדדי מניות בת"א
-5,113
-487
39,937
קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל
852
27
קרנות סל על מדדי אג"ח חברות בת"א 22,082
-624
-13
6,318
אחר*
-2,726
-198
90,957
סה"כ
* קרנות סל על מדדי אג"ח ממשלתי בת"א ואג"ח חברות בחו"ל.
שווי השוק של קרנות הסל בסוף אוגוסט  2019היה נמוך בכ 2.5-מיליארד שקל לעומת השווי
בסוף החודש הקודם .מרבית הירידה נבעה מקרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים:
 כ 23.6-מיליארד שקל -שווי שוק קרנות סל על מדדי מניות מקומיים ,נמוך בכ 0.4-מיליארד שקל
משווין בסוף החודש הקודם .לירידה תרמו מדדי המניות המובילים ת"א 35-ות"א 125-שירדו בכ-
 3%בממוצע ,וגברו על ההשפעה החיובית שהיתה לרכישות בציבור שהסתכמו בכ 0.3-מיליארד
שקל.

 1שווי החזקות הציבור באמצעות חשבון מסלקת הבורסה ביורולקיר.
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כ 38.9-מיליארד שקל -שווי שוק קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים ,נמוך בכ 2.1-מיליארד
שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם .השפעה שלילית בולטת החודש היתה לירידה במדדי
המניות המובילים בעולם ,כ 2%-בממוצע ,כאשר מכירות הציבור הסתכמו בכ 0.5-מיליארד
שקל נטו באוגוסט ,וזאת בדומה לממוצע בחודש הקודם.
כ 22.1-מיליארד שקל -שווי שוק קרנות סל על מדדי איגרות חוב חברות ,וזאת בדומה לשווי
בסוף החודש הקודם.

מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):
אוגוסט 2019
271
18%
104
14%

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

1-8/2019
220
18%
93
11%

עלייה במחזורי המסחר בקרנות סל בשוק המניות וירידה במחזורי המסחר בקרנות סל בשוק
איגרות החוב:
 מחזור המסחר בקרנות סל על מדדי מניות הסתכם בכ 271-מיליון שקל באוגוסט ,גבוה
בכ 21%-מהמחזור בחודש הקודם וגבוה בכ 27%-מהמחזור הממוצע בחודשים ינואר-יולי .2019
העלייה נבעה בעיקר מקרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים שהמחזור היומי בהן הסתכם בכ-
 133מיליון שקל באוגוסט – לעומת כ 100-מיליון שקל בחודש הקודם.
 מחזור המסחר בקרנות סל על מדדי אג"ח הסתכם בכ 104-מיליון שקל ביום באוגוסט – נמוך
בכ 11%-מהמחזור בחודש הקודם ,אך עדיין גבוה בכ 14%-מהמחזור הממוצע בחודשים ינואר-
יולי  .2019הירידה במחזורי המסחר החודש נבעה בעיקר מקרנות סל על מדדי אג"ח חברות
בת"א ,שהמחזור היומי בהן הסתכם בכ 81-מיליון שקל ביום באוגוסט ,לעומת כ 90-מיליון שקל
בחודש הקודם.

חדשות
 רשות ניירות ערך והבורסה במהלך משותף פרסמו "קול קורא" לקידום חדשנות טכנולוגית
בתחום הברוקראז' הקמעונאי בישראל
הבורסה והרשות מאפשרות לכלל הגורמים המעוניינים בכך ,לבחון את האפשרות לפעול בשוק
ההון המקומי כברוקר קמעונאי ,להתייחס לנושא ולחסמים המקשים על פיתוח תחום זה בישראל.
המהלך נועד להיטיב עם ציבור המשקיעים ,ליישר קו עם שוקי ההון המתקדמים בעולם ולאפשר
לציבור הרחב ליהנות משירותי מסחר ישירים ,מתקדמים ,זולים ונגישים יותר ותואם את התכניות
האס טרטגיות של הרשות והבורסה לקידום חדשנות טכנולוגית בשוק ההון והוזלת עלויות של
השירותים הפיננסיים .בנוסף ,כניסתם של שחקנים חדשים לשוק ההון המקומי ,יגבירו את התחרות
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על ציבור המשקיעים ויהפכו את הבורסה בתל אביב לדומיננטית ולנגישה יותר לציבור הרחב .מועד
אחרון להעברת התייחסות הינו .15.9.2019
ה"קול קורא" ופרטי ההתקשרות מפורסמים באתר הרשות – לחץ כאן.
 הבורסה לניירות ערך ואיגוד החברות הציבוריות פותחות קורס שני של הפורום הישראלי
לקשרי משקיעים
הקורס שנפתח ב 1-בספטמבר  2019מיועד לספק הבנה וכלים פרקטיים להתנהלות נכונה
בתחום קשרי משקיעים ,במטרה לגבש ולנהל אסטרטגיית קשרי משקיעים אפקטיבית בארגון עם
המשקיעים ופעילי שוק ההון .תחום קשרי משקיעים צובר תאוצה בעולם המערבי ובישראל,
חברות רבות מקדישות חשיבה ומשאבים בניהול הקשר עם המשקיעים ,מאמצות אסטרטגיית
קשרי משקיעים ורואות במנהלי התחום חלק בלתי נפרד מהשדרה הניהולית ,האסטרטגית
והעסקית של החברה.
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 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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