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      2019 ספטמברחודש סיכום 

 בדומה , התאפיין בעליות שערים בכל המדדים המובילים אביב-המסחר בתל

 .למגמה בבורסות מובילות בעולם

 עליות שערים נרשמו במרבית המניות שבמדד, החודש 3.4%-ב עלה 35-מדד ת"א .

  .לעליית המדד 1.2%-שתרמה כפריגו ובראשן 

 הזמנים כל שיא לרמת והגיע החודש 3.5%-ב עלה 125-א"ת מדד. 

 56%-של כ וזינוק, ספטמברב 6.5%-כבעלייה של  להוביל ממשיךנדל"ן -מדד ת"א 

 .מתחילת השנה
  ספטמברמיליארד שקל ב 1.4-בכ הסתכםמחזור המסחר היומי בשוק המניות 

 ;2019 אוגוסט-מהמחזור הממוצע בינואר 13%-גבוה בכ

 מיליארד שקל מתוכם  0.5-, כשקל מיליארד 1.3-החודש בת"א כ גויסו בשוק המניות

בהצעה לא אחידה למשקיעים ג'נרישן קפיטל קרן השקעה בתשתיות גויסו ע"י 

 ; מוסדיים

  גלובל -תל בונדכשמדד  ,הקונצרניות שקליות במדדי איגרות החובעליות שערים

זיקה לישראל הנסחרות  ללאשקליות של חברות זרות האת כל איגרות החוב  הכולל

 ;מתחילת השנה 12.6%-בספטמבר ועלה ב 2.8%-ב עלה בבורסה

  ירידה במחזורי המסחר באג"ח ממשלתיות ועלייה במחזורי המסחר באג"ח

 לעומת החודש הקודם;קונצרניות 

  חודש חגי  –גיוסים ערים בשוק איגרות החוב עקב הקדמת חלק מגיוסי אוקטובר

. הסקטור ציבורהנפקות ל 28-במיליארד שקל  7.8-כ סכום של גויס החודש :תשרי

הסקטור הפיננסי ו, חברות נדל"ן 16ע"י  רובו - מיליארד שקל 4.9-כגייס הריאלי 

  מיליארד שקל; 2.9-גייס כ

  מגובות בפקדונות בנקאיים בסך  מובנות איגרות חובהחודש בוצעו שתי הנפקות של
 ;מיליארד שקל 0.7-כשל 

 וקרנות נאמנות  קרנות סל על מדדי מניות בת"אש לרכו ממשיך הציבור

  .למכור קרנות סל על מדדי מניות בינלאומייםממשיך ו המשקיעות באיגרות חוב,

 קרנות 7 בבורסה למסחרהחודש  רשמה בלאקרוק הבינלאומית הפיננסים ענקית 

-בתל גם להיסחרשהחלו  הראשונותקרנות החוץ  15-להמתווספות נוספות,  חוץ

  .ונרשמו על ידה בחודש הקודם אביב
 

 יחידת המחקר, נורית דרור
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 שוק המניות  

 מדדים עיקריים:

 
 ספטמבר

2019 
1-9/2019 

 10.4% 3.4% 35-ת"א

 28.8% 3.9% 90-ת"א

 SME60 1.1% 5.1%-ת"א

 19.3% 2.9% צמיחה-ת"א

 32.5% 2.9% עילית-ת"א טק

 20.5% 4.2% 5-ת"א בנקים

 56.2% 6.5% נדל"ן-ת"א

 -6.9% -7.1% נפט וגז-ת"א

 

 בדומה , אביב-מדדי המניות המובילים בתל כמעט בכלנרשמו עליות שערים  2019 בספטמבר

( על הורדת EOBבהשפעת הודעת הבנק המרכזי באירופה )וזאת למגמה בבורסות מובילות בעולם, 

כמותית בדרך של רכישת ההרחבה ההריבית על הפקדונות הבנקאיים למינוס חצי אחוז וחידוש 

ה יברבע אחוז, בפעם השניהורדת ריבית הפד , ובהשפעת 2019מנובמבר אג"ח ממשלתי החל 

  .2.0%לרמה של , 2019שי של ברבעון השלי

o שנת  תחילתב מהרמה בה היה 10%-כא גבוה בווה, 3.4%-החודש ב עלה 35-מדד ת"א

 –מניית הפארמה הדואלית שערים אפיינו את מרבית המניות במדד, בראשן  עליות. 2019

כיל לעליית המדד, ומניית התעשייה הדואלית  1.2%-החודש ותרמה כ 33%-שזינקה בכפריגו 

  המדד.לעליית  0.4%-שתרמו כל אחת כ הפועליםומניית בנק 

o השנה. לעליית המדד מתחילת  29%-כ, והשלים עלייה חדה של 3.9%-עלה ב 90-א"ת מדד

  .בממוצע 6.5%-כשעלו ב ניות במדד,משווי המ , המהוות כרבעמניות הנדל"ןהחודש תרמו 

o 26-הגיע ב, מתחילת השנה 15%והשלים עלייה של  3.5%-עלה החודש בש 125-מדד ת"א 

  נקודות. 1532.56לרמת שיא של  בספטמבר

o  בספטמבר וקיזז את כל עליות השערים  7%-שירד בכנפט וגז -ת"אמדד  -יוצא דופן החודש

לירידת המדד תרמה, בין היתר, התגברות התחרות אוגוסט. -שנרשמו בסיכום החודשים ינואר

 ויתן" ו"תמר" לחברת החשמל. לקראת חתימה על הסכם הספקת גז ממאגרי "לו

 המהיר למניות חדשות המסלול" במסגרת הבורסה למדדי"באטמ תקשורת"  מניות צירוף " 

, ביולי 11-ב א"בת להיסחר שהחלו תקשורת באטמ רפואי ומכשור תקשורת מערכות יצרנית מניות

, 90-א"ת הבורסה למדדי תווספוה, הכפול הרישום במסגרת וזאת, בלונדון בהן למסחר במקביל

 .2019 בספטמבר 8-ב החל, בלוטק-גלובל א"ות טכנולוגיה-א"ת, עילית-טק א"ת, 125-א"ת
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 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )

 
 ספטמבר

2019 
1-9/2019 

 1,259 1,408 קרנות סל מניות כולל 

 1,043 1,236 קרנות סל מניות ללא 

 

  היה , ספטמברבמיליארד שקל  1.4-הסתכם בכש)כולל תעודות סל( בשוק המניות היומי המחזור

 . 2019 אוגוסט-מחזור הממוצע בינוארמה 13%-בכגבוה 

מיליארד שקל  3.4-נרשם מחזור בסך כ של מדדי המניות החודשיערב העדכון  ,ספטמברב 5-ב

  .בשלב הנעילה מיליארד שקל מתוכם, 2-כ – בבורסה
 
 

 גיוסי הון/חברות חדשות:
 

 שקלים(: במיליונימניות )הנפקות והקצאות של 
 

 1-9/2019 2019 ספטמבר 

 7,349 1,266 :אביב-גיוס בתל

 2,706 - ע"י חברות חדשותמזה: 
 חברות( 6)  (חדשות מנפיקותמספר )

 3 - גיוס ללא חדשות חברות

 1,596 2 גיוס בחו"ל

 8,945 1,268 סה"כ

 שקל. להלן עיקרי הגיוס החודש:  מיליארד 1.3-אביב כ-גויסו בשוק המניות בתל ספטמברב 

o מיליון שקל גויסו ע"י  525-. מרבית הסכום, כשבע הנפקות לציבורבמיליון שקל גויסו  584-כ

זוהי הנפקה . בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדייםג'נרישן קפיטל בתשתיות  הקרן השקע

  .שקלמיליון  71-כאשר בשתי ההנפקות הקודמות גייסה כשלישית של החברה השנה, 

ביצעה הצעה לא אחידה שבשליטת קרן ג'נריישן קפיטל( )סולגרין גם חברת האנרגיה הירוקה 

 מיליון שקל. 24-של מניות למשקיעים מוסדיים וגייסה כ

o  החודש ובין ההקצאות בלט. מיליון שקל 565-הקצאות של מניות בסך של כ שבעהחודש בוצעו: 

 חברת קנאביס רפואי בתוך מוצרי מיזוג חברת "שיח" המגדלת ומספקת  השלמתמסגרת ב

 מיליון 228-כ של בשווי )בדילול מלא( החברה ממניות 51%-כ הוקצויים, ביונד ט המעטפת

 .שיח מדיקלושם החברה שונה ל עברו להסחר ברשימה הראשית. מניות החברה שקל

  מיליון שקל לארבעה משקיעים מוסדיים. 155-הקצתה מניות בסכום של כאו.פי.סי אנרגיה 

o  מיליון שקל לשתי חברות, מרבית הסכום  118-כ םשל כתבי אופציה למניות הזרימימוש סופי

  .מניבים ריטמיליון שקל הוזרמו לקרן  107-כ –
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 שוק איגרות החוב והמק"מ
 

 מדדים עיקריים:
 

 1-9/2019 2019 ספטמבר 

   אג"ח חברות:

 8.3% 0.8% 20-תל בונד

 6.5% 0.7% 40-בונד-תל

 7.3% 0.9% תשואות-תל בונד

 7.2% 0.8% שקלי-תל בונד

 11.4% 1.6% תשואות שקלי –תל בונד 

   אג"ח ממשלתי:

 9.3% 0.7% צמוד מדד 

 8.5% 0.2%  ריבית קבועה –שקלי 

בהשפעת ירידת התשואות לפדיון של  וזאת, איגרות החוב החודששוק את  עליות שערים אפיינו

ערב  1.8%-לעומת כ, ספטמברבסוף  1.7%שנים בארה"ב שהגיעו לרמה של  10-אג"ח ממשלתי ל

מבטאת ירידת התשואות  .לפני שנה 3.1%לעומת בספטמבר( ו 17-ההודעה על הורדת ריבית הפד )ב

  .באמצע ספטמברציפיות להמשך הורדת ריבית הפד, שהתממשו כאמור 

 הכלולות במדדים הבאיםהשקליות הקונצרניות החודש איגרות החוב לחיוב  בלטו: 

 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

 מתחילת 11.4% של בעלייהבולט אף הוא בספטמבר,  1.6%-ב עלהש, מידרוג בדירוג( A2) לבין

 .השנה

ללא זיקה לישראל שקליות של חברות זרות הכולל את כל איגרות החוב הגלובל -מדד תל בונד

 .מתחילת השנה 12.6%והוא מוביל בעלייה של בספטמבר  2.8%-, עלה בהנסחרות בבורסה

  0.2%-, של כרשמו עלייה זניחה החודשבריבית קבועה  שקליותהממשלתיות איגרות החוב ,

-ולאחר ההודעה עלו בכ 0.7%-כאשר עד להודעת הפד על הורדת הריבית ירדו איגרות החוב בכ

0.9%. 

 וזאת  0.9%-שירדו בכאיגרות החוב הקונצרניות צמודות המט"ח  יוצאות דופן החודש הן

 ביחס לשקל בספטמבר. 1.5%-בהשפעת החלשות הדולר בכ
 

  

file:///D:/Nilis/Dropbox/My%20Files/נגישות/הבורסה/16.7.16/www.tase.co.il


 
   

 
  

5 

www.tase.co.il 

 

 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )
 

 
 ספטמבר

2019 
1-9/2019 

 2,700 2,645 אג"ח ממשלתי

 859 791 קרנות סלאג"ח חברות כולל 

 766 701 קרנות סלאג"ח חברות ללא 

 3,559 3,436 קרנות סלסה"כ אג"ח כולל 

 411 290 מק"מ

 

 באג"ח קונצרניות לעומת עלייה במחזורי המסחר חזורי המסחר באג"ח ממשלתיות וירידה במ

 : החודש הקודם

o  ספטמברמיליארד שקל ב 1.8-בכהמחזור היומי הסתכם באיגרות החוב הממשלתיות שקליות 

אוגוסט -בינוארהממוצע  מהמחזור אך במעטונמוך מהמחזור בחודש הקודם,  31%-נמוך בכ -

2019.  

o  ספטמברמיליארד שקל ב 0.8-הסתכם בכ באג"ח ממשלתי צמוד מדד היומיהמסחר מחזור 

  .2019אוגוסט -בינוארמחזור הממוצע וגם מה מהמחזור בחודש הקודם 3%-בכ נמוך –

o ספטמברמיליארד שקל ב 0.7-שהסתכם בכסל( קרנות )ללא באג"ח חברות  מחזור המסחר 

 אוגוסט-ינוארב מהמחזור הממוצע 9%-נמוך בכאך מהמחזור בחודש הקודם,  8%-בכ גבוההיה 

2019 .  

 55%-בכנמוך , ספטמברשקל במיליארד  0.3-בכ והסתכםהמחזור היומי  צנח במלווה קצר מועד 

  .2019 אוגוסט-מהמחזור הממוצע בחודשים ינואר 31%-נמוך בכו, מהמחזור בחודש הקודם
 

 הנפקות והקצאות של איגרות חוב:
 

 אג"ח חברות:
 

 שקלים(: במיליונית והקצאות של אג"ח חברות )הנפקו
 

 1-9/2019 2019 ספטמבר 

 44,710 7,839 אג"ח לציבור

 מזה: ע"י חברות חדשות
 חדשות( מנפיקות)מספר         

- 
1,608 

 חברות( 3)

 3,609 290 אג"ח רצף מוסדיים ונשר 

 48,319 8,129 סה"כ
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  לציבורהנפקות של איגרות חוב  28מיליארד שקל באמצעות  7.7-כ  ספטמברב וגייסהחברות 

התגברות הנפקות אג"ח  .הקצאות פרטיות שלושמיליארד שקל באמצעות  0.1-, וכאביב-בתל

 ., הינה הקדמת חלק מגיוסי אוקטובר עקב חופשות חגי תשריהחודש

  להלן מאפייני הגיוס העיקריים החודש:

 מיליארד שקל מתוכם  3.5-כ –הסקטור הריאלי מחברות  22מיליארד שקל גויסו ע"י  4.9-כ

-2020מרבית הגיוסים  נועדו למימון פדיונות אג"ח סחיר בשנים  חברות נדל"ן. 16גויסו ע"י 

(, שקלמיליארד  0.6-)כ אמות. בלטו בגודלן הנפקות שביצעו: חברת הנדל"ן המניב 2019

נמקו  זרההמניב הנדל"ן החברת מיליארד שקל( ו 0.5-)כאלעד קנדה חברת הבניה הזרה 

 שקל(.  מיליארד 0.4-)כ ריאלטי

 מהסקטור הפיננסיחברות שש מיליארד שקל גויסו ע"י  2.9-כ . 

o מיליארד  0.8-שגייס כ אגודבנק  :מיליארד שקל גויסו ע"י שלושה בנקים. בלטו 1.7-כ

לפדיון סופי  1.09%שקל באמצעות סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית קבועה 

 מיליארד 0.7-שגייס כבינלאומי בנק ההו ;"מידרוגע"י " Aa3, בדירוג 2024בספטמבר 

לפדיון סופי בספטמבר  0.1%שקל באמצעות סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד בריבית 

 "מידרוג". Aaa-"מעלות" ו AAA, בדירוג 2025

o 0.8-כ –. מרבית הסכום נוספות חברות פיננסיםמיליארד שקל גויסו ע"י שלוש  1.2-כ 

 2.64% בריבית שקלי ח"אג בהנפקה של וחביט כלל חברתמיליארד שקל גויסו ע"י 

 ".מידרוג" Aa3 בדירוג 2033 במרץ סופי לפדיון

 מיליארד שקל  2.6-וכ ,שקלי נושא ריבית קבועה מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח 5.2-כ

  .צמוד מדדאג"ח  גויסו באמצעות

 מהגיוס בוצע באמצעות אג"ח בדירוג גבוה מקבוצת  88%-כ"A" ,מהגיוס בוצע באג"ח  12%-וכ

 . בדירוג נמוך יותר ובאג"ח ללא דירוג

 נוספים גויסו החודש ממוסדיים באמצעות ני"ע מסחריים במסגרת נ.ש.ר.  מיליארד שקל 0.3-כ 

 מובנותאג"ח 

 מיליארד שקל בשתי הנפקות של איגרות חוב מובנות, לציבור:  0.7-כהחודש גויסו 

 בהנפקה שניה השנה. החברה ביצעה הרחבת הראל פיקדון סחיר מיליארד שקל גויסו ע"י  0.4-כ

ע"י  Aaaמעל ריבית בנק ישראל, בדירוג  0.24%אג"ח שקלי בריבית משתנה במרווח  של סדרה

 0.8-בהנפקה הקודמת שביצעה החברה לראשונה בבורסה, בחודש אוגוסט, גויסו כ"מידרוג". 

 מיליארד שקל.

 השנה. החברה ביצעה הרחבת  רביעיתבהנפקה אלה פקדונות מיליארד שקל גויסו ע"י  0.3-כ

מעל ריבית בנק ישראל, בדירוג  0.1%מרווח של  –סדרה נסחרת של אג"ח שקלי בריבית משתנה 

AAA מיליארד שקל. 1.6-ע"י "מעלות". בהנפקות הקודמות גייסה החברה כ 
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 אג"ח ממשלתי

 והנפיק אג"ח  אביב-איגרות החוב בתלאת הגיוס בשוק החודש אף הוא  האיץ האוצר משרד

 אוגוסט-בינוארמיליארד שקל בממוצע חודשי  5-, לעומת כספטמברבמיליארד שקל  7.7-כבסך 

2019.  

מהסכום  14%-מהסכום שגויס החודש, בוצע באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ 86%-כ

 גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד.

 

הנגזריםשוק   
 

 )באלפי יחידות(:מחזורים יומיים 
 

 
 ספטמבר

2019 
1-9/2019 

 70 69 35-אופציות חודשיות על מדד ת"א

 31 28 35-אופציות שבועיות על מדד ת"א

 40 49 אופציות דולריות

 נגזרים:מרבית הב במחזורי המסחר ירידה, נרשמה ספטמברב

 אלף יחידות ביום בממוצע  69-הסתכם בכש 35-"את מדד על החודשיות באופציות המחזור

 בחודשים הממוצע מחזורל , אך דומהבחודש הקודםמהמחזור  25%-נמוך בכ – ספטמברבחודש 

 .2019 אוגוסט-ינואר

, ספטמבראלף יחידות ביום ב 28-בכוהסתכם המחזור  ירד 35-באופציות השבועיות על מדד ת"א

-הממוצע בחודשים ינואר מחזורמה 10%-ונמוך בכמהמחזור בחודש הקודם ,  28%-נמוך בכ

 .2019 אוגוסט

  מהמחזור בחודש  19%-נמוך בכ –אלף יחידות ביום  49-כ ספטמברסחרו בנבאופציות הדולריות

במחזורים ירידה ה. 2019 אוגוסט-ינוארממוצע בחודשים ה מהמחזור 26%-הקודם, אך גבוה בכ

בהשפעת הורדת ריבית  ספטמברב 1.5%-בכ ביחס לשקל הדולרבשער  הירידה הינה חרףהחודש 

 .ברבע אחוז הפד
  יחידות  5,100-שהמחזור היומי בהן זינק לכ האופציות על האירויוצאות דופן החודש הן

 תרמהעלייה זו ל. 2019אוגוסט -יחידות בממוצע בחודשים ינואר 2,000-בספטמבר, לעומת כ

קדונות יבספטמבר, בהשפעת הורדת הריבית על הפ 2.5%-הירידה בשער האירו ביחס לשקל בכ

  למינוס חצי אחוז. (EOB)באירופה ע"י הבנק המרכזי 
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 ( ETFקרנות סל )

 מיליארד שקל בסוף החודש.   92.5-, ששווין הגיע לכקרנות סל 574נסחרו בתל אביב  ספטמברבסוף 

  .תכלית סלקרן סל חדשה על מדד מניות בארה"ב ע"י  ההחודש הונפק

הקרנות ערב  25קרנות סל פורקו. שווין של  11-מקרנות הסל הנסחרות, ו 14 החודש הפכו לפתוחות

 מיליארד שקל. 0.7-מחיקתן מהמסחר הגיע לכ

 

 נסחרות קרנות חוץ

 –קרנות חוץ הנסחרות בחו"ל  7רשמה למסחר בבורסה, בלאקרוק ענקית הפיננסים הבינלאומית 

ארבע . , שנרשמו על ידה בחודש הקודםאביב-להיסחר גם בתלראשונות קרנות ה 15-המתווספות ל

 בחו"ל.  אג"חמהקרנות הן על מדדי  שלושבחו"ל ו מניותמהקרנות הן על מדדי 

באמצעות חשבון  ,אביב-בבורסה בתל שווי החזקות הציבורקרנות חוץ.  22כיום נסחרות בבורסה 

 .מיליון שקל 71-בקרנות אלה מסתכם בכ ",קליררויו"מסלקת הבורסה ב

 
 שקלים(: במיליונישווי החזקות הציבור ורכישות/מכירות של קרנות סל ע"י הציבור )

 

 

שווי החזקות 

 הציבור 

 ספטמבר

2019 

רכישות/)מכירות( 

 נטו

 2019 ספטמבר

רכישות/)מכירות( 

 נטו

1-9/2019 

 2,745 586 25,020 קרנות סל על מדדי מניות בת"א

 -5,473 -360 38,977 בחו"לקרנות סל על מדדי מניות 

 1,075 223 22,285 קרנות סל על מדדי אג"ח חברות בת"א

 -635 -11 6,227 אחר*

 -2,288 438 92,509 סה"כ

 * קרנות סל על מדדי אג"ח ממשלתי בת"א ואג"ח חברות בחו"ל. 

 

מיליארד שקל לעומת השווי  1.6-בכ גבוההיה  2019 ספטמברשווי השוק של קרנות הסל בסוף 

 :מקומיים קרנות סל על מדדי מניותנבעה מהעלייה מרבית בסוף החודש הקודם.  

 מיליארד שקל  1.4-בכ גבוה, מדדי מניות מקומייםשווי שוק קרנות סל על -מיליארד שקל  25-כ

-ת"אמדדי המניות המובילים תרמו  מיליארד שקל מהעלייה 0.8-כלמשווין בסוף החודש הקודם. 

מיליארד שקל מהעלייה תרמו רכישות הציבור  0.6-לכ, ובממוצע 3.5%-בכ שעלו 125-ות"א 35

 .נטו

 שווי בסוף החודש בדומה ל, מדדי מניות בינלאומייםשווי שוק קרנות סל על  -מיליארד שקל 39-כ

קיזזה את ההשפעה השלילית בממוצע,  2%-כב, המובילים בעולםעליית מדדי המניות . הקודם

 .ספטמברב מיליארד שקל נטו 0.4-כבסתכמו מכירות הציבור שה של
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 מיליארד  0.2-גבוה בכ, מדדי איגרות חוב חברותשווי שוק קרנות סל על  -מיליארד שקל 22-כ

ועלייה במדדי איגרות  בהשפעת רכישות הציבורוזאת שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם, 

   .החוב
 

 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )
 

 
 ספטמבר

2019 
1-9/2019 

 215 172 קרנות סל על מדדי מניות
 17% 12% ממחזור המסחר במניות % 

 92 90 קרנות סל על מדדי אג"ח 
 11% 11% ממחזור המסחר באג"ח לא ממשלתי % 

 

  :בשוק איגרות החובוסל בשוק המניות בקרנות במחזורי המסחר  ירידה

  נמוך, ספטמברמיליון שקל ב 172-הסתכם בכ מדדי מניותמחזור המסחר בקרנות סל על 

 אוגוסט-מהמחזור הממוצע בחודשים ינואר 22%-בכ ונמוך מהמחזור בחודש הקודם 37%-בכ

 אפיינה את כל קרנות הסל על מדדי מניות מקומיים ובינלאומיים, לסוגיהן. הירידה .2019

  נמוך – ספטמברמיליון שקל ביום ב 90-הסתכם בכמחזור המסחר בקרנות סל על מדדי אג"ח 

. 2019 אוגוסט-מחזור הממוצע בחודשים ינוארל דומה, אך בחודש הקודםמהמחזור  13%-בכ

קרנות סל על מדדי אג"ח חברות בת"א, עיקר מבמחזורי המסחר החודש נבעה ב הירידה

בחודש  מיליון שקל  81-לעומת כ, ספטמברמיליון שקל ביום ב 71-הסתכם בכבהן היומי  שהמחזור

 .הקודם
 

 שקלים(: במיליונייצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות )
 

 1-9/2019 2019ספטמבר  

 225 204 אביב-קרנות המשקיעות במניות בתל

 7,622 1,235 אביב-בתל חוב באיגרות המשקיעות קרנות

 -1,427 20 קרנות שקליות

 5,902 253 קרנות כספיות
 282 12 קרנות המשקיעות בחו"ל

 אביב:-הציבור ממשיך לרכוש קרנות הנאמנות המשקיעות באיגרות חוב בתלבחודש ספטמבר 

 מיליארד שקל  0.2-הסתכמו היצירות בכ – אביב-בתל במניות המשקיעות נאמנות בקרנות

 .2019אוגוסט -בספטמבר, לאחר פעילות מאוזנת בחודשים ינואר

  סך היצירות בקרנות אלה מגיע לכ, ונרשמה החודש פעילות מאוזנת בקרנות המשקיעות בחו"ל-

 .מיליארד שקל נטו מתחילת השנה 0.3

 מיליארד שקל  1.2-הסתכמו רכישות הציבור בכ אביב-באיגרות חוב בתל המשקיעות בקרנות

  .2019אוגוסט -מיליארד שקל בחודשים פברואר 8-נטו בחודש ספטמבר, לאחר רכישות בסך כ
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 נרשמה פעילות מאוזנת בספטמבר, בדומה לחודש הקודם, ולאחר פדיונות נטו  השקליות בקרנות

  .2019יולי -מיליארד שקל בחודשים ינואר 1.4-בסך כ

 סך מיליארד שקל נטו בספטמבר 0.3-התמתנו רכישות הציבור והסתכמו בכ – הכספיות בקרנות .

 .לת השנהמיליארד שקל מתחי 5.9-רכישות הציבור בקרנות אלה מגיע לכ
 

 חדשות
  ,לראשונה הבורסה תאפשר רישום למסחר של קרנות ריט זרות במסגרת הרישום הכפול

זאת כחלק ממאמצי הנהלת הבורסה להרחיב את מגוון המוצרים למסחר בבורסה באופן שקוף, 

 נזיל וזמין. 

כיום רק חברה אשר מניותיה נסחרות בבורסה בחו"ל ושאותה בורסה הוגדרה בחוק כבורסה 

להירשם ברישום כפול גם בבורסה בתל אביב. הבורסה  מוכרת לעניין הרישום הכפול, יכולה

תאפשר לקרנות ריט אשר הוגדרו ככאלו על פי חוקי המס החלים עליהם ושיצהירו על כך 

חידות הקרן גם בבורסה בתל אביב במסגרת הרישום הכפול. במסמך הרישום, לרשום את י

    לפרטים נוספים

  קרן ההשקעות האלטרנטיביותCCF  של בית ההשקעותIBI  נרשמה במסלקת הבורסה- 

IBI CCF מיליארד  1.25-שראי הצרכני הגדולה בישראל עם שווי נכסים של כהיא קרן הא₪ .

בהלוואות לצרכנים אמריקאים דרך זירות  משקיעהללקוחות כשירים בלבד והיא   הקרן מיועדת

הגדולות  P2P -זוהי קרן החוב הפרטי הגדולה בישראל ואחת מקרנות ה. מסחר מקוונות

מדובר בצעד ראשון בדרך לסליקה מלאה של יחידות הקרן במסלקת הבורסה, מהלך  בעולם.

שיאפשר ללקוח לרכוש ולפדות יחידות חדשות בקרן באמצעות חשבון הבנק או חבר הבורסה 

 לפרטים נוספים דרכו הוא פועל, כנהוג במסלקות מובילות בעולם.
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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   חודשיתלראות במידע הנכלל בסקירה האין          

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  

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

 מכל סיבה שהיא.  

 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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