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     2019 אוקטוברחודש סיכום 

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

 .למגמה בבורסות מובילות בעולם

 תרמה כ טבע, כשמניית הפארמה הדואלית החודש 2.4%-ב עלה 35-מדד ת"א-

  .לעליית המדד 1.4%

 והשלים עלייה של כ החודש 6.5%בעלייה של  תשתיות אנרגיה הוביל-א"ת מדד-

 .מאז השקתו בתחילת יולי 16%

 בהשפעת עליות השערים  אוקטוברב 6.3%-כב עלה טכנולוגיה-מדד ת"א

 .מתחילת השנה 53%-של כ בעלייהוהוא בולט  בנאסד"ק,

  אוקטוברמיליארד שקל ב 1.3-בכ הסתכםמחזור המסחר היומי בשוק המניות 
 ;2019 ספטמבר-מהמחזור הממוצע בינואר 5%-גבוה בכ

 רובן בהקצאות פרטיות.שקל מיליון 497-החודש בת"א כ גויסו בשוק המניות ,  

  חברה חדשה נרשמה החודש בשוק המניות במסגרת הרישום הכפול– 

מיזגה לתוכה את  NASDAQ-חברה אמריקאית הנסחרת בארה"ב ב "פוורפליט"

 ", ומניותיה החלו להיסחר גם בת"א.פוינטר"

  הקונצרניות שקליות בלטו איגרות החוב – במדדי איגרות החובעליות שערים 

 ;המדדהממשלתיות צמודות איגרות החוב ו

  לעומת החודש  -רניות צממשלתיות וקונ –איגרות החוב בירידה במחזורי המסחר

 הקודם;

 6.8-כ סכום של גויס החודש -ע"י הסקטור העסקי  גיוס בשוק איגרות החוב 

 3-מזה כ, מיליארד שקל גויסו ע"י הסקטור הפיננסי 4.7-כ .מיליארד שקל מהציבור

גויסו ע"י בנק  מיליארד שקל 1.2-וכ טפחותמזרחי מיליארד שקל גויסו ע"י בנק 

חברות ע"י רובן , הסקטור הריאלימנפיקות מיליארד שקל גויסו ע"י  2.1-כו ,דיסקונט

  .נדל"ן

 וקרנות נאמנות  ש קרנות סל על מדדי מניות בת"אלרכו ממשיך הציבור

ממשיך למכור קרנות סל על מדדי ו ,וקרנות כספיות המשקיעות באיגרות חוב

  .בינלאומייםמניות 

 
 יחידת המחקר, נורית דרור
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 שוק המניות  

 מדדים עיקריים:

 
 אוקטובר

2019 
1-10/2019 

 13.0% 2.4% 35-ת"א

 34.2% 4.2% 90-ת"א

 SME60 0.8% 5.9%-ת"א

 24.0% 3.9% צמיחה-ת"א

 37.6% 3.8% עילית-ת"א טק

 25.7% 4.4% 5-ת"א בנקים

 63.1% 4.4% נדל"ן-ת"א

 -5.5% 1.5% נפט וגז-ת"א

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

הרחבה כמותית בדרך של על  הפדבהשפעת הודעת וזאת בעולם, למגמה בבורסות מובילות 

הותרת הריבית בארץ , ובהשפעת 2019מאמצע אוקטובר החל רכישות של אג"ח ממשלת ארה"ב 

 .מרכזיים בעולםבדומה למגמה בבנקים  0.1%-וציפיות להורדתה ל 0.25%ללא שינוי ברמה של 

 יצוין כי בסוף אוקטובר הוריד הפד את הריבית בארה"ב ברבע אחוז, בפעם השלישית השנה, 

 .1.75%-ל

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

 6-להלן המניות שהתווספו למדדי הבורסה במסגרת "המסלול המהיר למניות חדשות" ב

 באוקטובר:

o אלטשולר שחם ( שביצעה ביולי הנפקה ראשונה של מניותIPOבסך כ )-מיליון שקל,  288

-, ת"אSME150, ת"א 90-, ת"א125-, התווספו למדדי: ת"אביוליומניותיה החלו להיסחר 

 פלוס.-פיננסים ות"א ביטוח

o אביב -הבורסה לני"ע בתל( שביצעה ביולי הנפקה ראשונה של מניותIPOבסך כ )-מיליון  225

, ת"א 90-, ת"א125-שקל, ומניותיה החלו להיסחר בתחילת אוגוסט, התווספו למדדי: ת"א

SME150פלוס.-פיננסים ות"א ביטוח-, ת"א 

o  הנסחרות באנלייבקס מניות יצרנית התרופות-NASDAQ  :סמל(ENLV והחלו להיסחר גם )

, ת"א 90-, ת"א125-ביולי במסגרת הרישום הכפול, התווספו למדדי: ת"א 22-בת"א החל ב

SME150ביומד, ות"א תעשייה.-בלוטק, ת"א-עילית, ת"א גלובל-, ת"א טק 

 " ותיקותהמהיר למניות  המסלול" במסגרת הבורסה " למדדי מניות צירוף

 6-במסגרת "המסלול המהיר למניות ותיקות" בלהלן המניות שהתווספו למדדי הבורסה 

 באוקטובר:

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


 
   

 
  

3 

www.tase.co.il 

o  מוצרי קנאביס  גידול ואספקה של הכנסת פעילותשהשלימה בחודש הקודם את שיח מדיקל

ביומד, -בלוטק, ת"א-י: ת"א צמיחה, ת"א גלובללמדדהתווספה  לחברת "ביונד טיים"רפואי 

  ת"א תעשייה.

o  התווספה  בהנפקה ובהקצאה פרטית של מניות,מיליון שקל  52-שגייסה השנה כסולגרין

 טכנולוגיה, ות"א תשתיות אנרגיה.-בלוטק, ת"א-צמיחה, ת"א גלובל-למדדי: ת"א
 

 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )

 
 אוקטובר

2019 
1-10/2019 

 1,264 1,328 קרנות סל מניות כולל 

 1,052 1,152 קרנות סל מניות ללא 

 

  אוקטוברבמיליארד שקל  1.3-הסתכם בכש)כולל תעודות סל( בשוק המניות היומי המחזור – 

מחזור מה 5%-בכגבוה היה , ימי מסחר עקב חגי תשרי 16חודש "מקוצר" שבו התקיימו רק 

 . 2019 ספטמבר-הממוצע בינואר

מיליארד שקל  2.7-נרשם מחזור בסך כ של מדדי המניות החודשיערב העדכון  ,אוקטוברב 3-ב

  .בשלב הנעילה מיליארד שקל מתוכם, 1.6-כ – בבורסה
 

 גיוסי הון/חברות חדשות:
 

 שקלים(: במיליוניהנפקות והקצאות של מניות )
 

 1-10/2019 2019 אוקטובר 

 7,846 497 :אביב-גיוס בתל

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

 3 1 *גיוס ללא חדשות חברות

 1,793 197 גיוס בחו"ל

 9,639 694 סה"כ

 ."יוניטרוניקס"החברה הבורסאית שפוצלה מ יוטרון* ללא 

 שקל. להלן עיקרי הגיוס החודש:  יליוןמ 497-אביב כ-גויסו בשוק המניות בתל אוקטוברב 

o מיליון שקל  61-. מרבית הסכום, כת זכויותוהנפקשתי בהנפקה לציבור ובמיליון שקל גויסו  89-כ

מיליון שקל גויסו ע"י  20-, וכבהנפקה של אג"ח להמרה לציבור דוניץחברת הבניה גויסו ע"י 

  .זכויותבהנפקת דקמא קפיטל חברת הבניה 

o  ובין ההקצאות בלט. מיליון שקל 389-הקצאות של מניות בסך של כ ארבעהחודש בוצעו 

 :החודש
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 מוצריייצור ושיווק העוסקת ב" ישראל פאנקסיה"הכנסת פעילות חברת  השלמתמסגרת ב 

)בדילול  החברה ממניות 80%-כ הוקצו, השקעות הרודיוםחברת תוך לקנאביס בישראל 

-ענף ביומד-תתלועברו מענף ההשקעות ה. מניות החברה שקל מיליון 298-כ של בשווי מלא(

 .פארמה

 מיליון  40-וכ 50-מניות בסכום של כ והקצ מגה אורואדגר השקעות ת הנדל"ן המניב וחבר

 .ים, בהתאמהמוסדי יםלמשקיעשקל 

o  מיליון שקל לשתי חברות, מרבית הסכום  19-כ םשל כתבי אופציה למניות הזרימימוש סופי– 

  .אופל בלאנסלחברת האשראי החוץ בנקאי מיליון שקל הוזרמו  16-כ

 מיליון שקל גויסו  152-מיליון שקל. מרבית הסכום, כ 197-החברות הדואליות גייסו החודש בחו"ל כ

-לבנאסד"ק, בהקצאה פרטית  שמניותיה נסחרות גם, רדהיל ביופארמהע"י חברת הביומד 

Cosmo Pharmaceuticals NV. 

 הכפול הרישום במסגרת המניות בשוק החודשה נרשמ חברה חדשה : 

 שירותי ספקית פוינטר את הופכי משולש מיזוג של בהליך לתוכה מיזגה פוורפליט האמריקאית החברה

 הנסחרת I.D Systems האמריקאית החברה ואת, ק"ובנאסד א"בת הנסחרת רכב לצי וניהול מיקום

 . ק"בנאסד

-ב החל( PWFL :סמל) ק"ובנאסד א"בת להיסחר החלו" פוורפליט" מניות – המיזוג בעקבות

 . ק"ובנאסד א"בת מהמסחר נמחקו( PNTR: סמל" )פוינטר" מניות ואילו, 6.10.2019

 שוק איגרות החוב והמק"מ
 

 מדדים עיקריים:
 

 1-10/2019 2019 אוקטובר 

   אג"ח חברות:

 8.3% 0.0% 20-תל בונד

 6.4% -0.1% 40-בונד-תל

 7.9% 0.6% תשואות-תל בונד

 7.8% 0.5% שקלי-תל בונד

 12.2% 0.8% תשואות שקלי –תל בונד 

   אג"ח ממשלתי:

 10.1% 0.7% צמוד מדד 

 9.0% 0.4%  ריבית קבועה –שקלי 

לפדיון של אג"ח ירידת התשואות ל שגרמו, איגרות החוב החודששוק את  עליות שערים אפיינו

-מלהורדת הריבית במשק ציפיות את המבטאת זו  מינוס חצי אחוז, ירידהממשלתי בארץ לרמה של 

 כבר השנה, וזאת בדומה למגמה בבנקים מרכזיים בעולם.   0.1%-ל 0.25%
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  רכישות אג"ח וזאת בהשפעת  2.9%-בכהחודש זינקו איגרות החוב הקונצרניות צמודות המט"ח

 ביחס לשקל באוקטובר. 1.3%-הדולר בכ ממשלת ארה"ב ע"י הפד ובעקבותיהן התחזקות

 שאינן הקונצרניות החוב איגרות כל את הכולל, שקלי תשואות-בונד תל מדדלחיוב החודש  בלט 

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

 12%-כ של עלייהוהשלים  , אוקטוברב 0.8%-ב שעלה, מידרוג בדירוג( A2) לבין( Baa3) שבין

 .השנה מתחילת

באוקטובר,  0.7%ד שבלט אף הוא בעלייה של מדד איגרות החוב הממשלתיות צמודות המד

   מתחילת השנה. 10-השלים עלייה של כ

 
 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )

 

 
 אוקטובר

2019 
1-10/2019 

 2,676 2,394 אג"ח ממשלתי

 847 715 קרנות סלאג"ח חברות כולל 

 755 629 קרנות סלאג"ח חברות ללא 

 3,523 3,109 קרנות סלסה"כ אג"ח כולל 

 420 533 מק"מ

 

  לעומת החודש הקודם כל איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניותחזורי המסחר בבמירידה 

 : ספטמבר-ולעומת החודשים ינואר

o  אוקטוברמיליארד שקל ב 1.7-בכהמחזור היומי הסתכם באיגרות החוב הממשלתיות שקליות 

  .2019 ספטמבר-בינוארהממוצע  המחזורומ מהמחזור בחודש הקודם 5%-נמוך בכ -

o  אוקטוברמיליארד שקל ב 0.7-הסתכם בכ באג"ח ממשלתי צמוד מדד היומיהמסחר מחזור – 

 ספטמבר-מחזור הממוצע בינוארמה 23%-ונמוך בכ מהמחזור בחודש הקודם 19%-בכ נמוך

2019.  

o אוקטוברמיליארד שקל ב 0.6-שהסתכם בכסל( קרנות )ללא באג"ח חברות  מחזור המסחר 

-ינוארב מהמחזור הממוצע 18%-נמוך בכומהמחזור בחודש הקודם,  10%-בכ נמוךהיה 

  . 2019 ספטמבר

 84%-בכ גבוה, אוקטוברשקל במיליארד  0.5-בכ והסתכםהמחזור היומי  עלה במלווה קצר מועד 

יצוין  .2019ספטמבר -מהמחזור הממוצע בחודשים ינואר 29%-בכ וגבוה, מהמחזור בחודש הקודם

. ללא עסקאות אלה, המחזור בבורסה החודש בוצע בעסקאות מחוץ לבורסהמהמחזור  43%-כי כ

 .2019ספטמבר -מיליארד שקל היה דומה למחזור הממוצע בחודשים ינואר 0.3-שהסתכם בכ
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 הנפקות והקצאות של איגרות חוב:
 

 אג"ח חברות:
 

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

 1-10/2019 2019 אוקטובר 

 51,532 6,822 אג"ח לציבור

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

- 
1,608 

 חברות( 3)

 4,280 671 אג"ח רצף מוסדיים ונשר 

 55,812 7,493 סה"כ

  בתל לציבורהנפקות של איגרות חוב  9מיליארד שקל באמצעות  6.8-כ אוקטוברב וגייסהחברות-

  מאפייני הגיוס העיקריים החודש:להלן  .אביב

 מהסקטור הפיננסיחברות  שלושמיליארד שקל גויסו ע"י  4.7-כ . 

o בנקים שנימיליארד שקל גויסו ע"י  4.2-כ:  

 מיליארד שקל באמצעות סדרה חדשה של אג"ח של  2.6גייס  מזרחי טפחות בנק

-"מעלות" ו AAAבדירוג  10/2023-לפדיון סופי ב 0.1%אג"ח צמוד מדד בריבית 

Aaa אג"ח מסוג מיליארד שקל באמצעות הרחבת סדרה של  0.4-"מידרוג וCOCO ,

זוהי הנפקה שניה של אג"ח ע"י ונחשב כרובד הון שני.  למחיקת קרןהכולל מנגנון 

 . שקלמיליארד  3.7הבנק השנה, בהנפקה הקודמת גייס הבנק 

  אג"ח צמוד מדד של  מיליארד שקל באמצעות הרחבת סדרה 1.2גייס דיסקונט בנק

 ונחשב כרובד הון שני. למחיקת קרן, הכולל מנגנון COCOמסוג 

o אמ.ג'י.ג' חברת האשראי לעסקים בינוניים וקטנים הזרה מיליארד שקל גויסו ע"י  0.5-כ

 בדירוג 9/2025-ב סופי לפדיון 4.75% בריבית שקלי ח"אג באמצעות סדרה חדשה של

A+ "מעלות." 

 מיליארד שקל  1.5-כ –מהסקטור הריאלי חברות  בעשמיליארד שקל גויסו ע"י  2.1-כ

מרבית הגיוסים נועדו למימון פדיונות אג"ח סחיר בשנים  חברות נדל"ן. 4מתוכם גויסו ע"י 

 0.8-כבסך  מליסרוןחברת הנדל"ן המניב  השביצע ההנפק הבגודל ה. בלט2020-2019

זו הנפקה שלישית של  באמצעות הרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד. מיליארד שקל

 .מיליארד שקל 0.5-החברה השנה, כשבשתי ההנפקות הקודמות גייסה החברה כ

 מיליארד שקל  1.3-, וכ צמוד מדדגויסו באמצעות אג"ח מיליארד שקל גויסו באמצעות  5.5-כ

  .שקלי נושא ריבית קבועה אג"ח

  באמצעות אג"ח בדירוג גבוה מקבוצת כמעט כל הגיוס בוצע"A". 

 מיליארד שקל גויסו באג"ח למשקיעים מוסדיים במסגרת רצף מוסדיים ונ.ש.ר. מרבית  0.7-כ

)לא  גמא ניהול וסליקה השירותים הפיננסים גויסו ע"י חברת מיליארד שקל 0.5-כ -הסכום 
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ריבית האג"ח נושא הנסחר ברצף מוסדיים.  שקליהקצאה ראשונה של אג"ח באמצעות בורסאית(  

  ."מידרוג"ע"י  Aa3מדורג ו 2022לפדיון סופי בספטמבר  ,1.34%

 מובנותאג"ח 

באמצעות הרחבת סדרה של איגרות חוב מובנות, מגובות  מיליון שקל 113-כגייסה  אלה פקדונות

על ריבית בנק ישראל, לפידיון  0.1%מרווח  –בפקדונות בנקאיים שקליים, נושאות ריבית משתנה 

ע"י "מעלות". זוהי הנפקה חמישית של החברה השנה, בהנפקות  AAA, ומדורגות 2025באוגוסט 

 .מיליארד שקל 1.6-כהקודמות גייסה החברה 

 
 אג"ח ממשלתי

מיליארד שקל בממוצע  6.5-, לעומת כאוקטוברבמיליארד שקל  3.5-כהנפיק אג"ח בסך  האוצר משרד

  .2019 ספטמבר-בינוארחודשי 

מהסכום גויסו  16%-מהסכום שגויס החודש, בוצע באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ 84%-כ

 באמצעות אג"ח צמוד מדד.

 

הנגזריםשוק   
 

 מחזורים יומיים )באלפי יחידות(:
 

 
 אוקטובר

2019 
1-10/2019 

 69 64 35-אופציות חודשיות על מדד ת"א

 31 29 35-אופציות שבועיות על מדד ת"א

 42 58 אופציות דולריות

 

 נרשמה מגמה מעורבת במסחר בנגזריםאוקטוברב ,: 

 אלף יחידות ביום בממוצע  64-הסתכם בכירד המחזור ו 35-"את מדד על החודשיות באופציות

 בחודשים הממוצע מחזורוגם מה, בחודש הקודםמהמחזור  7%-נמוך בכ – אוקטוברבחודש 

 .2019 ספטמבר-ינואר

בדומה , אוקטובראלף יחידות ביום ב 29-בכהסתכם  35-באופציות השבועיות על מדד ת"א

 .2019 ספטמבר-מחזור הממוצע בחודשים ינוארמה 6%-ונמוך בכמחזור בחודש הקודם , ל

  מהמחזור  19%-בכ גבוה –אלף יחידות ביום  58-כ אוקטוברסחרו בנבאופציות הדולריות

 העלייה. 2019 ספטמבר-ינוארממוצע בחודשים ה מהמחזור 45%-גבוה בכובחודש הקודם, 

 ביחס לשקל 1.3%-בהשפעת התנודות בשער הדולר והתחזקותו בכהינה במחזורים החודש 

 באוקטובר.
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 יחידות ביום בממוצע בחודש אוקטובר  3,000-הסתכם בכירד המחזור ו אופציות על האירוב– 

-ינואר בחודשים הממוצע מהמחזור 31%-מהמחזור בחודש הקודם, אך גבוה בכ 41%-בכנמוך 

האירו ביחס לשקל  התחזקות הירידה במחזורי המסחר החודש חלה חרף  .2019 ספטמבר

  .אוקטוברב 3.5%-בכ

היו מחזורים גבוהים  ,35-, ערב הפקיעה החודשית באופציות על מדד ת"אבאוקטובר 23-ב

אלף יחידות,  460 –אלף יחידות, באופציות הדולריות  215 – 35-באופציות על מדד ת"א בנגזרים:

 אלף יחידות. 24 –ובאופציות על האירו 

 

 ( ETFקרנות סל )

 שקל בסוף החודש.   מיליארד 94.2-, ששווין הגיע לכקרנות סל 571נסחרו בתל אביב  אוקטוברבסוף 

מדדי מניות בארה"ב שפורקו, וקרן סל בחסר על מדד נמחקו מהמסחר: שתי קרנות סל על החודש 

 מיליון 67-הקרנות ערב מחיקתן מהמסחר הגיע לכ שלוששווין של  שהגיעה למדד הפקיעה. 90-ת"א

 שקל.

 

 נסחרות קרנות חוץ

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

 .מיליון שקל 142-בקרנות אלה מסתכם בכ", קליררויו"מסלקת הבורסה ב

 
 

 שקלים(: במיליוניע"י הציבור ) *שווי החזקות הציבור ורכישות/מכירות של קרנות סל
 

 

שווי החזקות 

 הציבור 

 אוקטובר

2019 

רכישות/)מכירות( 

 נטו

 2019 אוקטובר

רכישות/)מכירות( 

 נטו

1-10/2019 

 2,841 96 25,797 קרנות סל על מדדי מניות בת"א

 -5,748 -275 39,607 קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל

 1,177 102 22,509 קרנות סל על מדדי אג"ח חברות בת"א

 -675 -40 6,246 *אחר*

 -2,405 -117 94,159 סה"כ

 * ללא קרנות חוץ.
 * קרנות סל על מדדי אג"ח ממשלתי בת"א ואג"ח חברות בחו"ל. *
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מיליארד שקל לעומת השווי  1.6-בכ גבוההיה  2019 אוקטוברשווי השוק של קרנות הסל בסוף 

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

 

 מיליארד שקל  0.8-בכ גבוה, מדדי מניות מקומייםשווי שוק קרנות סל על -מיליארד שקל  25.8-כ

-ת"אמדדי המניות המובילים תרמו  מיליארד שקל מהעלייה 0.7-כלמשווין בסוף החודש הקודם. 

מיליארד שקל מהעלייה תרמו רכישות הציבור  0.1-לכ, ובממוצע 2.7%-בכ שעלו 125-ות"א 35

 .נטו

 מיליארד  0.6-גבוה בכ, מדדי מניות בינלאומייםשווי שוק קרנות סל על  -מיליארד שקל 39.6-כ

בממוצע,  2.5%-כב, המובילים בעולםעליית מדדי המניות . שקל משווין בסוף החודש הקודם.

 מיליארד שקל נטו 0.3-כבסתכמו מכירות הציבור שה ההשפעה השלילית של גברה על

 .אוקטוברב

 מיליארד  0.2-גבוה בכ, מדדי איגרות חוב חברותשווי שוק קרנות סל על  -מיליארד שקל 22.5-כ

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

   .החוב
 

 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )
 

 1-10/2019 2019 אוקטובר 
 212 176 קרנות סל על מדדי מניות

 17% 13% ממחזור המסחר במניות % 
 92 85 קרנות סל על מדדי אג"ח 

 11% 12% ממחזור המסחר באג"ח לא ממשלתי % 

 

  :בשוק איגרות החובוסל בשוק המניות בקרנות במחזורי המסחר  מגמה מעורבת

 גבוה, אוקטוברמיליון שקל ב 176-הסתכם בכ מחזור המסחר בקרנות סל על מדדי מניות 

 ספטמבר-ינואר מהמחזור הממוצע בחודשים 17%-בכ נמוך, אך מהמחזור בחודש הקודם 3%-בכ

מיליון שקל ביום  84-מכהעלייה במחזורי המסחר בקרנות סל על מדד מניות בינלאומיים  .2019

מיליון שקל באוקטובר, גברה על הירידה במחזורי המסחר בקרנות סל על  103-בחודש הקודם לכ

 .מיליון שקל באוקטובר 73-מיליון שקל בחודש הקודם לכ 88-מדדי מניות מקומיים מכ

 נמוך – אוקטוברמיליון שקל ביום ב 85-הסתכם בכזור המסחר בקרנות סל על מדדי אג"ח מח 

 ספטמבר-מחזור הממוצע בחודשים ינוארמה 8%-ונמוך בכ, בחודש הקודםמהמחזור  5%-בכ

קרנות סל על מדדי אג"ח חברות עיקר מבמחזורי המסחר החודש נבעה ב הירידה. 2019

   מיליון שקל 70-לעומת כ, אוקטוברמיליון שקל ב 60-בכהסתכם בהן היומי  שהמחזורבת"א, 

 .בחודש הקודם
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 שקלים(: במיליונייצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות )

 

 1-10/2019 2019 אוקטובר 

 676 451 אביב-קרנות המשקיעות במניות בתל

 9,096 1,474 אביב-בתל חוב באיגרות המשקיעות קרנות

 -1,433 -6 קרנות שקליות

 6,775 872 קרנות כספיות
 225 -56 קרנות המשקיעות בחו"ל

וקרנות  אביב-הציבור ממשיך לרכוש קרנות הנאמנות המשקיעות באיגרות חוב בתל אוקטוברבחודש 

 :כספיות

 מיליארד שקל  0.5-הסתכמו היצירות בכ – אביב-בתל במניות המשקיעות נאמנות בקרנות

אוגוסט -לאחר פעילות מאוזנת בחודשים ינוארבחודש הקודם, והיצירות  2יותר מפי , אוקטוברב

2019. 

 מיליארד שקל  1.5-הסתכמו רכישות הציבור בכ אביב-באיגרות חוב בתל המשקיעות בקרנות

ספטמבר -מיליארד שקל בחודשים פברואר 9.2-נטו בחודש אוקטובר, בהמשך לרכישות בסך כ

2019 . 

 מיליארד שקל נטו באוקטובר, לאחר  0.1-הסתכמו הפדיונות בכ בקרנות המשקיעות בחו"ל 

 .2019אוגוסט -בינוארמיליארד שקל נטו  0.3-כויצירות בסך  בחודש הקודם פעילות מאוזנת

 ם, ולאחר פדיונות מיהקוד יים, בדומה לחודשאוקטוברנרשמה פעילות מאוזנת ב השקליות בקרנות

  .2019יולי -רמיליארד שקל בחודשים ינוא 1.4-נטו בסך כ

 יותר אוקטוברמיליארד שקל נטו ב 0.9-רכישות הציבור והסתכמו בכ תגברוה – הכספיות בקרנות ,

 מיליארד שקל 9.8-. סך רכישות הציבור בקרנות אלה מגיע לכסך הרכישות בחודש הקודם 3מפי 

 .מתחילת השנהנטו 
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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 עצה לנהוג בדרך זו או   או בכל חלק ממנה משום המלצה 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.

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

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 

 מכל סיבה שהיא.  

 אינן מחייבות את הבורסה והן בבחינת הבעת דעה בלבד. חודשיתבסקירה ההמסקנות והדעות המובאות 

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