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     2019 דצמברחודש יכום ס

 בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים,  התאפיין אביב-המסחר בתל

 .מובילות בעולםוזאת בדומה למגמה בבורסות 

 15%-, ובסיכום שנתי עלה המדד בכהחודש 1.1%-ב ירד 35-מדד ת"א.  

 ושבר לראשונה את השיא שנרשם במאי בדצמבר  3%-עלה בכנדל"ן -מדד ת"א

 .73%-בסיכום שנתי עלה המדד בכ .2007
 גבוה  - דצמברמיליארד שקל ב 1.5-בכ הסתכם מחזור המסחר היומי בשוק המניות

 ;2019נובמבר -הממוצע בינוארמהמחזור  18%-בכ

 13.3-בדצמבר ובסך כ שקל מיליארד 3.5-כ בסך גיוסים ערים בשוק המניות בת"א 

כלל עסקי ההנפקות הגדולות בדצמבר היו של  .2019בסיכום שנת מיליארד שקל 

 מיליון שקל 650-שגייסו כל אחת כאפי נכסים, בחו"ל -חברת נדל"ן מניבשל וביטוח 

 .משניות הגדולות מזה כשנתייםהבהנפקות 

 גלובל-תל בונדו שקלי תשואות-בונד תל - מדדי איגרות החוב הקונצרניות שקליות ,

 . 2019בסיכום שנת  14%-ובלטו בעלייה של כ 0.7%-עלו החודש בכ

 ביום שקל מיליארד 1-כ (מדדים מוצרי כולל לא) חברות ח"באג מסחרה מחזור – 

 .2019נובמבר -בינוארמהמחזור הממוצע  9%-גבוה בכ

  בהנפקות מיליארד שקל גויסו  15.8-כ – בדצמבר לציבור באג"ח חברות  ענקגיוסי

  :לציבורובהקצאות פרטיות של אג"ח 

o מיליארד  2.5-מזה כ ,מיליארד שקל גויסו ע"י חברות הסקטור הריאלי 9.5-כ

 .נמלי ישראלמיליארד שקל ע"י  1.5-וכ קבוצת עזריאלישקל ע"י 

o מיליארד שקל גויסו  2.7-מזה כ, מיליארד שקל גויסו ע"י הסקטור הפיננסי 6.3-כ

חברת - מלרן פרויקטיםגויסו ע"י  מיליארד שקל 0.1-כ .דיסקונטע"י בנק 

-הראשונה בבורסה שעוסקת במתן אשראי למגזר הערביהאשראי החוץ בנקאי 

 . 2019בשנת  בבורסה הרביעיתחברת האג"ח החדשה  . זוישראלי

 מיליארד  0.7-, כונ.ש.ר מיליארד שקל גויס באג"ח רצף מוסדיים 1.7-סכום נוסף של כ

בהקצאה ראשונה של איגרות חוב וזאת כעבור כלל תעשיות שקל מתוכם גויסו ע"י 

 אביב.-חמש שנים מאז חדלה להיסחר בתל

 ת"אעל מדד  קרן סל ראשונהרשמה למסחר  הראל סל :הסל קרנות בשוק-

 .טכנולוגיה

 על מדדי מניות ועל מדדי  סל בקרנות המסחר במחזורי עלייה נרשמה החודש

 איגרות חוב.
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  והציבור  ,של קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים התגברו הציבורמכירות

ש לרכו ממשיךהציבור  .קרנות סל על מדדי מניות בת"אגם מממש רווחים ומוכר 

  .בת"אומדדי איגרות חוב על מדדי מניות קרנות נאמנות 

___________________ 
 יחידת המחקר, נורית דרור

 
 שוק המניות  

 מדדים עיקריים:

 
 דצמבר

2019 
1-12/2019 

 15.0% -1.1% 35-ת"א

 40.3% 1.2% 90-ת"א

 SME60 3.7% 10.2%-ת"א

 26.1% -0.3% צמיחה-ת"א

 40.4% 0.1% עילית-ת"א טק

 26.9% 0.5% 5-בנקיםת"א 

 73.2% 2.9% נדל"ן-ת"א

 -0.8% 4.7% נפט וגז-ת"א

 בדומה וזאת , אביב-מדדי המניות המובילים בתל עליות שערים במרבית ונרשמ 2019 דצמברב

 .לבורסות מובילות בעולם

 לירידת המדד החודש . 15%-עלה בכ 2019ובסיכום שנת  דצמברב 1.1%-בכ ירד 35-מדד ת"א

 כל מניה.  0.3%-שתרמו כ – קבוצת עזריאליו אלביט מערכות, ומניות 0.4%-כטבע תרמו מניית 

 5.8.2015-בלבד מרמת השיא בה היה ב 2%-בכ 35-יצוין כי בסוף השנה נמוך מדד ת"א

 נקודות(. 1723.56)

 40%-שעלו השנה בכ עילית-טקו, 90-ת"א: מדדים מובילים הגיעו בדצמבר לשיא כל הזמנים 

שזינק השנה נדל"ן -ת"אבהתאמה, ו 2018את השיא בו היו באוקטובר ובספטמבר ושברו אחד כל 

 .2007ושבר את השיא בו היה במאי  73%-בכ

 
 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )

 

 
 דצמבר

2019 
1-12/2019 

 1,300 1,515 קרנות סל מניות כולל 

 1,081 1,216 קרנות סל מניות ללא 
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  היה , דצמברבמיליארד שקל  1.5-הסתכם בכש)כולל תעודות סל( בשוק המניות היומי המחזור

 . 2019נובמבר -מהמחזור הממוצע בינואר 18%-וגבוה בכ בחודש הקודםמחזור מה 7%-בכגבוה 

מיליארד שקל  3-נרשם מחזור בסך כ של מדדי המניות החודשיערב העדכון  ,דצמברב 5-ב

  .בשלב הנעילה מיליארד שקל מתוכם, 1.7-כ – בבורסה
 

 גיוסי הון/חברות חדשות:
 

 שקלים(: במיליוניהנפקות והקצאות של מניות )
 

 1-12/2019 2019 דצמבר 

 13,291 3,447 :אביב-גיוס בתל

 3,206 - ע"י חברות חדשותמזה: 
 חברות( 7)  (חדשות מנפיקותמספר )

 *גיוס ללא חדשות חברות "כסה
 דואליות חברות
 פעילות ללא לחברות פעילות הכנסת

1 
- 
1 

11 
3 
8 

 2,633 243 גיוס בחו"ל

 15,924 3,690 סה"כ

 ."יוניטרוניקס"הבורסאית  החברהשפוצלה מ יוטרון* ללא 

  2019, ובסיכום שנת שקל מיליארד 3.5-כבדצמבר גויסו  אביב-המניות בתלגיוסים ערים בשוק 

להלן עיקרי הגיוס . שנה 12מזה הגבוה ביותר השנתי הגיוס  –מיליארד שקל  13.3-גויסו כ

 החודש: 

o כלל עסקי ביטוח בלטו . ובהנפקת זכויות אחתהנפקות לציבור בשבע שקל גויסו מיליארד  2.5-כ

בהנפקות מיליון שקל בהתאמה,  640-וכ 650-שגייסו כאפי נכסים בחו"ל  וחברת נדל"ן מניב

 משניות לציבור הגדולות מזה כשנתיים.

מיליון  556-שגייסה כמליסרון מנפיקה נוספת שבלטה החודש היא חברת נדל"ן מניב בישראל 

 שקל בהנפקת מניות לציבור.

o  החודש בין ההקצאות. שקל מיליארד 0.5-הקצאות של מניות בסך של כשמונה החודש בוצעו: 

  אוגווינד" שהיתה ללא פעילות, מיזגה לתוכה את חברת ביומדיקו חברת  -חברה חדשה ,"

ממניות החברה בשווי  53%-במסגרת העסקה הוקצו כהעוסקת בתחום אגירת האנרגיה. 

חברות מעטפת", לענף  –, והחברה עברה מענף "השקעות מיליון שקל 45.7-של כ

 :, קדמו לההשנה החברה השמינית שהשלימה הכנסת פעילות זוקלינטק".  –"טכנולוגיה 

חברות שהכניסו פעילות מתחום  שתילקנאביס רפואי, וחברות שהכניסו פעילות הקשורה  5

 השרותים הפיננסים.

 הכשרת שביצעו חברות הנדל"ן למשקיעים מסווגים  של מניות בלטו בגודלן החודש הקצאות

 מיליון שקל, בהתאמה. 107-וכ 162-בסך של כ פרשקובסקי , והישוב
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o מיליארד  0.4-למימוש סופי. כ מיליארד שקל הוזרמו לחברות בגין כתבי אופציה שהגיעו 0.5-כ

 .אמותשקל מתוכם הוזרמו לחברת נדל"ן מניב בישראל 

  במסגרת זו הקצתה . לניצעים בחו"ל מיליון שקל 243-כ הקצו מניות בסכום שלהחברות הדואליות

בעלת השליטה בחברת והיא ( BCOMשמניותיה נסחרות גם בנאסד"ק )סמל:  ,בי קומיוניקיישנס

 סרצ'לייטלקרן השקעות אמריקאית מיליון  218-כמניות בשווי של  ,בזקהתקשורת הבורסאית 

 .במסגרת הסדר חוב

  מהמסחר ב נמחקואביליטי מניות חברת הטכנולוגיה הזרה-NADSAQ סמל(: ABIL ) ועברו

חברות שמניותיהן נסחרות  56אביב -כיום נסחרות בתל  .26.12.2019-, החל בOTC-למסחר ב

 גם בארה"ב או באירופה.

 

 שוק איגרות החוב והמק"מ
 

 מדדים עיקריים:
 

 1-12/2019 2019 דצמבר 

   אג"ח חברות:

 8.2% -0.2% 20-תל בונד

 6.5% 0.0% 40-בונד-תל

 8.6% 0.7% תשואות-תל בונד

 8.6% 0.1% שקלי-תל בונד

 13.8% 0.7% תשואות שקלי –תל בונד 

   אג"ח ממשלתי:

 10.3% 0.4% צמוד מדד 

 9.7% 0.2%  ריבית קבועה –שקלי 

 וגם לחיוב החודש  בלטו כאשר, עליות שערים מתונות אפיינו את מרבית איגרות החוב החודש

 :הכלולות במדדים הבאיםהקונצרניות השקליות איגרות החוב בסיכום שנתי 

 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

 .2019בסיכום שנת  13.8%-ועלה ב דצמברב 0.7%-ב עלה, מידרוג בדירוג( A2) לבין

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

 .2019בסיכום שנת  14.7%-ועלה ב דצמברב 0.6%-, עלה בהנסחרות בבורסה
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 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )
 

 
 דצמבר

2019 
1-12/2019 

 2,619 2,100 אג"ח ממשלתי

 893 1,080 קרנות סלאג"ח חברות כולל 

 798 957 קרנות סלאג"ח חברות ללא 

 3,512 3,179 קרנות סלסה"כ אג"ח כולל 

 413 393 מק"מ

 

 לעומת החודש הקודם כל איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניותחזורי המסחר בבמ ירידה : 

o  דצמברמיליארד שקל ב 1.4-בכהמחזור היומי הסתכם באיגרות החוב הממשלתיות שקליות 

  .מהמחזור בחודש הקודם 25%-בכ נמוך -

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

  מהמחזור בחודש הקודם. 10%-בכ נמוך

o ביום שקל מיליארד 1-כשהסתכם החודש בסל( קרנות )ללא באג"ח חברות  מחזור המסחר – 

-מהמחזור הממוצע בינואר 9%-גבוה בכמהמחזור בחודש הקודם, אך  8%-היה נמוך בכ

 .2019נובמבר 

 8%-בכ גבוה, דצמברבשקל מיליארד  0.4-בכ והסתכםהמחזור היומי  עלה במלווה קצר מועד 

  .בחודש הקודםמהמחזור 
 
 

 הנפקות והקצאות של איגרות חוב:
 

 אג"ח חברות:
 

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

 1-12/2019 2019 דצמבר 

 68,643 15,833 אג"ח לציבור

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

120 
 )חברה אחת(

1,728 
 חברות( 4)

 6,700 1,740 אג"ח רצף מוסדיים ונשר 

 75,343 17,573 סה"כ
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  בהנפקות מיליארד שקל  15.8-כבסך באג"ח לציבור  חודשי סכום שיא דצמברב וגייסהחברות

 מיליארד שקל בהקצאות של אג"ח למוסדיים 1.7-בסך כ וסכום נוסףוהקצאות של מניות לציבור 

  .במסגרת רצף מוסדיים ונ.ש.ר

 מיליארד שקל גויסו בשמונה הקצאות פרטיות.  1.7-הנפקות וכ 25-מיליארד שקל גויסו ב 14.1-כ

  להלן מאפייני הגיוס העיקריים החודש:

 11מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י  6.3-כ –מיליארד שקל גויסו ע"י הסקטור הריאלי  9.5-כ 

 : החודשבלטו  חברות נדל"ן.

, אג"ח צמוד מדדמיליארד שקל בהרחבת סדרה של  2.5-כשגייסה  קבוצת עזריאליחברת 

לחברה היו פדיונות אג"ח סחיר  .מיליארד שקל 1.5-כשבהנפקה הקודמת גייסה כ ,שניה השנה

החברה  .2020וצפויים פדיונות בסכום דומה בשנת  2019מיליארד שקל בשנת  0.6-בסך כ

ות של אג"ח צמוד מדד ושל מיליארד שקל בהרחבת סדר 1.5-גייסה כ נמלי ישראלהממשלתית 

 . מיליארד שקל 0.4-כשבהנפקה הקודמת גייסה כ שניה השנה, ,אג"ח שקלי

 מיליארד שקל גויסו ע"י הסקטור הפיננסי.  6.3-כ 

o מרבית הסכום גויס ע"ימיליארד שקל גויסו ע"י הבנקים 4.0-כ . : 

שניה השנה של מיליארד שקל בהרחבת סדרות של אג"ח שקלי,  2.7-גייס כדיסקונט בנק 

 מיליארד שקל. 1.2-הבנק. בהנפקה הקודמת גייס הבנק כ

מיליארד שקל באמצעות סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד בריבית  0.8-גייס כאגוד בנק 

"מידרוג". זוהי הנפקה שלישית של הבנק השנה,  Aa3שנים, בדירוג  6.9, מח"מ 0.5%

 מיליארד שקל. 1.2-כשבהנפקות הקודמות גייס כ

o וחברת אשראי חוץ בנקאי.  מיליארד שקל גויסו ע"י חברות הביטוח 2.3-כ 

 חברה – מ.ל.ר.ן פרוייקטים הראשונה מהמגזר הערבי חברת האשראי החוץ בנקאי

בהנפקה ראשונה של  מיליון שקל 120-גייסה כ –איגרות החוב  בשוק חדשה רביעית

אשראי לעסקים קטנים החברה העוסקת במתן אביב. -החברה בשוק איגרות החוב בתל

, במח"מ 3.9%הנפיקה אג"ח שקלי, בריבית  ישראלי,-ובינוניים עם התמחות במגזר הערבי

מיליון שקל, אך עקב  80החברה ביקשה לגייס  ע"י "מעלות". +BBBשנים ובדירוג  1.8

 מיליון שקל. 120-ביקושי היתר העלתה את הגיוס ל

אג"ח שקלי  בוצעו באמצעותליארד שקל מי 0.5-וכ 0.8-כבסך  הנפקות בולטות בגודלן

לשתי המנפיקות זו הנפקה הראל והפניקס. ע"י חברות הביטוח  המוכר כרובד הון שני

 מיליארד שקל בהתאמה.  0.3-ו 0.6-שניה השנה, כשבהנפקה הקודמת גיסו כ

שקלי  ח"אג של בהרחבת סדרה כללביט חברת הביטוח י"ע גויסו שקל מיליארד 0.8-כ

 רכש בהצעת שהוצעו, ע"י "מידרוג" Aa3שנים ובדירוג  9.0, במח"מ 2.64%בריבית 

 י"ע -AA ובדירוג  שנים 1.6 מ"מח 3.75% בריבית, לבעלי אג"ח צמוד מדד מלאה חליפין

 ע"י "מידרוג". Aa3-ו "מעלות"

 מיליארד שקל גויסו באג"ח צמוד מדד.  6.6-מהגיוס בוצע באג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ 9.2-כ 

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


 
   

 
  

7 

www.tase.co.il 

 באמצעות אג"ח בדירוג גבוה מקבוצת מיליארד שקל גויסו  14.8-כ"A"מיליארד שקל  1.0-, וכ

 גויסו באג"ח בדירוג נמוך יותר ובאג"ח ללא דירוג.

 

 אג"ח למשקיעים מוסדיים במסגרת רצף מוסדייםהקצאות של  12-מיליארד שקל גויסו ב 1.7-כ 

 ונ.ש.ר, מתוכם:

 שנרשם  שקלישל אג"ח  סדרה חדשהבאמצעות  כלל תעשיותע"י גויסו  מיליארד שקל 0.7-כ

. , סדרה ראשונה של החברה מזה חמש שנים מאז מחיקתה מהמסחרלמסחר ברצף מוסדיים

 . "מידרוג"ע"י  A2מדורג ו שנים, 5.4מח"מ של  ,4.47%ריבית האג"ח נושא 

 בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדדבזק מיליארד שקל גויסו ע"י חברת התקשורת  0.5-כ 

 .שרשום למסחר ברצף מוסדיים

 
 אג"ח ממשלתי

 

 6-לעומת גיוס חודשי ממוצע בסך כ, דצמברבמיליארד שקל  2.5-כהנפיק אג"ח בסך  האוצר משרד

  .2019 נובמבר-ינוארמיליארד שקל בחודשים 

מהסכום גויסו  23%-החודש, בוצע באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכמהסכום שגויס  77%-כ

 באמצעות אג"ח צמוד מדד.

 

הנגזריםשוק   
 

 מחזורים יומיים )באלפי יחידות(:
 

 1-12/2019 2019 דצמבר 

 67 52 35-אופציות חודשיות על מדד ת"א

 30 24 35-אופציות שבועיות על מדד ת"א

 43 44 אופציות דולריות

 

 לעומת החודש הקודם נגזריםמרבית המסחר בירידה במחזורי ה, נרשמה דצמברב: 

 אלף יחידות ביום בממוצע  52-הסתכם בכירד המחזור ו 35-"את מדד על החודשיות באופציות

 .בחודש הקודםמהמחזור  17%-נמוך בכ – דצמברבחודש 

, דצמברביום באלף יחידות  24-בכהמחזור הסתכם  35-באופציות השבועיות על מדד ת"א

 .בחודש הקודםמחזור בדומה ל

  מהמחזור בחודש  20%-בכ נמוך –אלף יחידות ביום  44-כ דצמברסחרו בנבאופציות הדולריות

 3.48 על רקע התייצבות הדולר סביב שער ממוצע של הינה במחזורים החודש  הירידה. הקודם

  .דצמברב ביחס לשקל 0.6%-בכהיחלשותו ו שקל
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  4,400-הסתכם בכו עלה שהמחזור היומי בהן אופציות על האירוהיוצאות דופן החודש הן 

וגבוה כמעט פי  מהמחזור בחודש הקודם 25גבוה פי  – דצמבריחידות ביום בממוצע בחודש 

במקביל במחזורי המסחר החודש חלה  העלייה .2019נובמבר -שניים מהמחזור הממוצע בינואר

  .דצמברב 1.4%-לשקל בכהאירו ביחס  להתחזקות

 ( ETFקרנות סל )

 שקל בסוף החודש.   מיליארד 93-, ששווין הגיע לכקרנות סל 559נסחרו בתל אביב  דצמברבסוף 

  .הראלע"י  טכנולוגיה-מדד ת"א ראשונה עלקרן סל  למסחרנרשמה  בסוף החודש

קרנות סל על  7בת"א, קרנות סל על מדדי מניות  2 –קרנות סל שפורקו  11 נמחקו מהמסחר מנגד,

המצרפי של שווין . , קרן סל על מדד אג"ח ממשלתי, וקרן סל על מדד אג"ח בחו"לבחו"למדדי מניות 

  שקל. מיליון 62-הקרנות ערב מחיקתן מהמסחר הגיע לכ

 נסחרות קרנות חוץ

באמצעות  ,אביב-בבורסה בתלהנסחרות בלאקרוק הקרנות הזרות של  23-ב שווי החזקות הציבור

 .מיליון שקל 230-מסתכם בכ", קליררויו"חשבון מסלקת הבורסה ב

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

 

 

שווי החזקות 

 הציבור 

 2019 דצמבר

רכישות/)מכירות( 

 נטו

 2019 דצמבר

רכישות/)מכירות( 

 נטו

1-12/2019 

 2,272 -673 25,732 מניות בת"אקרנות סל על מדדי 

 -8,758 -2,114 38,372 קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל

 1,267 -23 22,611 קרנות סל על מדדי אג"ח חברות בת"א

 -705 3 6,245 *אחר*

 -5,924 -2,807 92,960 סה"כ

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

מיליארד שקל לעומת השווי בסוף  2-בכ נמוךהיה  2019 דצמברשווי השוק של קרנות הסל בסוף 

 :ובינלאומיים מקומיים קרנות סל על מדדי מניותנבעה מ הירידההחודש הקודם.  

 

 מיליארד שקל  0.7-בכ נמוך, מדדי מניות מקומייםשווי שוק קרנות סל על -מיליארד שקל  25.7-כ

 .מכירות הציבור נטונבעה כולה מ הירידהמשווין בסוף החודש הקודם. 

 מיליארד  1.3-בכנמוך , מדדי מניות בינלאומייםשווי שוק קרנות סל על  -מיליארד שקל 38.4-כ

ההשפעה החיובית של עליית מדדי המניות המובילים בעולם, . שקל משווין בסוף החודש הקודם
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מכירות הציבור שהסתכמו ההשפעה השלילית של  קיזזה חלקית את ,דצמברבממוצע ב 3%-בכ

 .מיליארד שקל נטו 2.1-בכ

 שווי בדומה לוזאת  ,מדדי איגרות חוב חברותשווי שוק קרנות סל על  -מיליארד שקל 22.6-כ

   .בסוף החודש הקודם
 
 
 

 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )
 

 1-12/2019 2019 דצמבר 
 219 299 על מדדי מניותקרנות סל 

 17% 20% ממחזור המסחר במניות % 
 95 123 קרנות סל על מדדי אג"ח 

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

 

  :דצמברב בשוק איגרות החובוסל בשוק המניות בקרנות  במחזורי המסחר עלייה

 גבוה, דצמברב מיליון שקל 299-הסתכם בכ מחזור המסחר בקרנות סל על מדדי מניות 

 .2019נובמבר -מהמחזור הממוצע בינואר 42%-וגבוה בכ בחודש הקודםמהמחזור  50%-בכ

מניות  יבמחזורי המסחר בקרנות סל על מדדנבעה הן במחזורי המסחר החודש העלייה 

 .בינלאומייםמקומיים והן במחזורי המסחר בקרנות סל על מדדי מניות 

  גבוה – דצמברמיליון שקל ביום ב 123-הסתכם בכמחזור המסחר בקרנות סל על מדדי אג"ח 

 העלייה. 2019נובמבר -מהמחזור בינואר 34%-וגבוה בכ בחודש הקודםמהמחזור  30%-בכ

והן במחזורי  קרנות סל על מדדי אג"ח חברות בת"אבהן במחזורי המסחר החודש נבעה 

 המסחר בקרנות סל על מדדי אג"ח בחו"ל.
 

 שקלים(: במיליונייצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות )
 

 1-12/2019 2019 דצמבר 

 1,578 436 אביב-קרנות המשקיעות במניות בתל

 11,908 1,116 אביב-בתל חוב באיגרות המשקיעות קרנות

 -1,402 25 קרנות שקליות

 7,161 -329 קרנות כספיות
 643 147 קרנות המשקיעות בחו"ל

 אביב-באיגרות חוב בתלו במניות הציבור ממשיך לרכוש קרנות הנאמנות המשקיעות דצמברבחודש 

 :קרנות כספיותומוכר לראשונה זה שנתיים 

 נטו מיליארד שקל  0.4-הסתכמו היצירות בכ – אביב-בתל במניות המשקיעות נאמנות בקרנות

מיליארד שקל  1.6-בדומה לרכישות בחודש הקודם. סך הרכישות בקרנות אלה מגיע לכ, דצמברב

 .2018בשנת מיליארד שקל נטו  2.2-, לאחר מכירות בסך כ2019בשנת 
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 מיליארד  1.1-הסתכמו בכרכישות הציבור ונמשכו  אביב-באיגרות חוב בתל המשקיעות בקרנות

מיליארד שקל נטו בממוצע בכל אחד  1.6-בסך כ, בהמשך לרכישות דצמברשקל נטו בחודש 

 בשנת שקל מיליארד 11.9-לכ מגיע אלה בקרנות הרכישות סך .נובמבר-מהחודשים אוקטובר

 .2018בשנת  נטו שקל מיליארד 15.5-כ בסך מכירות לאחר, 2019

 אלה בקרנות הרכישות סך .נטו של הציבור פעילות מאוזנת נרשמה בקרנות המשקיעות בחו"ל 

בשנת  נטו שקל מיליארד 3.8-כ בסך רכישות לאחר, 2019 בשנת שקל מיליארד 0.6-לכ מגיע

2018. 

 בקרנות המכירות סך .ברציפותחמישי חודש , דצמברנרשמה פעילות מאוזנת ב השקליות בקרנות 

 שקל מיליארד 4.1-כ בסך בהמשך למכירות, 2019 בשנתנטו  שקל מיליארד 1.4-לכ מגיע אלה

 .2018בשנת  נטו

 מיליארד שקל נטו  0.3-כקרנות בסך  הציבורלראשונה מזה כשנתיים מכר  – הכספיות בקרנות

 בסך רכישות לאחר, 2019 בשנת שקל מיליארד 7.2-לכ מגיע אלה בקרנות הרכישות . סךדצמברב

 .2018בשנת  נטו שקל מיליארד 6.1-כ

 

 חדשות

הבורסה בצעד נוסף להנגשת המידע לציבור : דקות 15 -קיצור עיכוב פרסום נתוני המסחר לציבור ל

דקות כיום, ללא  20דקות בלבד במקום  15 -הרחב: מקצרת את עיכוב פרסום נתוני המסחר לציבור ל

עלות ובהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים המקובלים במרבית הבורסות המובילות בעולם. הנתונים 

לחבילה בסיסית של נתוני  ותבאתר הבורסה ובאפליקציה. זאת בהמשך להפחתת העל מוצגים

 לפרטים נוספיםהמסחר, לציבור הרחב. 

בורסה בוחנת תוכנית חדשה לשיפור ה: ושיפור השקיפות בשוק ההון 35-עשיית שוק על מדד ת"א

השקיפות בשוק ההון והגברת הנזילות כמקובל בעולם: הגבלת עסקאות מחוץ לשוק הבורסאי והרחבת 

 לפרטים נוספים. 35-חובות הדיווח שלהם וכן תמרוץ עשיית שוק במניות ת"א

-בנייה, מדד ת"א-שלושה מדדי נדל"ן חדשים: מדד ת"א 2020בפברואר,  9-הבורסה תשיק ב

תתי ענפים  2 - , זאת בהמשך לסיווגים החדשים של ענף הנדל"ןמניב חו"ל-מניב ישראל ומדד ת"א

דדים מ 4נדל"ן מניב ובנייה. עם השקת המדדים, תמנה משפחת מדדי הנדל"ן של הבורסה  -חדשים 

רציפים. ההשקה תאפשר למשקיעים המבקשים להשקיע בחברות נדל"ן מניב, הבחנה גיאוגרפית בין 

 ים נוספיםלפרטנדל"ן מניב בישראל לבין נדל"ן מניב בחו"ל וכן תאפשר השקעה בסל של חברות בנייה. 

הבורסה העלתה להערות ציבור,  :ועדכון הכללים של מדדי המניות SME60-שדרוג מדד ת"א

וכן עדכונים נוספים בכללים של מדדי המניות, זאת לאור  SME60-ת"אמתודולוגיה חדשה למדד 

מאז הושקה הרפורמה במדדים וניתוח מקצועי של צוות המדדים בבורסה. לאור  הניסיון שהצטבר
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לאטרקטיבי יותר, מציעה הבורסה  SME60-ועל מנת להפוך את מדד ת"א 90-ההצלחה של מדד ת"א

 לפרטים נוספים . 90-מדד ת"א   לקבוע לו כללים דומים לאלו של 

 

"(  המידעאביב בע"מ והמידע הנכלל בה )להלן: " –בורסה לניירות ערך בתל של ה 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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