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     2020 ינוארחודש יכום ס

 בעליות שערים במרבית מדדי המניות  תאפייןהבינואר  אביב-המסחר בתל

לקראת והירידות בשוקי המניות התפרצות נגיף ה"קורונה" בסין  למרותהמובילים, 

 .סוף החודש

 לראשונה את השיא בו היה באוגוסט שבר , החודש 0.5%-כבשעלה  35-מדד ת"א

2015. 

  שבר את השיא בו היה בדצמבר  7%-בעלייה של כהחודש שבלט עילית -טקמדד

2019. 

 גבוה  - ינוארמיליארד שקל ב 1.7-בכ הסתכם מחזור המסחר היומי בשוק המניות
 ;2019 בשנתהממוצע מהמחזור  31%-בכ

 ינוארב שקל מיליארד 2.2-כ בסך גיוסים ערים בשוק המניות בת"א . 

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

 . בהתאמה 1.4%-וכ 1%-בעלייה של כהחודש בלטו 

 חברותבאג"ח וירידה במחזור במסחר ממשלתיות  ח"באג מסחרה מחזורעלייה ב 

 לעומת החודש הקודם. 

 בהנפקות ובהקצאות מיליארד שקל גויסו  3-כ – לציבור חברות  ם באג"ח גיוסי

חברות תשע גויסו ע"י מתוכם מיליארד שקל  2.5-כ, לציבורפרטיות של אג"ח 

 .הנדל"ן

 2.6-כ, ונ.ש.ר באג"ח רצף מוסדייםמיליארד שקל גויס  3.7-של כ סכום נוסף 
למשקיעים  COCOבחו"ל באמצעות אג"ח לאומי בנק  מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י

 אביב במסגרת "רצף מוסדיים". -מוסדיים זרים, שנרשם למסחר בתל

 1.2-כ גויסו בנקאייםקדונות ימגובות בפ איגרות חוב מובנותהנפקות של  לושבש 
 ;נוספים מיליארד שקל

 35-במחזורי המסחר באופציות על מדד ת"א 19%-עלייה של כ :הנגזרים בשוק 

 יחידות ביום.אלף  91-לעומת החודש הקודם, לכ

 על מדדי מניות סל בקרנות המסחר במחזורי 26%-של כ עלייה נרשמה החודש 

 .לעומת החודש הקודם בת"א

  והסתכמו בכ נמשכושל קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים  הציבורמכירות-

 , והציבור מממש רווחים ומוכר גם קרנות סל על מדדי מניותמיליארד שקל 1.4
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הציבור  .מיליארד שקל, בהתאמה 0.25-ושל כ 0.35-בסכום של כ בת"א ואיגרות חוב

 בת"אמדדי איגרות חוב על מדדי קרנות נאמנות, ובעיקר קרנות ש לרכו ממשיך

  .מיליארד שקל 1.7-כ של בסכום

 

___________________ 
 יחידת המחקר, נורית דרור

 
 שוק המניות  

 מדדים עיקריים:

 
 ינואר
2020 

 2019שנת 

 15.0% 0.5% 35-ת"א

 40.3% 2.1% 90-ת"א

 SME60 5.2% 10.2%-ת"א

 26.1% 2.1% צמיחה-ת"א

 40.4% 7.1% עילית-ת"א טק

 26.9% 0.8% 5-ת"א בנקים

 73.2% 3.8% נדל"ן-ת"א

 -0.8% -12.5% נפט וגז-ת"א

 למרותוזאת  אביב-מדדי המניות המובילים בתל עליות שערים במרבית ונרשמ 2020 ינוארב 

 לקראת סוף החודשוגם בת"א בשליש האחרון של החודש. ירידות השערים ירידות בשווקים ה

 .התפרצות נגיף ה"קורונה" בסיןהושפעו מ

 בינואר שבר לראשונה  19-ובבינואר,  22-מתחילת השנה ועד ה  3.3%-עלה בכ 35-מדד ת"א

. החל נקודות 1725.81והגיע לשער של  נקודות( 1723.56) 2015את השיא בו היה באוגוסט 

, וזאת בדומה למגמה בשווקים ובהשפעת התפרצות 2.7%-ועד סוף ינואר ירד המדד בכ 22-ב

 .0.5%-בסיכום חודשי עלה המדד בכ .בסיןנגיף ה"קורונה" 

 אלקטרהומבני תעשייה  מניות, 9.2.2020-שחל ב, של מדדי המניותבמועד העדכון החצי שנתי 

 .ממנויגרעו  פז נפט ואופקומניות , ואילו 35-ת"א יתווספו למדד

 בינואר, ומדד ת"א 2.1%-הוסיף ועלה בכ 2019שהגיע לשיא בדצמבר  90-ת"א מדד-SME60  עלה

 בממוצע. 8%-בזכות מניות הטכנולוגיה הכלולות בו, שעלו בכ 5.2%-בכ

 נדל"ן -ת"או עילית-טק ימדד, בראשם עליות שערים אפיינו את מרבית המדדים הענפיים

 בינואר. 3.8%-ובכ 7.1%-כועלו בלשיא  2019בדצמבר  ושהגיע
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 יוזאת בהשפעת ירידת מחיר 12.5%-החודש בכ מדד חברות ושותפויות הנפט והגז ירדמאידך, 

 .ה"קורונה" על הכלכלה העולמיתנגיף  עקב חשש להשפעתהגז הטבעי, הנפט ו

 :צירוף מנייה למדדי הבורסה במסלול המהיר למניות חדשות 

, 90-, תתווסף למדדי הבורסה: ת"א2019בנובמבר  שהצטרפה לבורסהיוחננוף קמעונאית המזון 

 , במסגרת המסלול המהיר למניות חדשות.2020בפברואר  9-החל ב SME150, ות"א 125-ת"א

 
 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )

 

 
 ינואר
2020 

 2019שנת 

 1,300 1,697 קרנות סל מניות כולל 

 1,081 1,320 קרנות סל מניות ללא 

 

  היה , ינוארבמיליארד שקל  1.7-הסתכם בכש)כולל תעודות סל( בשוק המניות היומי המחזור

 . 2019 בינוארמהמחזור הממוצע  49%-וגבוה בכ 2019הממוצע בשנת מחזור מה 31%-בכגבוה 

מיליארד שקל  2.9-נרשם מחזור בסך כ של מדדי המניות החודשיערב העדכון  ,ינוארב 2-ב

  .בשלב הנעילה מיליארד שקל מתוכם, 1.4-כ – בבורסה
 

 גיוסי הון/חברות חדשות:
 

 שקלים(: במיליוניהנפקות והקצאות של מניות )
 

 2020 ינואר 

 2,213 :אביב-גיוס בתל

 18 גיוס בחו"ל

 2,231 סה"כ

  להלן עיקרי הגיוס שקל.  מיליארד 2.2-כגויסו  ינוארב אביב-המניות בתלגיוסים ערים בשוק

 החודש: 

o מיליארד  1.1-כ. זכויותשל ת והנפקשתי ובהנפקות לציבור  14-בשקל גויסו מיליארד  1.4-כ

 287-)כנאוויטס פטרוליום הנפקות לציבור ע"י: שותפות הנפט והגז ארבע שקל מתוכם גויסו ב

מילון שקל(, חברת האשראי החוץ  276-)כפרטנר מיליון שקל(, חברת התקשורת הדואלית 

 .מיליון שקל( 240-)כאנרג'יקס מיליון שקל( וחברת האנרגיה הירוקה  252-)כפנינסולה בנקאי 

 

שימור הנפיקו מניות לציבור ובעקבות זאת חזרו להיסחר שנסחרו ברשימת השלוש חברות 

מיליון שקל(  27-)כקאנומד  ,מיליון שקל( 35-)גייסה כונט קרדיט י: ברשימה הראשית

 (.מיליון שקל 4-)כ דולומיטו
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o  מיליארד שקל מתוכם  0.5-כ. שקל מיליארד 0.8-הקצאות של מניות בסך של כ 15החודש בוצעו

 :ע"י ארבע חברות ענף הנדל"ן והבנייהבהקצאות של מניות בעיקר למשקיעים מסווגים גויסו 

  וכ 216-בסך של כ סאמיט המניבחברת הנדל"ן , ומניבים ריט קרן השקעות במקרקעין-

 מיליון שקל, בהתאמה. 129

  מיליון  90-וכ 100-בסך כהכשרת הישוב וחברת הנדל"ן המניב ישראל קנדה חברת הבניה

 שקל בהתאמה.

  מהמסחר בנמחקו  אינטרנט זהבמניות חברת-NADSAQ סמל(: IGLD ) עקב אי עמידה בשווי

כיום   .אביב-והן ממשיכות להיסחר בתל, 31.1.2020-, החל במינימלי נדרש של החזקות הציבור

 חברות שמניותיהן נסחרות גם בארה"ב או באירופה. 54אביב -נסחרות בתל

 

 שוק איגרות החוב והמק"מ
 

 מדדים עיקריים:
 

 2019שנת  2020 ינואר 

   אג"ח חברות:

 8.2% -0.4% 20-תל בונד

 6.5% -0.2% 40-בונד-תל

 8.6% -0.3% תשואות-תל בונד

 8.6% 0.4% שקלי-תל בונד

 13.8% 1.0% תשואות שקלי –תל בונד 

   אג"ח ממשלתי:

 10.3% 0.7% צמוד מדד 

 9.7% 0.5%  ריבית קבועה –שקלי 

  צמודות אפיינו את איגרות החוב הממשלתיות 0.6%-של כ ממוצע בשיעורעליות שערים ,

התשואה לפדיון באג"ח  –שנים  10-, וזאת בדומה לאג"ח ממשלת ארה"ב להמדד והשקליות

 בסוף ינואר, בהשפעת אי הוודאות בשווקים.  1.5%-בתחילת השנה לכ 1.9%-אלה ירדה מכ

 כאשר בלטו החודששקליות נרשמו עליות שערים, באיגרות החוב הקונצרניות  גם: 

 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

 .ינוארב 1.0%-ב עלה, מידרוג בדירוג( A2) לבין

 

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

 .ינוארב 1.4%-, עלה בבבורסההנסחרות 
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 וזאת לנוכח שיעור בממוצע 0.3%-ירדו בכ מאידך, איגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד ,

 .2019בכל שנת  0.6%-ו 2019בדצמבר  0% –נפלציה הנמוך יהא

 
 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )

 

 2019שנת  2020 ינואר 

 2,619 2,369 אג"ח ממשלתי

 893 872 קרנות סלאג"ח חברות כולל 

 798 746 קרנות סלאג"ח חברות ללא 

 3,512 3,241 קרנות סלסה"כ אג"ח כולל 

 413 246 מק"מ

 

 ירידה במחזורי המסחר באג"ח איגרות החוב הממשלתיות ובחזורי המסחר במ עלייה

 : לעומת החודש הקודם הקונצרניות

o  ינוארמיליארד שקל ב 1.6-בכהמחזור היומי הסתכם באיגרות החוב הממשלתיות שקליות - 

  .מהמחזור בחודש הקודם 12%-בכ גבוה

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

  מהמחזור בחודש הקודם. 14%-בכ גבוה

o ביום שקל מיליארד 0.7-כשהסתכם החודש בסל( קרנות )ללא באג"ח חברות  מחזור המסחר 

 .מהמחזור בחודש הקודם 22%-היה נמוך בכ –

 37%-בכ נמוך, ינוארשקל במיליארד  0.2-בכ והסתכםהמחזור היומי  צנח במלווה קצר מועד 

  .בחודש הקודםמהמחזור 
 
 

 הנפקות והקצאות של איגרות חוב:
 אג"ח חברות:

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

 

 2020 ינואר 

 3,031 לציבוראג"ח 

  3,722 *אג"ח רצף מוסדיים ונשר 

 6,753 סה"כ

 מיליארד שקל שגויסו בחו"ל ונרשמו למסחר ברצף מוסדיים. 2.6-* מזה כ

  מיליארד  3.7-בסך כ וסכום נוסףבאג"ח לציבור  מיליארד שקל 3.0-כ ינוארב וגייסהחברות

  .במסגרת רצף מוסדיים ונ.ש.ר שקל בהקצאות של אג"ח למוסדיים
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 להלן מאפייני הגיוס העיקריים הקצאות פרטיות.  בחמשוהנפקות  12-מיליארד שקל גויסו ב 3.0-כ

  החודש:

 תשעמיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י  2.5-כ –מיליארד שקל גויסו ע"י הסקטור הריאלי  2.9-כ 

 : החודשבלטו  חברות נדל"ן.

באמצעות סדרה חדשה של אג"ח צמוד מיליארד שקל  0.6-כשגייסה  ביג מרכזי הקניות חברת

פדיונות אג"ח לחברה צפויים  "מידרוג". Aa3שנים, בדירוג  7.9, מח"מ 1.17%מדד בריבית 

 . 2021-2020בשנים מיליארד שקל  0.9-סחיר בסך כ

מיליארד שקל באמצעות סדרה חדשה  0.6-שגייסה אף היא כגזית גלוב מניב הנדל"ן החברת 

"מידרוג".  Aa3-"מעלות" ו -AAשנים, בדירוג  7.2, מח"מ 1.29%ת של אג"ח צמוד מדד בריבי

 . 2021-2020מיליארד שקל בשנים  1.1-לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ

 באג"ח שקלי בריבית קבועה, מיליארד שקל גויסו 0.9-וכצמוד מדד מהגיוס בוצע באג"ח  2.1-כ . 

 באמצעות אג"ח בדירוג גבוה מקבוצת מיליארד שקל גויסו  2.4-כ"A"מיליארד שקל  0.6-, וכ

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

 נ.ש.ר, ו אג"ח למשקיעים מוסדיים במסגרת רצף מוסדייםהקצאות של במיליארד שקל גויסו  3.7-כ

 מתוכם:

 ח"אג באמצעות לאומי נקמיליארד שקל גויסו בחו"ל ע"י ב 2.6-כ COCO מוסדיים למשקיעים 

 לספיגת מנגנון כולל ח"האג". מוסדיים רצף" במסגרת אביב-בתל למסחר שנרשם, זרים

  שש שנים. כעבור הבנק י"ע מוקדם לפדיון וניתן למניות המרה י"ע הפסדים

 תהיה הריבית מכן ולאחר שנים שש למשך 3.275% של בריבית, דולר צמוד הינו ח"האג

 י"ע BBB מדורג ח"האג. לשנה 1.631% של מרווח בתוספת ב"ארה ממשלת ח"אג תשואת

 .Fitch-ו  S&P הבינלאומיות הדירוג חברות

 חברת "יעראשונה של אג"ח הנסחר ברצף מוסדיים  הקצאהב גויסו שקל מיליארד 0.5-כ 

 גדות"י חברת המסחר ע שקל מיליארד 0.2-וכ)לא בורסאית(   .אסיו גרופ אלעדהנדל"ן הזרה 

 .)לא בורסאית( מסופים

 
 מובנותאג"ח 

 1.1-כמיליארד שקל גויסו בשלוש הנפקות של איגרות חוב מובנות מגובות בפקדונות בנקיים,  1.2-כ

 : אלה פקדונותע"י בשתי הנפקות מיליון שקל גויסו 

 0.05%בריבית  צמוד מדדסדרה חדשה של אג"ח בהנפקת  מיליארד שקל גויסו  0.8-כ  ,

 , ע"י "מעלות" AAAשנים ובדירוג  6.0במח"מ 

 מרווח של  –סדרה חדשה של אג"ח דולרי בריבית משתנה  מיליארד שקל גויסו בהנפקת 0.3-כ

 ע"י "מעלות".  AAAשנים ובדירוג  6.1מעל ריבית הליבור,  במח"מ  0.64%
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 אג"ח ממשלתי
 

 הנפקות אג"ח ממשלתי ברוטו )במיליוני שקלים(:

 סכום שגבוה במעט מהגיוס החודשי , בדצמברמיליארד שקל  6-כהנפיק אג"ח בסך  האוצר משרד

  .2019 בשנתממוצע ה

מהסכום  17%-מהסכום שגויס החודש, בוצע באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ 83%-כ

 גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד.

 צמוד  ממשלתי ח"אג של סדרות שתי באמצעות שקל מיליארד 10.4-כ בלונדון גייס האוצר, בנוסף

 גויס  שני שליש הסכום-ו, 2.5% של בריבית שנים 10 של לטווח ח"באג גויסשליש הסכום : דולר

 20-יצוין כי בהנפקה נרשמו ביקושי שיא של כ .3.375% של בריבית שנה 30 של לטווח ח"באג

 מיליארד דולר.

הנגזריםשוק   
 

 מחזורים יומיים )באלפי יחידות(:
 

 2019שנת  2020 ינואר 

 67 62 35-אופציות חודשיות על מדד ת"א

 30 29 35-אופציות שבועיות על מדד ת"א

 43 46 אופציות דולריות

 

 וזאת לעומת החודש הקודם נגזריםמרבית המסחר בבמחזורי ה עלייה, נרשמה ינוארב ,

 :באי הוודאות בשווקים ובתנודתיות בהשפעת העלייה

 ינואראלף יחידות ביום בממוצע בחודש  62-כנסחרו  35-"את מדד על החודשיות באופציות 

 .בחודש הקודםמהמחזור  19%-בכ גבוה –

 – ינואראלף יחידות ביום ב 29-בכהמחזור הסתכם  35-באופציות השבועיות על מדד ת"א

 .מהמחזור בחודש הקודם 19%-גבוה בכ

ולקראת הפקיעה  ובחו"לבשוקי המניות בארץ על רקע אי וודאות בינואר  27-יצוין כי ב

אלף אופציות )חודשיות  186-נסחרו כו 14%-עלה בכ VTA35מדד התנודתיות החודשית, 

 .35-ושבועיות יחד( על מדד ת"א

  מהמחזור בלבד  5%-בכגבוה  –אלף יחידות ביום  46-כ ינוארסחרו בנבאופציות הדולריות

על רקע התייצבות הדולר סביב שער הינה במחזורים החודש  העלייה המתונה. בחודש הקודם

 .חרף רכישות המטבע ע"י בנק ישראל ,דומה לשער בתחילת השנה שקל 3.460 ממוצע של 
 אלף יחידות באופציות הדולריות. 320-כ נרשם מחזור חריג שלבינואר  22-יצוין כי ב
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  1,400-הסתכם בכו ירד שהמחזור היומי בהן אופציות על האירוהיוצאות דופן החודש הן 

 .בחודש הקודםיחידות ביום  4,400-לעומת מחזור של כ – ינואריחידות ביום בממוצע בחודש 

  .ינוארב 2%-האירו ביחס לשקל בכ היחלשות חרףבמחזורי המסחר החודש חלה הירידה 

 
 ( ETFקרנות סל )

 שקל בסוף החודש.   מיליארד 91.4-, ששווין הגיע לכקרנות סל 554נסחרו בתל אביב  ינוארבסוף 

 125-שתי קרנות בחסר על מדדי מניות ת"א -רשמה למסחר החודש שלוש קרנות סל חדשות קסם 

 .גלובל-תל בונדאג"ח חברות בנקים, וקרן בחסר על מדד -ות"א

 Bloombergוקרן סל על מדד מניות בחו"ל ) 90-קרן בחסר על מדד ת"א נמחקו מהמסחר מנגד,

Barclays US Credit)  חמש קרנות על מדדי  - פתוחותשפורקו, ושש קרנות סל הפכו לקרנות נאמנות

או הקרנות ערב מחיקתן מהמסחר שמונה המצרפי של שווין . בונד וקרן אחת על מדד מניות בחו"ל-תל

  שקל. מיליון 161-הגיע לכערב הפיכתן לקרנות פתוחות 

 נסחרות קרנות חוץ

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

 .מיליון שקל 290-מסתכם בכ", קליררויו"חשבון מסלקת הבורסה ב

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

 

 

שווי 

החזקות 

 הציבור 

 2020 ינואר

רכישות/)מכירות( 

 נטו

 2020 ינואר

 -349 25,581 קרנות סל על מדדי מניות בת"א

 -1,406 37,252 קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל

 -239 22,283 קרנות סל על מדדי אג"ח חברות בת"א

 -5 6,261 *אחר*

 -1,999 91,377 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 בסוף  1.6-בכ נמוךהיה  2019 ינוארשווי השוק של קרנות הסל בסוף 

 :בינלאומיים קרנות סל על מדדי מניותמברובה נבעה  הירידההחודש הקודם.  

 

 מיליארד שקל  0.1-בכ נמוך, מדדי מניות מקומייםשווי שוק קרנות סל על -מיליארד שקל  25.6-כ

מיליארד  0.3-שהסתכמו בכ מכירות הציבור נטונבעה מ הירידה. השנה בתחילתמשווין בלבד 

 .שקל וקוזזו ברובן ע"י תרומתם החיובית של מדדי המניות שעלו החודש

 מיליארד  1.1-בכנמוך , מדדי מניות בינלאומייםשווי שוק קרנות סל על  -מיליארד שקל 37.3-כ

, ארה"בבורסת הנאסד"ק בבההשפעה החיובית של עליית המניות . בתחילת השנהשקל משווין 

מכירות הציבור שהסתכמו ההשפעה השלילית של  קיזזה חלקית את ,ינוארבממוצע ב 2%-בכ

 .מיליארד שקל נטו 1.4-בכ

 מיליארד  0.3-נמוך בכ ,מדדי איגרות חוב חברותשווי שוק קרנות סל על  -מיליארד שקל 22.3-כ

 0.1-מיליארד שקל מהירידה בשווי נבעו ממכירות הציבור, וכ 0.2-כ .השנהבתחילת שווי שקל מה

 מיליארד שקל מהירידה בשווי נבעו מירידת שערי איגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד.
 
 

 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )
 

 2019שנת  2020 ינואר 
 219 377 קרנות סל על מדדי מניות

 17% 22% ממחזור המסחר במניות % 
 95 126 קרנות סל על מדדי אג"ח 

 11% 14% ממחזור המסחר באג"ח לא ממשלתי % 

 

  :ינוארבסל בשוק המניות בקרנות  במחזורי המסחר עלייה

 גבוה, ינוארמיליון שקל ב 377-הסתכם בכ מחזור המסחר בקרנות סל על מדדי מניות 

העלייה  .2019 בשנתמהמחזור הממוצע  72%-וגבוה בכ בחודש הקודםמהמחזור  26%-בכ

 מקומייםמניות  יבמחזורי המסחר בקרנות סל על מדדבעיקר נבעה במחזורי המסחר החודש 

 .מיליון שקל בינואר 150-כיותר ממיליון שקל בחודש הקודם, ל 95-שהמחזור היומי בהן זינק מכ –

  אך  גבוה – ינוארמיליון שקל ביום ב 126-הסתכם בכמחזור המסחר בקרנות סל על מדדי אג"ח

 ..2019 הממוצע בשנתמהמחזור  28%-וגבוה בכ בחודש הקודםמהמחזור  במעט
 
 
 

 שקלים(: במיליונייצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות )
 

 2020ינואר  

 390 אביב-קרנות המשקיעות במניות בתל

 1,690 אביב-בתל חוב באיגרות המשקיעות קרנות

 137 שקליותקרנות 
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 2020ינואר  

 755 קרנות כספיות
 350 קרנות המשקיעות בחו"ל

ובעיקר הציבור ממשיך לרכוש קרנות הנאמנות על רקע התגברות אי הוודאות בשווקים,  ינוארבחודש 

 :וקרנות כספיות אביב-באיגרות חוב בתל המשקיעותקרנות 

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

  .בדומה לרכישות בחודש הקודם, ינוארב

 מיליארד  1.7-הסתכמו בכרכישות הציבור ו התגברו אביב-באיגרות חוב בתל המשקיעות בקרנות

 .בחודש הקודם מיליארד שקל נטו 1.1-בסך כ, בהמשך לרכישות ינוארשקל נטו בחודש 

 מיליארד שקל נטו בינואר, לאחר פעילות  0.4-הסתכמו היצירות בכ בקרנות המשקיעות בחו"ל

 כמעט מאוזנת בחודש הקודם.

 ברציפותשישי חודש , ינוארנרשמה פעילות מאוזנת ב השקליות בקרנות. 

 0.8-התחדשות רכישות הציבור, לאחר הפסקה בת חודש, והסתכמו בכ – הכספיות בקרנות 

 .נטו בחודש הקודםמיליארד שקל  0.3-מיליארד שקל נטו בינואר, לאחר מכירות בסך כ

 חדשות

 הבורסה פרסמה הכללים להנפקת איגרות חוב היברידיות

אג"ח היברידיות הינן איגרות חוב הנמצאות על הטווח שבין אג"ח להון וזאת מאחר והן אג"ח לטווח 

אג"ח אלו מעניקות לתאגיד המנפיק זכות חוזית שנה כשהפדיון הינו בסוף חיי האג"ח.  60ארוך של עד 

שנים והן נחותות בפירוק לעומת  6לדחות את מועדי תשלום הריבית עד תקופה מקסימלית של עד 

חברה המנפיקה קיימת אפשרות לביצוע פדיון מוקדם במחיר ידוע מראש ובמועדים ידועים לאג"ח רגיל. 

בריבית כך שבמידה ולא בוצע פדיון מוקדם במועד  STEP UPמראש ובדרך כלל הן כוללות מנגנון של 

 לפרטים נוספים מוסכם מראש, תחול עלייה בריבית בשיעור ידוע מראש.

  10:00ה, יחל בשעה בפברואר מועד מסחר הפתיחה במניות הכלולות במדדי הבורס 2 -החל מה

הפתיחה תכלול את המניות הנסחרות בבורסה וכלולות במאגר "תמר", ביחידות בקרנות סל בשוק 

המניות, ביחידות של קרנות חוץ נסחרות בשוק המניות וביחידות של קרנות נאמנות סגורות. שלב 

מועד מסחר  .10:00 -ל 9:59מסחר הפתיחה בניירות ערך אלו, יתקיים מידי יום במועד אקראי, בין 

הפתיחה במניות שאינן כלולות במאגר "תמר" ובניירות ערך המירים הנסחרים בשוק המניות, יישאר 

 לפרטים נוספים. 10:15ללא שינוי ויתקיים מידי יום בשעה 
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אביב ובאירופה ביצוע תשלומי חברות -הבורסה מאפשרת לחברת הנסחרות בתללראשונה, 

(Corporate Actions במטבעות אירופאיים ) 

, יוכלו חברות אלו, וכן חברות נוספות שניירות הערך שלהן Euroclear Bankהודות לשיתוף פעולה עם 

חזיקי ניירות הערך שלהם אביב, לשלם למ-נסחרים באירופה ויבקשו לבצע רישום כפול בבורסה בתל

במטבעות אירופאיים, כמו אירו וליש"ט. יודגש כי קניית ומכירת ניירות ערך של החברות הללו  גם

אביב ימשיכו להתבצע בש"ח בלבד. המהלך יאפשר לתאגידים אירופאיים גלובאליים -בבורסה בתל

ומשלמות במטבע  אביב איגרות חוב הנסחרות בש"ח-המבקשים לעשות כן, להנפיק בבורסה בתל

  לפרטים נוספים. Global Debt Offeringאירופאי, בתהליך שנקרא 

-מניב ישראל ומדד ת"א-בנייה, מדד ת"א-הבורסה את הרכבי מדדי הנדל"ן החדשים: מדד ת"א

 מניב חו"ל

נדל"ן הוותיק ובסה"כ תמנה משפחת -שלושת המדדים יצטרפו למדד ת"א –בפברואר  9 -אשר יושקו ב

מדדים רציפים. השקת המדדים החדשים נועדה לאפשר למשקיעים  4מדדי הנדל"ן של הבורסה 

המבקשים להשקיע בחברות נדל"ן מניב, הבחנה גיאוגרפית בין נדל"ן מניב בישראל לבין נדל"ן מניב 

 לפרטים נוספיםוכן לאפשר השקעה בסל של חברות בנייה.  בחו"ל

 

 

"(  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   חודשיתאין לראות במידע הנכלל בסקירה ה         

שקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה  אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום הה

 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,         

עמה אינה מתחייבת לשלמותו של המידע לעדכניותו או להתאמתו  עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מט

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. חודשיתהמסקנות והדעות המובאות בסקירה ה

  .ISSN. -8231-0333 זכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מכל ה
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