סיכום חודש מרץ 2020
 המסחר בתל-אביב במרץ התאפיין בתנודתיות רבה והסתכם בירידות שערים
חדות בכל מדדי המניות המובילים ,בהמשך למגמה מהחודש הקודם ובדומה
לבורסות מובילות בעולם .בסיכום חודשי מדד ת"א 35-ירד בכ.17%-
 מדד התנודתיות  VTA35זינק לשיא של כ 87-נקודות בתום שלושת השבועות
הראשונים ,בהשפעת ירידות השערים החדות וזאת על רקע התגברות התפשטות
הקורו נה בעולם ובארץ .לקראת סוף החודש התמתן המדד ,וזאת בהשפעת תמיכה
מוניטרית של בנק ישראל ותמיכה פיסקלית של הממשלה.
 את הירידות הובילו מניות הנפט והגז שצנחו בכ 38%-החודש ,וזאת בהשפעת
צניחת מחירי הנפט והגז הטבעי בשיעור דומה ,ומניות הנדל"ן שירדו בכ.28%-
 נמשכת העלייה במחזורי המסחר בשוק המניות  -מחזור המסחר היומי בשוק
המניות הסתכם בכ 2.9-מיליארד שקל במרץ ובכ 2.2-מיליארד שקל ברבעון הראשון
של  - 2020גבוה בכ 68%-מהמחזור הממוצע בשנת .2019
 בשוק המניות בת"א נבלמו הגיוסים כמעט לגמרי בחודש מרץ והסתכמו בכ130-
מיליון שקל בלבד .למרות זאת ,ב סיכום הרבעון הראשון של  2020גויסו כ3.6-
יותר מפי שלושה סך הגיוס ברבעון המקביל אשתקד.
 ירידות השערים התרחבו גם לשוקי אגרות החוב – איגרות החוב הקונצרניות רשמו
ירידה של עד כ ,15%-ו איגרות החוב הממשלתיות ירדו בשיעור של עד כ.6%-
 מחזורי מסחר ערים באפיקים הסולידיים  :באג"ח ממשלתיות כ 6.4-מיליארד שקל
ביום ,באג"ח חברות כ 1.6-מיליארד שקל ביום ,ובמק"מ – כ 2.1-מיליארד שקל.
 הגיוסים הערים באג"ח חברות לציבור ולמוסדיים הואטו החודש והסתכמו בכ-
 1.1מיליארד שקל ,כל הסכום גויס ע"י ארבע חברות ענף הנדל"ן והבניה.
 בשוק הנגזרים  :המשך מחזורים ערים בהשפעת עלייה באי הוודאות ועלייה
בתנודתיות במסחר.
 בשוק קרנות הסל :מכירות הציבור של קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים
הסתכמו בכ 3-מיליארד שקל ,ומכירות בקרנות סל על מדדי איגרות חוב מקומיים
בסכום של  0.8מיליארד שקל .לעומת זאת ,נרשמו רכישות של קרנות סל על מדדי
מניות מקומיים בשווי של כ 1.2-מיליארד שקל.
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 הציבור מוכר קרנות נאמנות מכל הסוגים ,ובעיקר קרנות המשקיעות באיגרות
חוב בתל-אביב.
___________________
נורית דרור ,יחידת המחקר
שוק המניות
מדדים עיקריים:



ת"א35-
ת"א90-

מרץ 2020
-17.0%
-18.1%

1-3/2020
-21.0%
-21.6%

ת"אSME60-
ת"א-צמיחה
ת"א טק-עילית

-19.1%
-21.2%
-11.6%

-21.7%
-23.3%
-12.9%

ת"א בנקים5-
ת"א-נדל"ן
ת"א-נפט וגז

-18.9%
-28.2%
-38.0%

-24.5%
-25.6%
-57.1%

המסחר בתל-אביב במרץ התאפיין בתנודתיות רבה והסתכם בירידות שערים חדות בכל מדדי
המניות המובילים ,בהמשך למגמה מהחודש הקודם ובדומה לבורסות מובילות בעולם:
ירידות שערים חדות נרשמו בשווקים בשלושת השבועות הראשונים כתוצאה של המשך
התפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם והשפעתה השלילית על הכלכלה הכלל עולמית .מדד
ת"א 35-ירד בכ 25% -בשלושת השבועות הראשונים של החודש ,וזאת בדומה לירידה הממוצעת
בבורסות מדינות מפותחות.
החודש ,לראשונה מאז  7באוגוסט  ,2011הופעל פעמיים "מנתק זרם" בירידת המדד ביותר מ-
 5%בשלב טרום פתיחה של המסחר ,ופעם נוספת בירידת המדד ביותר מ 8%-במהלך המסחר.
החל בשבוע המסחר הרביעי נרשמו עליות שערים בשווקים כתוצאה מצעדי סיוע רחבי היקף של
בנקים מרכזיים וממשלות ברחבי העולם .כך גם בארץ ,בנק ישראל הודיע על הרחבה מוניטרית
 רכישת אגרות חוב ממשלתיות בשוק המשני בהיקף של  50מיליארד שקל ועסקאות ריפו דולר -שקל בהיקף של כ 15-מיליארד דולר ,ורוה"מ הודיע על הרחבה פיסקלית – חבילת סיוע
ממשלתית בהיקף של כ 80-מיליארד שקל – סכום המהווה כ 6%-מהתל"ג .האוצר ביצע הנפקת
אג"ח ממשלתי בחו"ל ,בסך כ 17.8-מיליארד שקל ,לשלושה טווחים –  30 ,10ולראשונה גם לטווח
של  100שנה (לפירוט ראה הנפקות שוק איגרות החוב ,להלן).
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מדדי ת"א 35-ות"א 90-עלו בכ 8%-מאז שיא המשבר ב 19-בחודש ועד סוף מרץ ,ובסיכום חודשי
ירדו בכ 17% -ו 18% -בהתאמה ,בדומה לירידה ממוצעת של בבורסות באירופה ,לעומת ירידה
ממוצעת של כ 11%-בבורסת בארה"ב .לירידה המתונה יותר בארה"ב תרם סיוע ממשלתי בהיקף
חסר תקדים ,כאשר אצלנו בארץ האוצר גיבש ואישר תכנית סיוע רק לקראת סוף החודש.


ירידות שערים חדות אפיינו את כל המדדים הענפיים ,בראשם:
 oמדד ת"א נפט וגז שצנח בכ 38% -במרץ והשלים ירידה חדה של כ 57%-מתחילת השנה.
ירידת המדד הינה בהשפעת ירידת מחיר הנפט שצנח בכ 55%-במרץ לכ 21-דולר לחבית,
שפל של כ 18-שנה ,עקב פגיעת משבר הקורונה בכלכלה הריאלית (יצור) וירידה חדה בביקוש
לנפט.
 oמדד ת"א-נדל"ן שצנח בכ 28% -במרץ ,והוא נמוך בכ 26%-מהרמה בה היה בתחילת השנה.

 צירוף מניות למדדי הבורסה במסלול המהיר למניות חדשות:
 oחברת הביומד ביומיקס שמניותיה נסחרות בבורסת  NYSEשבארה"ב (סמל )PHGE :החלו
להיסחר גם בתל אביב במסגרת הרישום הכפול בחודש הקודם ,תתווסף למדדי הבורסה :ת"א
 ,SME60ת"א -ביומד ,ת"א גלובל-בלוטק ות"א-תעשייה החל ב 5-באפריל  ,2020במסגרת
המסלול המהיר למניות חדשות.
 oקרן הריט להשכרת דירות בארץ אזורים ליווינג ריט ש ביצעה הנפקה ראשונית ()IPO
ו הצטרפה לבורסה אף היא בחודש הקודם ,תתווסף למדדי הבורסה :ת"א  ,SME60ת"א-נדל"ן
ות"א -מניב ישראל החל ב 5-באפריל  ,2020במסגרת המסלול המהיר למניות חדשות.
מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):
מרץ 2020

1-3/2020

מניות כולל קרנות סל

2,880

2,190

מניות ללא קרנות סל

2,064

1,663

 נמשכת העלייה במחזורי המסחר במניות:
המחזור היומי בשוק המניות (כולל תעודות סל) שהסתכם בכ 2.9-מיליארד שקל במרץ ,היה גבוה
בכ 43%-מהמחזור הממוצע בחודש הקודם ,וזאת בהמשך למגמה מתחילת השנה .מחזור זה
נמוך בכ 8%-בלבד ממחזור השיא החודשי שנרשם במאי ( 2010כ 3.1-מיליארד שקל) – החודש
בו שדרגה חברת המדדים הבינלאומית  MSCIאת ישראל ממדינה "מתפתחת" למדינה
"מפותחת".
המחזור היומי הממוצע ברבעון הראשון של  2020הסתכם בכ 2.2-מיליארד שקל – גבוה בכ -
 68%מהמחזור הממוצע בשנת .2019
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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

מרץ 2020

1-3/2020

130
-

3,637
437
(שתי חברות)
1
920
4,557

495
625

 הגיוסים הערים שאפיינו את שוק המניות בתל-אביב בחודשיים הראשונים של השנה ,נבלמו
כמעט לחלוטין בחודש מרץ והסתכמו בכ 130-מיליון שקל בלבד:


כ 23-מיליון שקל גויסו ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי אופל בלאנס בהנפקת מניות לציבור.



כ 72-מיליון שקל גויסו בשש הקצאות פרטיות .בין המגייסות בלטה קאנומד ש הקצתה כ50% -
ממניות החברה (בדילול מלא) ,במסגרת מיזוג חברת הקנאביס הרפואי "ביופארם" בחברה.



כ 35-מיליון שקל הוזרמו לשלוש חברות בגין מימוש כתבי אופציה שפקעו החודש .מרבית
הסכום ,כ 31-מיליון שקל הוזרמו לחברת הבנייה מנרב פרויקטים.

 למרות זאת בסיכום הרבעון הראשון של  2020גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ 3.6-מיליארד
שקל – יותר מפי שלושה מ סך הגיוס ברבעון המקביל אשתקד.
 חברות הביומד הדואליות גייסו החודש בחו"ל כ 495-מיליון שקל .מתוכם ,כ 386-מיליון שקל
ב הנפקות של מניות לציבור בארה"ב :קומפיוגן ( 280מיליון שקל) ,אורמד ( 73מיליון שקל) ,וכיטוב
פארמה ( 34מיליון שקל).
בסיכום הרבעון הראשון של  2020גיסו החברות הדואליות כ 920-מיליון שקל בחו"ל,

שוק איגרות החוב והמק"מ
מדדים עיקריים:
מרץ 2020
אג"ח חברות:
תל בונד20-
תל-בונד40-

1-3/2020
-7.1%
-6.5%

-6.6%
-6.3%
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תל בונד-תשואות
תל בונד -שקלי
תל בונד – תשואות שקלי
אג"ח ממשלתי:
צמוד מדד
שקלי – ריבית קבועה

מרץ 2020

1-3/2020

-14.9%
-8.5%
-14.7%

-15.2%
-8.1%
-13.8%

-5.5%
-3.3%

-3.0%
-1.2%

 ירידות השערים החדות בשוקי המניות בעולם התפשטו בחודש מרץ גם לשוק אגרות החוב:
 oאיגרות החוב הקונצרניות ירדו בשיעור חד של כ 6%-עד  15%במרץ.
 oאיגרות החוב הממשלתיות – המייצגות את האפיק הסולידי  -ירדו אף הן החודש ,בשיעור של
עד כ .6%-התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל 10-שנים עלתה מכ 0.6%-בתחילת
מרץ לכ 1.1%-בסוף החודש .מגמה שונה אפיינה את איגרות החוב ל 10-שנים של ממשלת
ארה"ב ,שהתשואה לפדיון שלהן ירדה תוך תנודתיות מ 1.1%-בסוף פברואר לכ 0.7%-בסוף
מרץ וזאת בהשפעת רכישות ענק ע"י הפד.
מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):

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

מרץ 2020
6,375
1,960
1,646
8,335
2,140

1-3/2020
3,798
1,225
1,043
5,023
911

 המחזור היומי באיגרות חוב זינק לכ 8.3-מיליארד שקל בחודש מרץ ,לעומת כ 3.4-מיליארד
שקל בממוצע בחודשיים הראשונים של השנה .ביום חמישי ה 12-במרץ ,על רקע ירידות שערים
חדות ,נרשם בבורסה מחזור שיא בסך כ 14.7-מיליארד שקל ,מזה כ 12.1-מיליארד שקל
באג"ח ממשלתי.
המחזור היומי הממוצע ברבעון הראשון של  2020הסתכם בכ 5-מיליארד שקל – גבוה בכ43% -
מהמחזור הממוצע בשנת .2019
 עלייה בפעילות אפיינה את כל איגרות החוב ,ובעיקר את איגרות החוב הממשלתיות שקליות:


באיגרות החוב הממשלתיות שקליות זינק המחזור היומי והסתכם בכ 4.8-מיליארד שקל
במרץ – לעומת מחזור ממוצע של כ 1.7-מיליארד שקל בחודשיים הראשונים של השנה.
בסיכום הרבעון הראשון של השנה הסתכם המחזור היומי באיגרות חוב אלה בכ 2.7-מיליארד
שקל ,גבוה ב 52%-מהמחזור הממוצע בשנת .2019
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באיגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד זינק המחזור היומי והסתכם בכ 1.6-מיליארד
שקל במרץ – לעומת מחזור ממוצע של כ 0.8-מיליארד שקל בחודשיים הראשונים של השנה.
בסיכום הרבעון הראשון של השנה הסתכם המחזור היומי באיגרות חוב אלה בכ 1.1-מיליארד
שקל ,גבוה ב 30%-מהמחזור הממוצע בשנת .2019
באיגרות החוב הקונצרניות (ללא קרנות סל) זינק המחזור היומי והסתכם בכ 1.6-מיליארד
שקל במרץ – לעומת מחזור ממוצע של כ 0.7-מיליארד שקל בחודשיים הראשונים של השנה.
בסיכום הרבעון הראשון של השנה הסתכם המחזור היומי באיגרות חוב אלה בכ 1.0-מיליארד
שקל ,גבוה ב 31%-מהמחזור הממוצע בשנת .2019

 במלווה קצר מועד זינק המחזור היומי והסתכם בכ 2.1-מיליארד שקל במרץ ,מזה כ 0.7-מיליארד
שקל בעסקאות מחוץ לבורסה ,לעומת כ 0.3-מיליארד שקל בממוצע בחודשיים הראשונים של
השנה .ב 9-במרץ נרשם מחזור בהיקף של כ 4.6-מיליארד שקל ,בבורסה בלבד – הגבוה ביותר
שנרשם אי פעם במק"מ.
בסיכום הרבעון הראשון של השנה הסתכם המחזור היומי במק"מ בכ 0.9-מיליארד שקל ,גבוה
ב 120%-מהמחזור הממוצע בשנת  .2019המחזור היומי במק"מ בבורסה בלבד ,ללא עסקאות
מחוץ לבורסה ,הסתכם בכ 0.7-מיליארד שקל – גבוה בכ 11%-מהמחזור הממוצע בשנת .2019
הנפקות והקצאות של איגרות חוב:
אג"ח חברות:
הנפקו ת והקצאות של אג"ח חברות (במיליוני שקלים):

אג"ח לציבור
אג"ח רצף מוסדיים
סה"כ

מרץ 2020
1,021
54
1,075

1-3/2020
11,475
*3,347
14,822

* מזה כ 2.6-מיליארד שקל שגויסו בחו"ל ונרשמו למסחר ברצף מוסדיים.
 הגיוסים הערים בשוק איגרות החוב בחודשיים הראשונים של  2020נבלמו כמעט לחלוטין
במרץ והסתכמו בכ 1.1-מיליארד שקל .להלן מאפייני הגיוס העיקריים החודש:
 כ 1.0-מיליארד שקל גויסו מהציבור ע"י ארבע חברות נדל"ן מניב:
כ 0.9-מיליארד שקל גויסו ע"י מליסרון ( 0.4מיליארד שקל) ,גזית גלוב ( 0.3מיליארד שקל)
ואמות ( 0.25מיליארד שקל) בהנפקות לציבור של אג"ח צמוד מדד ,כ 0.1-מיליארד שקל גויסו
ע"י ויתניה בהקצאה פרטית של אג"ח צמוד מדד למשקיעים מסווגים.


כל הגיוס בוצע באג"ח צמוד מדד ,ובאג"ח בדירוג גבוה מקבוצת "."A



כ 0.1-מיליארד שקל גויסו ע"י חברת הבנייה אלעד גרופ יו.אס (לא בורסאית) באג"ח שקלי
בדירוג " A-מעלות" הנסחר ברצף מוסדיים.
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 בסיכום הרבעון הראשון של  2020גויסו בתל-אביב כ 12.2-מיליארד שקל (ללא גיוס בחו"ל) ע"י
הנפקות והקצאות פרטיות של איגרות חוב לציבור ולמוסדיים – נמוך בכ 15%-מהגיוס ברבעון
המקביל אשתקד.
אג"ח ממשלתי
הנפקות אג"ח ממשלתי ברוטו (במיליוני שקלים):




גיוס בארץ :משרד האוצר הנפיק אג"ח בסך כ 5.6-מיליארד שקל בתל אביב במרץ ,נמוך בכ-
 10%מהסכום שגייס בממוצע בכל אחד מהחודשים ינואר-פברואר  .2020כ 81%-מהסכום שגויס
החודש ,בוצע באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה ,וכ 19%-מהסכום גויסו באמצעות אג"ח צמוד
מדד.
גיוס בחו"ל :בעקבות תוכנית תמיכה ממשלתית בהיקף של כ 80-מיליארד שקל עקב משבר
בקורונה ,האוצר גייס בסוף החודש ,ב שווקים הבינלאומיים ,כ 17.8-מיליארד שקל באמצעות
שלוש סדרות של אג"ח ממשלתי צמוד דולר ,ביניהן לראשונה אג"ח לטווח של  100שנה :כ7.1 -
מיליארד שקל באג"ח לטווח של  10שנים בריבית של  ,2.75%כ 7.1-מיליארד שקל באג"ח לטווח
של  30שנה בריבית של  ,3.875%וכ 3.6-מיליארד שקל באג"ח לטווח של  100שנה בריבית של
 .4.5%יצוין כי בהנפקה נרשמו ביקושי יתר שהסתכמו בכ 89-מיליארד שקל.

רכישת איגרות חוב ממשלתיות ע"י בנק ישראל
בעקבות משבר הקורונה ,נקטו בנקים מרכזיים בעולם בהרחבה מוניטרית בדרך של הורדת ריבית,
ו/או רכישת איגרות חוב ממשלתיות .כך גם בנק ישראל הודיע כי יחל החודש לרכוש אג"ח ממשלתי
בהיקף של כ 50-מיליארד שקל ,במטרה להקל על תנאי האשראי במשק ולתמוך בפעילות הכלכלית.

שוק הנגזרים
מחזורים יומיים (באלפי יחידות):

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

מרץ 2020

1-3/2020

104
28
71

88
32
57

ב חודש מרץ נמשכת הפעילות הערה בשוק הנגזרים ,בהמשך למגמה בחודש הקודם ,וזאת בהשפעת
העלייה באי הוודאות בשווקים ובתנודתיות:
 באופציות החודשיות על מדד ת"א 35-נסחרו כ 104-אלף יחידות ביום בממוצע בחודש מרץ ,
המשך למחזור יומי של כ 100-אלף יחידות בחודש הקודם .בסיכום הרבעון הראשון של 2020
נסחרו  88אלף יחידות ביום – מחזור זה גבוה בכ 31%-מהמחזור הממוצע בשנת .2019
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באופציות השבועיות על מדד ת"א 35-הסתכם המחזור היומי בכ 28-אלף יחידות ביום במרץ,
לעומת מחזור יומי של כ 41-אלף יחידות בחודש הקודם .בסיכום הרבעון הראשון של 2020
נסחרו  32אלף יחידות ביום – מחזור זה גבוה בכ 10%-מהמחזור הממוצע בשנת .2019
יצוין כי ב 12-במרץ על רקע ירידות חדות בשוקי המניות ואיגרות החוב ,מדד התנודתיות
 VTA35עלה מכ 14-נקודות בתחילת החודש (ו 12-נקודות בתחילת השנה) לשיא של כ87-
נקודות .ולאחר מכן ירד בהדרגה לכ 42-נקודות בסוף החודש בהשפעת תוכניות להרחבה
מוניטרית ע"י בנקים מרכזיים והרחבה פיסקלית ע"י ממשלות ,בעולם וגם בארץ.


באופציות הדולריות נסחרו במרץ כ 71-אלף יחידות ביום ,המשך למחזור יומי של כ 53-אלף
יחידות בחודש הקודם .העלייה במחזורים החודש הינה על רקע התנודתיות החדה בשער
הדולר :הדולר זינק במחצית הראשונה של החודש משער של  3.467שקל בתחילת החודש
לשער של  3.862ב 17-במרץ ,בהשפעת הירידות החדות בשווקים .במחצית השנייה של
החודש ירד שערו של הדולר ל 3.565-שקל בסוף החודש ,וזאת בהשפעת התערבות בנק
ישראל שהודיע על העמדת מסגרת להלוואות קצרות במט"ח למערכת הפיננסית בהיקף 15
מיליארד דולר ,כדי למתן את התנודות במטבע.
בסיכום הרבעון הראשון של  2020נסחרו  57אלף יחידות ביום – מחזור זה גבוה בכ32% -
מהמחזור הממוצע בשנת .2019

 oבאופציות על האירו נסחרו כ 3,900-אלף יחידות ביום בממוצע בחודש מרץ ,עלייה חדה לעומת
החודשיים הראשונים של השנה בהם נסחרו כאלף יחידות ביום .העלייה במחזורי המסחר
החודש הושפעה מהתנודות בשער האירו ,ומהתחזקותו בכ 2%-ביחס לשקל בסיכום חודשי.
בסיכום הרבעון הראשון של  2020נסחרו  1,900אלף יחידות ביום – מחזור זה נמוך בכ18% -
מהמחזור הממוצע בשנת .2019

קרנות סל ()ETF
שווי השוק של קרנות הסל בסוף מרץ  2020היה נמוך בכ 14 -מיליארד שקל לעומת השווי בסוף
החודש הקודם והסתכם בכ 71.4-מיליארד שקל .עיקר הירידה ,כ 11-מיליארד שקל מקורה בירידת
שערי המניות ואיגרות החוב ,ורק כ 3-מיליארד שקל נבעו מ מכירות הציבור.
החודש נמכרו כאמור קרנות סל בשווי של כ 3-מיליארד שקל נטו ,המשך למכירות בסך של כ4.5-
מיליארד שקל בחודשיים הקודמים .בשונה מהמכירות ינואר-פברואר ש חלק מהותי מהן נבע מספיח
הרפורמה של המעבר מתעודות הסל לקרנות סל ( במסגרתה חויבו צדדים קשורים למנהלי קרנות הסל
למכור את החזקותיהם בקרנות הקשורות אליהן עד סוף פברואר) ,הרי שהמכירות בחודש מרץ נבעו
ממשבר הקורונה.
עיקר הירידה בשווי שוק קרנות סל נבעה גם החודש מקרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים:
 כ 25.1-מיליארד שקל  -שווי שוק קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים ,נמוך בכ 7.7-מיליארד
שקל משווין בתחילת החודש .כ 4.6-מיליארד שקל מהירידה נבעה מירידות השערים החדות ,כ -
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 15%בממוצע ,במדדי המניות הבינלאומיים .כ 3.1-מיליארד שקל מהירידה  -נבעה ממכירות
הציבור נטו ,בלטו :מכירות של קרנות סל על מדד  S&P 500בסך כ 0.9-מיליארד שקל ,ומכירות
של קרנות סל על מדדי  NASDAQ 100ו STOXX Europe 600-בסך כ 0.4-מיליארד שקל כל
מדד.
 כ 20.8-מיליארד שקל  -שווי שוק קרנות סל על מדדי מניות מקומיים ,נמוך בכ 3.3-מיליארד
שקל משווין בתחילת החודש .ירידה בסך כ 4.5-מיליארד שקל בשווי הקרנות ,נבעה מירידות
השערים החדות ,כ 20%-בממוצע במדדי המניות המקומיים ,בעיקר מדדי ת"א 125-ות"א בנקים-
 5המהווים יחד כ 60%-משווי קרנות הסל על מדדי מניות מקומיים  .ירידה זו קוזזה חלקית ע"י
רכישות הציבור בסך כ 1.2-מיליארד שקל נטו שהתרכזו במדדי הדגל ת"א( 35-כ 0.7-מיליארד
שקל ות"א( 125-כ 0.5-מיליארד שקל).
 במרץ ,לראשונה מאז השלמת הרפורמה בקרנות סל החל בינואר  ,2019חלה ירידה חדה בשווי
קרנות סל על מדדי איגרות חוב:
 oכ 20.1-מיליארד שקל  -שווי שוק קרנות סל על מדדי איגרות חוב קונצרניות ,נמוך בכ2.0-
מיליארד שקל לעומת החודש הקודם .עיקר הירידה כ 1.7-מיליארד שקל נבעה מהירידה
במדדי איגרות החוב הקונצרניות ובעיקר תל בונד ,60-תל בונד 20-ותל בונד-שקלי ,המהווים
כמחצית החזקות הציבור בקרנות סל על מדדים אלה .רק כ 0.3-מיליארד שקל מהירידה נבעה
ממכירות הציבור.
 oכ 4.1-מיליארד שקל  -שווי שוק קרנות סל על מדדי איגרות חוב ממשלתיות ,נמוך בכ0.7-
מיליארד שקל לעומת החודש הקודם .עיקר הירידה כ 0.5-מיליארד שקל נבעה ממכירות
הציבור.
שווי החזקות הציבור ורכישות/מכירות של קרנות סל* ע"י הציבור (במיליוני שקלים):

קרנות סל על מדדי מניות בת"א
קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל
קרנות סל על מדדי אג"ח חברות
בת"א
אחר**

שווי
החזקות
הציבור
מרץ
2020
20,758
25,066

רכישות(/מכירות)
נטו
מרץ 2020

רכישות(/מכירות)
נטו
1-3/2020

1,173
-3,074

637
-6,828

20,127

-308

-604

5,444

-578

-583

71,395

-2,787

-7,378

סה"כ
* ללא קרנות חוץ.
* * קרנות סל על מדדי אג"ח ממשלתי בת"א ואג"ח חברות בחו"ל.
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בסוף מרץ נסחרו בתל אביב  548קרנות סל ,ששווין הגיע ,כאמור ,לכ 71.4-מיליארד שקל בסוף
החודש.
החודש נמחקו מהמסחר :שתי קרנות סל על מדדי מניות מקומיים ( SME60ות"א-נדל"ן) ושתי קרנות
סל על מדדי מניות בחו"ל (  DAX GLOBAL BRICו ) NIKKEI 225-שפורקו .שווין המצרפי של ארבע
הקרנות ערב מחיקתן מהמסחר הגיע לכ 9-מיליון שקל.
קרנות חוץ נסחרות
שווי החזקות הציבור ב 23-הקרנות הזרות של בלאקרוק הנסחרות בבורסה בתל-אביב ,באמצעות
חשבון מסלקת הבורסה ב"יורוקליר" ,מסתכם בכ 288-מיליון שקל -עלייה של כ 60-מיליון שקל לעומת
השווי בתחילת השנה ,מרבית העלייה כ 45-מיליון שקל מקורה ברכישת קרנות סל על מדדי מניות
בינלאומיים -שקוזזה חלקית ע"י ירידות השערים.
מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):

קרנות סל על מדדי מניות
 %ממחזור המסחר במניות

מרץ 2020
816
28%

1-3/2020
527
24%

קרנות סל על מדדי אג"ח

314

182

 %ממחזור המסחר באג"ח לא ממשלתי

16%

15%

עלייה חדה במחזורי המסחר בקרנות סל על מדדי מניות וגם בקרנות סל על מדדי איגרות חוב
במרץ ,בהשפעת מכירות הציבור :
 מחזור המסחר היומי בקרנות סל על מדדי מניות זינק לכ 816-מיליון שקל במרץ ,יותר מפי שניים
מהמחזור הממוצע בחודשיים הקודמים .זהו המחזור הגבוה ביותר מאז נובמבר  -( 2018שיא
הרפורמה בתעודות סל והפיכתן לקרנות סל) המחזור היומי בקרנות סל אלה מגיע לכ 527-מיליון
שקל ברבעון הראשון של  - 2020גבוה בכ 140%-מהמחזור הממוצע בשנת .2019


מחזור המסחר היומי בקרנות סל על מדדי אג"ח הסתכם בכ 314-מיליון שקל ביום במרץ – גבוה
פי  2.7מהמחזור הממוצע בחודשיים הקודמים .המחזור היומי בקרנות סל אלה מגיע לכ 182-מיליון
שקל ברבעון הראשון של  - 2020גבוה בכ 92%-מהמחזור הממוצע בשנת .2019

יצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות (במיליוני שקלים):

קרנות המשקיעות במניות בתל-אביב
קרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב
קרנות שקליות

מרץ 2020
-3,323
-26,332
-1,314
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1-3/2020
-3,918
-26,175
-1,093

קרנות כספיות
קרנות המשקיעות בחו"ל

מרץ 2020
-5,270
-2,971

1-3/2020
-3,127
-3,024

בחודש מרץ על רקע התגברות אי הוודאות בשווקים ,הציבור מוכר קרנות נאמנות מכל הסוגים,
ובעיקר קרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב:








בקרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב נרשמו מכירות ענק בסך כ 26.3-מיליארד שקל
נטו ,המשך למכירות בסך  1.5מיליארד שקל נטו בחודש הקודם .בסיכום הרבעון הראשון של 2020
הסתכמו מכירות הציבור בקרנות אלה בכ 26-מיליארד שקל.
בקרנות נאמנות המשקיעות במניות בתל-אביב ,התגברו מכירות הציבור והסתכמו בכ3.3 -
מיליארד שקל נטו ,המשך למכירות בסך כ 1-מיליארד שקל נטו בחודש הקודם.
בקרנות המשקיעות בחו"ל התגברו מכירות הציבור והסתכמו בכ 3-מיליארד שקל נטו ,המשך
למכירות בסך כ 0.4-מיליארד שקל נטו בחודש הקודם.
בקרנות השקליות לראשונה השנה מכר הציבור קרנות שקליות בסך כ 1.3-מיליארד שקל נטו
במרץ ,לאחר רכישות בסך כ 0.2-מיליארד שקל נטו בחודשיים הקודמים.
בקרנות הכספיות – לראשונה השנה מכר הציבור קרנות כספיות בסך כ 5.3-מיליארד שקל נטו
במרץ ,לאחר רכישות בסך כ 2-מיליארד שקל נטו בחודשיים הקודמים.

חדשות
 הבורסה תשיק אופציות על מנית אלוני-חץ נכסים והשקעות -כיום נסחרות אופציות על 26
מניות הנכללות במדד ת"א ,125-רובן במדד ת"א .35-המאפיינים "הכלליים" (אורך חיי האופציות,
שער קובע למימוש וכו') של האופציות המוצעות יהיו זהים לאלו של האופציות על מניות הנסחרות
כיום ,בעוד שהמאפיינים "הספציפיים" (מכפיל נכס הבסיס ,טווח התנודה המירבי והתנודה בסטיית
התקן לצורך חישוב ביטחונות) יהיו כמפורט בפרסום הבורסה .המסחר באופציות החדשות יחל
ביום חמישי ,ה 23 -באפריל .2020 ,לפרטים נוספים
 הקלה בכללי השימור ומחיקת חברות -הבורסה פרסמה ביום חמישי האחרון הצעה להקלות
בכללי השימור ומחיקת חברות ,נוכח המשבר הגלובלי הנובע מהתפשטות מגפת הקורונה והקושי
של חברות לעמוד בכללי השימור או של חברות שכבר נמצאות ברשימת השימור ,לנקוט בצעדים
על מנת לעמוד בתנאים הנדרשים לשם חזרה לרשימה הראשית .לפירוט הכללים המוצעים
ולטיוטה להערות הציבור במערכת מאיה של הבורסה
 הבורסה השיקה בלוג מקצועי -הבלוג כולל תכנים מגוונים ,חידושים בפעילות הבורסה ,ניתוחים
שונים ומידע מקצועי ומהימן מאת אנשי המקצוע של הבורסה ,המיועד למשקיעים ,סוחרים
ומתעניינים בשוק ההון .לכניסה לבלוג לחצו כאן בלוג מקצועי
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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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