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     2020 אפרילחודש יכום ס

 מדדי המניות  כלבחדות שערים  בעליות תאפייןה אפרילב אביב-המסחר בתל

 35-ת"א ימדד עלו בסיכום חודשי .מובילות בעולםבדומה לבורסות , המובילים

 בהתאמה. ,18%-ובכ 7%-בכ 90-ות"א

עליות השערים החודש הושפעו מהרחבת התמיכה של בנקים מרכזים וממשלות, 

 –מסימני האטה בהתפשטות נגיף הקורונה גלובלי, ו-עקב העמקת המשבר הכלכלי

 שהובילו לצעדים ראשוניים של חזרה הדרגתית של המשק לפעילות כלכלית. 

  מדד התנודתיותVTA35 בהשפעת באמצע מרץנקודות  87-זינק לשיא של כש ,

נקודות בסוף  27-וירד לכהתמתן , נה בעולם ובארץוהתגברות התפשטות הקור

  .אפריל

  לאחר הירידות  החודש 38%-כב שזינקומניות הנפט והגז הובילו  העליותאת

בימים אלה עוסק שחלקן ו 25%-בכ שעלו הביומדמניות ו ,החדות בחודש הקודם

 .הקורונה למיגורבפיתוח חיסון תרופות וציוד רפואי הנדרשים 

 הסתכם מחזור המסחר היומי בשוק המניות - מחזורי מסחר ערים במניות  

גבוה  - 2020הראשון של  שלישב ממוצעבדומה ל אפרילמיליארד שקל ב 2.2-בכ

 .2019 בשנתהממוצע מהמחזור  68%-בכ

 בהמשך למגמה אפרילבחודש  כמעט לגמרי בשוק המניות בת"א נבלמו הגיוסים ,

 השלישסיכום ב. למרות זאת, שקל בלבד מיליון 95-והסתכמו בכ מהחודש הקודם,

סך הגיוס מ 11%-גבוה בכ –מיליארד שקל  3.7-כגויסו  2020הראשון של 

 . אשתקד ההמקבילבתקופה 

 2.5%-, ועליות של כהקונצרניותאפיינו את איגרות החוב  4%-של כ עליות שערים  

 . הממשלתיותאפיינו את איגרות החוב 

 3.2-כ ממשלתיות באיגרות חוב: איגרות החובבשוק  מחזורי מסחר ערים 

   ובמק"מ, מיליארד שקל ביום 0.9-כחברות באיגרות חוב , מיליארד שקל ביום

  .מיליארד שקל 1.0-כ

 מתוכם , ולמוסדיים לציבורחברות  באג"חמיליארד שקל  6.1-בסך כערים  גיוסים

 קבוצת בלטה .חברות נדל"ן ימיליארד שקל גויסו בשבע הנפקות לציבור ע" 3.2-כ

 חוב איגרות של ביותר הגדולה בהנפקה שקל מיליארד 1.7-כ שגייסה עזריאלי

 . השנה

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


 
   

 
  

2 

www.tase.co.il 

 2019, גבוהים ממחזורי המסחר בשנת מחזורים עריםהמשך  :הנגזרים בשוק, 

  .תנודתיות במסחרוהבהשפעת אי הוודאות 

  :ועל מדדי הציבור של קרנות סל על מדדי מניות  רכישותבשוק קרנות הסל

קרנות סל על  ורכישותמיליארד שקל,  0.6-בכיחד הסתכמו איגרות חוב מקומיים 

קרנות ב, לעומת זאת .מיליארד שקל 0.2-בינלאומיים הסתכמו בכמדדי איגרות חוב 

נבלמו מכירות הענק שנרשמו בחודש מרץ והסתכמו  בינלאומיים מניות מדדיסל על 

 מיליארד שקל.  0.1-כהחודש ב

  ובעיקר קרנות  להוציא קרנות כספיות, מכל הסוגים,קרנות נאמנות  רוכשהציבור

 .אביב-המשקיעות באיגרות חוב בתל

 

___________________ 
 יחידת המחקר, נורית דרור

 
 שוק המניות  

 מדדים עיקריים:

 
 אפריל
2020 

1-4/2020 

 -15.3% 7.2% 35-ת"א

 -7.8% 17.7% 90-ת"א

 -SME60 16.8% 8.6%-ת"א

 -11.4% 15.5% צמיחה-ת"א

 5.3% 20.8% עילית-ת"א טק

 -22.4% 2.7% 5-ת"א בנקים

 -18.3% 9.8% נדל"ן-ת"א

 -40.6% 38.3% נפט וגז-ת"א

 בכל מדדי המניות המוביליםחדות שערים  בעליותהתאפיין  אפרילאביב ב-המסחר בתל ,

  .ובדומה לבורסות מובילות בעולם משבוע המסחר האחרון של חודש מרץבהמשך למגמה 

גלובלי בעקבות התפשטות  -, חרף העמקת המשבר הכלכליבשווקיםהחודש לעליות השערים 

 מגפת הקורונה בעולם, תרמו: 

o והאוצר, וזאת בהמשך לצעדי  בנק ישראל  במהלך החודש הכריזו עליהם ספיםנו  סיוע צעדי

  .סיוע עליהם הודיעו בחודש הקודם

בה  0.1%של היסטורי לרמת שפל   0.15%-בבחודש אפריל את הריבית ד הוריבנק ישראל 

   .2018ועד נובמבר  2015היתה מפברואר 
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מיליארד שקל למימון תוכנית   90-התקציב הממשלתי ב שרה את הגדלתאיממשלת ישראל 

 8-כלהוסיף  והחליטהמיליארד שקל,  80-הסיוע עליה הכריזה בחודש מרץ ועמדה על כ

לעצמאים ולעסקים קטנים, וקרן הלוואות בערבות מדינה לעסקים גדולים   סיוע מיליארד שקל

 .מיליארד שקל  6-בסך כ

o הדרגתית חזרה של ראשונים וצעדים בישראל המגיפה התפשטות קצבב האטהסימנים ל  

 .  כלכלית בעולם לפעילות בישראל ובחלק מהמדינות וזהירה

o פיץ הבינלאומית האשראי דירוג חברת (Fitch) ישראל מדינת של האשראי דירוג את שררהיא  

  את ורידהה אך, לישראל  A1 דירוג את אישררה ס'מודיו ,יציבה תחזית עם +A של ברמה

 ".יציב"ל" חיובי"מ התחזית

 לעומת עלייה ממוצעת של באפריל, בהתאמה  18%-ובכ 7%-בכ ועל 90-ות"א 35-ת"א ימדד

 בבורסות באירופה. מדדים אלה נמוכים  5%-בבורסות בארה"ב ועלייה ממוצעת של כ 14%-כ

 , בהתאמה, מהרמה בה היו בתחילת השנה.8%-ובכ 15%-בכ

 תרמו מניות הבנקים הכלולות במדד שעלו החודש  35-המתונה יחסית של מדד ת"אלעלייה 

תרמו מניות חברות ושותפויות הנפט והגז,  90-החדה יותר של מדד ת"א, ואילו לעלייה 3%-בכ

 ומניות הביומד הכלולות במדד.

 בראשםהמדדים הענפיים כלאפיינו את חדות שערים  עליות ,:  

o ברבעון  57%-, לאחר ירידה חדה של כאפרילב 38%-בכזינק החודש  מדד ת"א נפט וגז

גלובלית וצניחת מחירי הנפט והגז -בהשפעת צמצום הפעילות הכלכלית השנההראשון של 

הרחבה הדרגתית בהיקף הפעילות  במניות אלה החודש הינה בהשפעתלשפל. עליות השערים 

 .בארץ ובמדינות שונות בעולם גלובלית-הכלכלית

o מהרמה בה היה בתחילת השנה.  7%-בכגבוה , והוא אפרילב 25%-בכ עלה ביומד-"אמדד ת

עוסקות בימים אלה בפיתוח חיסון תרופות וציוד רפואי הנדרשים למיגור  שחלקןניות הביומד, מ

 .שכן מחציתן דואליות , הושפעו גם מעליות השערים בנאסד"קהקורונה

  למדדי הבורסה במסלול המהיר למניות חדשות: מניותצירוף 

o  נסחרות בבורסת שמניותיה  ביומיקסחברת הביומדNYSE  :סמל( שבארה"בPHGE ) החלו

למדדי הבורסה:  התווספה, להיסחר גם בתל אביב במסגרת הרישום הכפול בחודש הקודם

, 2020באפריל  5-החל בתעשייה -בלוטק ות"א-ביומד, ת"א גלובל-, ת"אSME60ת"א 

 במסגרת המסלול המהיר למניות חדשות.
o שריט  ינגאזורים ליוו קרן הריט להשכרת דירות בארץ( ביצעה הנפקה ראשוניתIPO )

 , SME60למדדי הבורסה: ת"א  התווספה, ף היא בחודש הקודםאהצטרפה לבורסה ו

, במסגרת המסלול המהיר למניות 2020באפריל  5-החל במניב ישראל -ות"אנדל"ן -ת"א

 חדשות.
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 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )
 

 
 אפריל
2020 

1-4/2020 

 2,187 2,176 קרנות סל מניות כולל 

 1,667 1,684 קרנות סל מניות ללא 

 

 המשך מחזורי מסחר ערים בשוק המניות: 

דומה ב, אפרילבמיליארד שקל  2.2-הסתכם בכש)כולל תעודות סל( בשוק המניות היומי המחזור 

מהמחזור הממוצע  68%-גבוה בכ השנהמחזור ה .2020למחזור הממוצע בשליש הראשון של 

באפריל, מועד עדכון חודשי של מדדי המניות, הסתכם המחזור במניות בבורסה  2-ב  .2019בשנת 

 . מיליארד שקל, בשלב הנעילה 1.4-מזה כ – מיליארד שקל 3.2-בכ

 
 

 גיוסי הון/חברות חדשות:
 

 שקלים(: במיליוניוהקצאות של מניות )הנפקות 
 

 1-4/2020 2020 אפריל 

 3,731 95 :אביב-גיוס בתל

 437 - ע"י חברות חדשותמזה: 
 חברות( 2) - (חדשות מנפיקותמספר )

 חברה אחת - גיוס ללא חדשות חברות

 1,205 284 גיוס בחו"ל

 4,896 379 סה"כ
 

 אביב בחודשיים הראשונים של השנה, נבלמו -הגיוסים הערים שאפיינו את שוק המניות בתל

מיליון שקל  95-בכ מגמה שאפיינה גם את חודש אפריל שבמהלכו גויסו במרץ,כמעט לחלוטין 

 :הקצאות פרטיות שלושב

o בהקצאה של מניות למשקיעים מסווגיםמניבים ריט מיליון שקל גויסו ע"י קרן  60-כ. 

o חברת הכנסת במסגרת אפליי הטכנולוגיה חברת י"ע הוקצו שקל מיליון 20-כ של בשווי מניות 

 , תמורת החברה לתוך, מאוישים בלתי טיס כלי בתחום שירותים במתן העוסקת", ארודיום"

  החברה. ממניות 69%-כ הקצאת

o ניצעים 16-לבהקצאה של מניות אוגווינד חברת הקלינטק  מיליון שקל גויסו ע"י  15-כ. 
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  גויסו בשוק  2020הראשון של  השליש בסיכום, אפריל-הגיוסים הדלים בחודשים מרץלמרות

מסך הגיוס בתקופה המקבילה  11%-גבוה בכ –מיליארד שקל  3.7-כאביב -המניות בתל

 אשתקד. 

 י"ע גויסו שקל מיליון 77-כ, מתוכם. שקל מיליון 284-כ ל"בחו החודש גייסו הדואליות החברות 

-סייפו(, שקל מיליון 47) דיימנשן ננו: ב"בארה לציבור מניות של בהנפקות טכנולוגיה חברות שתי

 של בהקצאה  פרוטליקס הביומד חברת י"ע גויסו שקל מיליון 157-וכ(, שקל מיליון 30) גרופ טי

 . ל"בחו פרטיים למשקיעים מניות

 פי כמעט, שקל מיליארד 1.2-כ ל"בחו הדואליות החברות גייסו השנה של הראשון השליש בסיכום

  .אשתקד המקבילה בתקופה ל"בחו שגויס מהסכום 2.5

 
 שוק איגרות החוב והמק"מ

 
 מדדים עיקריים:

 

 1-4/2020 2020 אפריל 

   אג"ח חברות:

 -3.1% 4.3% 20-תל בונד

 -3.1% 3.6% 40-בונד-תל

 -12.1% 3.6% תשואות-תל בונד

 -4.1% 4.4% שקלי-תל בונד

 -7.7% 7.0% תשואות שקלי –תל בונד 

   אג"ח ממשלתי:

 -0.6% 2.5% צמוד מדד 

 0.9% 2.2%  ריבית קבועה –שקלי 

  באפריל החוב אגרות שוקעליות שערים אפיינו גם את: 

o 7%-ו החודש בעלייה של כ. בלט4%-עלו בשיעור ממוצע של כ איגרות החוב הקונצרניות: 

 צמודות שאינן הקונצרניות החוב איגרות כל את הכולל, שקלי תשואות-בונד תל מדד 

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

 מידרוג. בדירוג( A2) לבין( Baa3) שבין

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

 הנסחרות בבורסה.לישראל 

מהרמה בה היו בתחילת  7%-כי למרות העלייה במדדים אלה החודש, הם עדיין נמוכים בכיצוין 

 השנה.
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o התשואה לפדיון של אג"ח  .2.5%-כעד  של בשיעורעלו החודש  – הממשלתיות החוב גרותיא

בסוף אפריל. מגמה דומה  0.9%-בסוף מרץ לכ 1.1%-ירדה מכשנים  10-שקלי ל ממשלתי

 ירדה  שלהן לפדיון שנים של ממשלת ארה"ב, שהתשואה 10-לאפיינה את איגרות החוב 

 אפריל. בסוף 0.6%-כ של לשיעור בסוף חודש מרץ 0.7%-מכ

 
 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )

 

 1-4/2020 2020 אפריל 

 3,679 3,211 אג"ח ממשלתי

 1,206 1,133 קרנות סלאג"ח חברות כולל 

 1,020 932 קרנות סלאג"ח חברות ללא 

 4,885 4,344 קרנות סלסה"כ אג"ח כולל 

 932 1,013 מק"מ

 

 היומי המחזור .אפריל בחודש שקל מיליארד 4.3-בכ הסתכם חוב באיגרות היומי המחזור 

מהמחזור  39%-בכ גבוה –מיליארד שקל  4.9-הסתכם בכ 2020 של הראשון שלישב הממוצע

 . 2019הממוצע בשנת 
  החוב, לסוגיהןלהלן מחזורי המסחר באיגרות: 

o  אפרילמיליארד שקל ב 2.4-בכהמחזור היומי הסתכם באיגרות החוב הממשלתיות שקליות.  

מיליארד  2.7-הסתכם המחזור היומי באיגרות חוב אלה בכהראשון של השנה  השלישבסיכום 

  .2019מהמחזור הממוצע בשנת  48%-שקל, גבוה ב

o מיליארד שקל  0.8-בכ המחזור היומיהסתכם  באיגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד

  .אפרילב

מיליארד  1.0-הסתכם המחזור היומי באיגרות חוב אלה בכהראשון של השנה  השלישבסיכום 

 .2019מהמחזור הממוצע בשנת  23%-שקל, גבוה ב

o מיליארד שקל  0.9-בכ הסתכם המחזור היומי( סלקרנות )ללא  באיגרות החוב הקונצרניות

 .באפריל

מיליארד  1.0-הסתכם המחזור היומי באיגרות חוב אלה בכהראשון של השנה  השלישבסיכום 

 .2019מהמחזור הממוצע בשנת  28%-שקל, גבוה ב

 שקל  מיליארד 1.0-בכ שהסתכם היומי המחזור - דומה מגמה החודש נרשמה מועד קצר במלווה

מיליארד  0.9-בכ"מ במק היומי המחזור הסתכםהראשון של השנה  השליש בסיכום .באפריל

  .2019 בשנת הממוצע מהמחזור 125%-שקל, גבוה ב
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 הנפקות והקצאות של איגרות חוב:
 

 אג"ח חברות:
 

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

 1-4/2020 2020 אפריל 

 17,275 5,801 אג"ח לציבור

 * 3,628 282  אג"ח רצף מוסדיים

 20,904 6,083 סה"כ

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

  שנבלמו כמעט לחלוטין  2020הגיוסים הערים בשוק איגרות החוב בחודשיים הראשונים של

להלן מאפייני הגיוס העיקריים  .מיליארד שקל 6.1-במרץ, התחדשו באפריל והסתכמו בכ

  החודש:

o י"ע, מדד ותצמוד חוב איגרות של לציבור הנפקות 11-ב מהציבורגויסו  שקל מיליארד 3.9-כ 

, ן"נדל חברות שבע י"ע גויסו שקל מיליארד 3.2 – הסכום מרבית. הריאלי הסקטור חברות

 איגרות של ביותר הגדולה בהנפקה שקל מיליארד 1.7-כ שגייסה עזריאלי קבוצת בראשן

  . מדד צמוד ח"אג של סדרות שתי באמצעות, השנה חוב

o בלטו בגודלן מסווגים למשקיעים סחיר ח"אג של הקצאות 14-בגויסו  שקל מיליארד 1.9-כ .

מיליארד שקל כל אחת באמצעות  0.3-בסך כ החברה לישראלו שופרסל הקצאות שביצעו 

 אג"ח שקלי.

o מוסדיים ברצף למסחר שנרשם ח"אג שלפרטיות  הקצאותבשתי  גויסו שקל מיליארד 0.3-כ 

 .מיליון שקל( 47-)כ ביטוח ישירמיליון שקל( ו 235-)כאורמת טכנולוגיות ע"י 

o באג"ח מיליארד שקל גויסו  1.5-כ, צמוד מדדבאג"ח מיליארד שקל גויסו החודש  4.4-כ

 .צמוד דולרמיליארד שקל גויסו החודש באג"ח  0.2-, וכשקלי

o  ,דירוג גבוה מקבוצת "באג"ח עם  בוצעמיליארד שקל  5.9-כמרבית הגיוס גם החודשA." 

  מיליארד שקל ע"י הנפקות  18.3-אביב כ-גויסו בתל 2020בסיכום השליש הראשון של

 13%-נמוך בכ – )לא כולל גיוס בחו"ל( והקצאות פרטיות של איגרות חוב לציבור ולמוסדיים

 מהגיוס בתקופה המקבילה אשתקד.
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  למסחר העבירה החודש שתי סדרות של אג"ח מהמסחר ב"רצף מוסדי" בזק חברת התקשורת

 :שקלמיליארד  1.4-בשווי כולל של כ "הרגיל"

o שנים, דירוג  7, מח"מ 3.6%אג"ח שקלי בריבית קבועה  – 11אג"ח סד'  מיליארד שקל 0.6-כ

AA- מעלות" ו"-Aa2  ."3.2%האג"ח עבר למסחר הרגיל בריבית נמוכה יותר, של "מידרוג. 

o שנים, דירוג  7.4, מח"מ 2.1% בריביתצמוד מדד אג"ח  – 12אג"ח סד'  מיליארד שקל 0.8-כ

AA- מעלות" ו"-Aa2 ."1.7%האג"ח עבר למסחר הרגיל בריבית נמוכה יותר, של  "מידרוג.  

 אג"ח ממשלתי
 

 הנפקות אג"ח ממשלתי ברוטו )במיליוני שקלים(:

 כום בדומה לסבמרץ,  בתל אביבמיליארד שקל  6.0-הנפיק אג"ח בסך כ האוצר גיוס בארץ: משרד

מהסכום שגויס החודש, בוצע באמצעות אג"ח  81%-. כ2020 הממוצע ברבעון הראשון של הגיוס

 מהסכום גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד. 19%-שקלי בריבית קבועה, וכ

  :באמצעות אג"ח שקל מיליארד  17.6-כ לראשונה באסיההחודש האוצר גייס גיוס בחו"ל

יתר כי בהנפקה נרשמו ביקושי . יצוין 3.8%בריבית של  שנה 40לטווח של  ממשלתי צמוד דולר

 .מיליארד שקל 35-כשהסתכמו במדינות  30-ממשקיעים בכ

מבצע בשווקים הבינלאומיים, כשבהנפקות הקודמות  שהאוצר זוהי הנפקת אג"ח שלישית השנה

 מיליארד שקל.  28.2-גויסו כ

הנגזריםשוק   
 

 מחזורים יומיים )באלפי יחידות(:
 

 1-4/2020 2020 אפריל 

 86 93 35-אופציות חודשיות על מדד ת"א

 31 26 35-אופציות שבועיות על מדד ת"א

 60 74 אופציות דולריות

כפי שבא לידי ביטוי במחזורי מסחר גבוהים  ,בשוק הנגזרים הפעילות הערה נמשכת אפרילחודש ב

תנודתיות הווזאת בהשפעת אי הוודאות , לעומת המחזורים בשנה הקודמתבמרבית הנגזרים 

 :בשווקים

 אפרילאלף יחידות ביום בממוצע בחודש  93-כנסחרו  35-"את מדד על החודשיות באופציות .,

 28%-בכ גבוהמחזור זה  – אלף יחידות ביום 86נסחרו  2020הראשון של  השלישבסיכום 

 .2019הממוצע בשנת מהמחזור 
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אלף יחידות ביום  26-בכ היומי המחזורהסתכם  35-באופציות השבועיות על מדד ת"א

-מחזור זה גבוה בכ – אלף יחידות ביום 31נסחרו  2020הראשון של  השליש. בסיכום אפרילב

 .2019מהמחזור הממוצע בשנת  5%

ירד  באמצע חודש מרץ, נקודות 87-לשיא של כשהגיע  VTA35מדד התנודתיות  יצוין כי

בהשפעת ובארה"ב  VIXבדומה להתמתנות מדד  , וזאתנקודות בסוף החודש 27-בהדרגה לכ

 צעדי הרחבה פיסקלית ומוניטרית נוספים לאלה שננקטו בארץ ובעולם כבר בחודש מרץ.

  הינה במחזורים החודש העלייה אלף יחידות ביום.  74-כ אפרילסחרו בנבאופציות הדולריות

ביחס לשקל באפריל, לאחר  1.8%-נחלש בכהתנודתיות החדה בשער הדולר: הדולר על רקע 

בחודש , וזאת  בהשפעת התערבות בנק ישראל שהודיע בחודש הקודם 2.8%-שהתחזק בכ

, מיליארד דולר 15מסגרת להלוואות קצרות במט"ח למערכת הפיננסית בהיקף  על העמדתמרץ 

 כדי למתן את התנודות במטבע.

 40%-בכ גבוה זה מחזור – ביום יחידות אלף 60 נסחרו 2020 של הראשון לישהש בסיכום

 .2019 בשנת הממוצע מהמחזור

 אלף יחידות ביום בממוצע בחודש  1,145-כנסחרו  - על האירו אופציותהן ה יוצאות דופן החודש

 הירידה. יחידות ביום בחודש הקודם 3,900-מחזור בהיקף של כ ירידה חדה לעומת, אפריל

 .  באפרילביחס לשקל  2.4%-בכ חלה חרף היחלשותובמחזורי המסחר החודש 

 25%-נמוך בכמחזור זה  – אלף יחידות ביום 1,800נסחרו  2020הראשון של  השלישבסיכום 

 .2019מהמחזור הממוצע בשנת 

 

 ( ETFקרנות סל )

לעומת השווי מיליארד שקל   6.2-גבוה בכהיה  2020 אפרילשווי השוק של קרנות הסל בסוף 

מיליארד שקל מקורה  5.4-, כהעלייהעיקר מיליארד שקל.  77.6-והסתכם בכ בסוף החודש הקודם

 .הציבור מרכישותנבעו  מיליארד שקל 0.8-ורק כשערי המניות ואיגרות החוב,  בעליית

-מכירות בסך של כוזאת לאחר מיליארד שקל נטו,  0.8-קרנות סל בשווי של ככאמור נרכשו החודש 

רכישות של קרנות סל על מדדי מניות מיליארד שקל היו  0.6-כ .בחודש הקודםמיליארד שקל  2.8

 .ואיגרות חוב מקומיים

 

 בינלאומיים:מקומיים וקרנות סל על מדדי מניות מנבעה בשווי שוק קרנות סל  העלייהעיקר 

 מיליארד  2.5-בכגבוה , מדדי מניות בינלאומייםשווי שוק קרנות סל על  -מיליארד שקל  27.6-כ

 11%-כל העלייה נבעה מעליית מדדי המניות בשיעור ממוצע של כ . שקל משווין בתחילת החודש

ע"י הציבור יצוין כי החודש נבלמו מכירות ענק של קרנות סל אלה . בבורסות מובילות בחו"ל

 מיליארד שקל בחודש הקודם. 3.1-והן הסתכמו בסכום זניח, לעומת מכירות בסך כ

 מיליארד  2.2-בכ גבוה, מדדי מניות מקומייםשווי שוק קרנות סל על  -מיליארד שקל  22.9-כ

 מעליותנבעה בשווי הקרנות, מיליארד שקל  1.9-כ בסך עלייהשקל משווין בתחילת החודש. 

-ות"א בנקים 125-, בעיקר מדדי ת"אהמקומייםבמדדי המניות  בממוצע 10%-השערים החדות, כ
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מיליארד  0.3-ועלייה של כ . משווי קרנות הסל על מדדי מניות מקומיים 60%-כהמהווים יחד  5

-)כ 5-ת"א בנקים שהתרכזו במדדי הדגל הציבור רכישותבשקל בשווי קרנות סל אלה, מקורה 

, מקצתן קוזזו ע"י מכירות (כל מדד מיליארד שקל 0.1-)כ 90-ות"א 125-מיליארד שקל ות"א 0.3

 .אחריםשל קרנות סל על מדדים 

 לאחר ירידה חדה שנרשמה בחודש בשווי קרנות סל על מדדי איגרות חוב עלייה, חלה אפרילב ,

 :הקודם

o 1.1-בכ גבוה, קונצרניותחוב איגרות מדדי  שווי שוק קרנות סל על -מיליארד שקל  21.3-כ 

 מהעלייהנבעה מיליארד שקל  0.8-כ העלייהעיקר  .מיליארד שקל לעומת החודש הקודם

שקלי, המהווים -ותל בונד 20-, תל בונד60-במדדי איגרות החוב הקונצרניות ובעיקר תל בונד

נבעה  מהעלייהמיליארד שקל  0.3-כו .כמחצית החזקות הציבור בקרנות סל על מדדים אלה

 0.1-גלובל )כ-ותל בונד 60-, תל בונד50-מדדי תל בונד שקליעל , בעיקר מרכישות הציבור

 כל מדד(.מיליארד שקל נטו 

o 0.1-, גבוה בכת סל על מדדי איגרות חוב ממשלתיותשווי שוק קרנו -מיליארד שקל  4.2-כ 

  כל העלייה נזקפת למדדי איגרות החוב –מיליארד שקל נטו לעומת החודש הקודם 

 הממשלתיות.

o 0.2-, גבוה בכבחו"לשווי שוק קרנות סל על מדדי איגרות חוב  -מיליארד שקל  1.6-כ 

 .לרכישות הציבורכל העלייה נזקפת  –מיליארד שקל נטו לעומת החודש הקודם 
 
 

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

 

שווי 

החזקות 

 הציבור 

 אפריל

2020 

רכישות/)מכירות( 

 נטו

 2020 אפריל

רכישות/)מכירות( 

 נטו

1-4/2020 

 927 290 22,930 מדדי מניות בת"אקרנות סל על 

 -259 -120 27,612 קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל

קרנות סל על מדדי אג"ח חברות 

 בת"א
21,251 345 259- 

 -343 240 5,782 *אחר*

 -6,623 755 77,575 סה"כ

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

שקל בסוף  מיליארד 77.6-לכ, כאמור, , ששווין הגיעקרנות סל 548נסחרו בתל אביב  אפרילבסוף 

 החודש.  
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 קרנות חוץ נסחרות

אביב, באמצעות -הנסחרות בבורסה בתלבלאקרוק הקרנות הזרות של  23-שווי החזקות הציבור ב

מיליון שקל  64-כ עלייה של -  מיליון שקל  352-חשבון מסלקת הבורסה ב"יורוקליר", מסתכם בכ

מיליון שקל מקורה בעליית מדדי המניות בחו"ל,  38-כלעומת השווי בתחילת השנה, מרבית העלייה 

 קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים. רכישת מיליון שקל מקורה ב 26-כו

 
 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )

 

 1-4/2020 2020 אפריל 

 520 493 קרנות סל על מדדי מניות

 24% 23% ממחזור המסחר במניות % 

 186 201 קרנות סל על מדדי אג"ח 

 15% 18% ממחזור המסחר באג"ח לא ממשלתי % 

 

 ,אפרילב בקרנות סל על מדדי איגרות חוב וגםבקרנות סל על מדדי מניות ערים מסחר מחזורי 

  :הציבור רכישותבהשפעת  ,לעומת המחזור הממוצע אשתקד

  המחזור  אפרילמיליון שקל ב 493-כב שהסתכם בקרנות סל על מדדי מניותהיומי מחזור המסחר

 137%-גבוה בכ  - 2020הראשון של  שליששקל ב מיליון 520-לכהיומי בקרנות סל אלה מגיע 

 .2019מהמחזור הממוצע בשנת 

  אפרילמיליון שקל ביום ב 201-הסתכם בכבקרנות סל על מדדי אג"ח היומי מחזור המסחר . 

-גבוה בכ  - 2020הראשון של בשליש  מיליון שקל 186-לכהמחזור היומי בקרנות סל אלה מגיע 

 .2019מהמחזור הממוצע בשנת  96%
 

 שקלים(: במיליונייצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות )
 

 1-4/2020 2020 אפריל 

 -3,262 656 אביב-קרנות המשקיעות במניות בתל

 -24,975 1,200 אביב-בתל חוב באיגרות המשקיעות קרנות

 -1,027 66 קרנות שקליות

 -3,371 -244 קרנות כספיות

 -2,338 686 קרנות המשקיעות בחו"ל

לאחר מכירות ענק  .מיליארד שקל 2.4-בהיקף של כ  נאמנות קרנות הציבור רכש, נטו, אפרילבחודש 

קרנות מיליארד שקל מהרכישות היו של  1.9-כ. מיליארד שקל בחודש הקודם 39.3-בהיקף של כ

 :וזאת בדומה למגמה בקרנות הסל אביב-נאמנות המשקיעות במניות ובאיגרות חוב בתל
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 מיליארד  1.2-בכ הציבור באפריל הסתכמו רכישות אביב-באיגרות חוב בתל המשקיעות בקרנות

 השליש. בסיכום םבחודש הקוד מיליארד שקל נטו 26.3-מכירות ענק בסך כשקל נטו, לאחר 

  .מיליארד שקל 25-הסתכמו מכירות הציבור בקרנות אלה בכ 2020הראשון של 

 0.7-הסתכמו רכישות הציבור באפריל בכ, אביב-בתל במניות המשקיעות נאמנות בקרנות 

  .מיליארד שקל נטו בחודש הקודם 3.3-כמיליארד שקל נטו, לאחר מכירות בסך 

 מיליארד שקל נטו, לאחר  0.7-באפריל בכהציבור  רכישות הסתכמו בקרנות המשקיעות בחו"ל

  .מיליארד שקל נטו בחודש הקודם 3.0-בסך כמכירות 

 מיליארד שקל  1.3-בסך כ מכירותלאחר נרשמה באפריל פעילות מאוזנת נטו,  השקליות בקרנות

  .בחודש הקודםנטו 

 מיליארד שקל,  0.2-קרנות בסך כהציבור מכר באפריל  – הכספיות קרנותההן  יוצאות דופן החודש

  .בחודש הקודםמיליארד שקל נטו  5.3-בסך כ מכירות ענקהמשך ל

 חדשות

  בבורסה שינויים במועדי שלב טרום הפתיחה ושלב הפתיחה במסחר

, יקוצר משך שלב טרום הפתיחה בכל ניירות הערך, כך ששלב מסחר זה יחל 2020במאי,  3 -החל מ

בנוסף, החל ממועד זה, מסחר הפתיחה בשוקי  , כיום(.9:00)במקום בשעה  9:25מידי יום בשעה 

)במקום בין  9:56 -ל 9:55האג"ח, המק"מ ורצף מוסדיים יתקיים מידי יום במועד אקראי בין השעה 

 , כיום(.9:31-ל 9:30השעה 

 

"(  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         

ום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה  אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתח

 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,         

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

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 כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
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