סיכום חודש מאי 2020
 המסחר בתל-אביב במאי התאפיין בירידות שערים בכל מדדי המניות המובילים,
והושפע מפרסום דו"חות כספיים לרבעון הראשון של השנה ע"י החברות הבורסאיות.
בסיכום חודשי ירדו מדדי ת"א 35-ות"א 90-ב 0.7%-וב ,2.7%-בהתאמה.
ירידות השערים החודש הושפעו מהחרפת מצוקת האשראי של בעלי העסקים ושל
החברות ומזינוק חד בשיעור הבלתי מועסקים זמנית במשק ,כתוצאה מנגיף
הקורונה.
 מגמה מעורבת אפיינה את המדדים הענפיים ,כאשר את הירידות הובילו מניות
הנפט והגז ומניות הנדל"ן המניב בחו"ל שצנחו בכ 23%-ובכ 16%-בהתאמה .מנגד,
מניות הטכנולוגיה זינקו בכ.14%-
 מחזורי מסחר ערים במניות  -מחזור המסחר היומי בשוק המניות הסתכם
בכ 1.8-מיליארד שקל במאי  -גבוה בכ 36%-מהמחזור הממוצע בשנת .2019
 בשוק המניות גויס סכום של כ 404-מיליון שקל בלבד .למרות זאת ,בסיכום
החודשים ינואר-מאי גויסו כ 4.1-מיליארד שקל – גבוה בכ 9%-מסך הגיוס
בתקופה המקבילה אשתקד.
 שתי חברות מניות חדשות שפרסמו תשקיף להשלמה ,צפויות לבצע בשבועות
הקרובים הנפקה ראשונה בתל-אביב :חברת האנרגיה הירוקה דוראל אנרגיה
וחברת הטכנולוגיה סייברוואן.
 מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב – בלטו לחיוב איגרות החוב
ממשלתיות וחברות צמודות המדד  ,שעלו בשיעור של עד כ ,1.7%-ובלטו לשלילה
– איגרות חוב חברות שקליות הכלולות במדדי תל בונד תשואות שקלי ותל-בונד
גלובל שירדו החודש בכ.3.9%-
 מחזורי מסחר ערים בשוק איגרות החוב :מחזור יומי של  4.9מיליארד שקל
באיגרות חוב -גבוה בכ 40%-מהמחזור הממוצע בשנת  ,2019ומחזור יומי של 0.8
מיליארד שקל במק"מ -גבוה בכ 83%-מהמחזור בשנת .2019
 גיוסים ערים בסך כ 5.6-מיליארד שקל באג"ח חברות לציבור ולמוסדיים ,מתוכם
כ 4.4-מיליארד שקל גויסו ע"י חברות הסקטור הריאלי וכ 1.2-ע"י הסקטור הפיננסי.
ההנפקות הגדולות החודש היו של בנק הפועלים שגייס  1.1מיליארד שקל בהנפקת
אג"ח  COCOושל חברת החשמל שגייסה כ 1-מיליארד שקל.
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 בשוק הנגזרים :המשך מחזורים ערים ,גבוהים ממחזורי המסחר בשנת ,2019
בהשפעת אי הוודאות והתנודתיות במסחר.
 רכישות הציבור של קרנות סל על מדדי מניות ועל מדדי איגרות חוב מקומיים
הסתכמו יחד בכ 0.8-מיליארד שקל .לעומת זאת ,בקרנות סל על מדדי מניות
בינלאומיים נרשמו החודש מכירות בסך כ 0.2-מיליארד שקל.
 הציבור רוכש קרנות נאמנות מכל הסוגים ,ובעיקר קרנות המשקיעות באיגרות
חוב בתל-אביב.
___________________
נורית דרור ,יחידת המחקר

שוק המניות
מדדים עיקריים:
ת"א35-
ת"א90-
ת"אSME60-
ת"א-צמיחה
ת"א טק-עילית
ת"א בנקים5-
ת"א-נדל"ן
ת"א-נפט וגז


מאי 2020
-0.7%
-2.7%
-3.5%
-0.9%
11.6%
-5.6%
-11.1%
-22.5%

1-5/2020
-15.9%
-10.2%
-11.8%
-12.2%
17.5%
-26.9%
-27.4%
-54.0%

המסחר בתל-אביב במאי התאפיין בירידות שערים בכל מדדי המניות המובילים ,והושפע
מפרסום דו"חות כספיים לרבעון הראשון של השנה ע"י החברות הבורסאיות.
לירידות השערים החודש ,חרף ההאטה בקצב התפשטות "מגפת הקורונה" והצעדים לחזרה
לפעילות מלאה בארץ וגם במדינות אחרות ,גרמו מצוקת האשראי של בעלי העסקים ושל החברות
שהחריפה במהלך חודש אפריל והזינוק באחוז המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם שעלה לכ-
 65%בחודש אפריל לעומת  43%בחודש מרץ (עפ"י נתוני הלמ"ס).
מדדי ת"א 35-ות"א 90-ירדו בכ 0.7%-ובכ 2.7%-בהתאמה במאי ,לעומת עלייה של עד
כ 7%-בבורסות בארה"ב ועלייה של כ 4%-בבורסות אירופה .מדדים אלה נמוכים בכ 16%-ובכ-
 ,10%בהתאמה ,מהרמה בה היו בתחילת השנה.
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מדד ת"א 35-הושפע מירידת מניות חמשת הבנקים הגדולים שירדו עד כ 8%-עקב הירידה
ברווחיות בשל הגידול בהפרשות להפסדי אשראי בדו"חות הכספיים לרבעון הראשון של  2020וכן
מניות חיפושי הנפט והגז שירדו בשיעורים חדים .מנגד ,את ירידת המדד מיתנו המניות הדואליות,
בראשן – טבע ונייס שעלו בכ 13%-ובכ 10%-בהתאמה.
יצוין כי משבר הקורונה לא פגע בחברות הטכנולוגיה ,שחלקן עוסקות בטכנולוגיה למסחר מקוון
ולעבודה מרחוק ,ותרמו לעליית מדד ת"א-טכנולוגיה בכ 14%-במאי ,ובחברות האנרגיה החילופית
שתרמו לעליית מדד-תשתיות אנרגיה בכ 7%-במאי.
מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):

מניות כולל קרנות סל
מניות ללא קרנות סל

מאי 2020

1-5/2020

1,765
1,413

2,102
1,616

 המשך מחזורי מסחר ערים בשוק המניות:
המחזור היומי בשוק המניות (כולל תעודות סל) שהסתכם בכ 1.8-מיליארד שקל במאי ,נמוך
אמנם בכ 19%-מהמחזור הממוצע בחודש אפריל ,אך גבוה בכ 36%-מהמחזור הממוצע בשנת
 .2019ב 7-במאי ,מועד עדכון חודשי של מדדי המניות ,הסתכם המחזור במניות בבורסה בכ3.3-
מיליארד שקל ,מזה כ 1.7-מיליארד שקל בשלב הנעילה.
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

מאי 2020

1-5/2020

404
-

4,135
437
( 2חברות)
חברה אחת
1,555
5,690

350
754

 במאי גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ 404-מיליון שקל בלבד:
 oכ 303-מיליון שקל גויסו בשש הנפקות לציבור ובשלוש הנפקות של זכויות .בלטו בגודלן הנפקה
לציבור שביצעה חברת האנרגיה קבוצת דלק בסך של כ 137-מיליון שקל והנפקת זכויות
שביצעה יבואנית הרכב קרסו מוטורס בסכום של כ 104-מיליון שקל.
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 oכ 101-מיליון שקל גויסו בשמונה הקצאות פרטיות של מניות ,מתוכם כ 75-מיליון שקל גויסו ע"י
חברת האנרגיה הירוקה אנלייט אנרגיה בהקצאה של מניות למשקיעים מסווגים
למרות הגיוסים הדלים בחודשים מרץ-מאי ,בסיכום החודשים ינואר-מאי  2020גויסו בשוק
המניות בתל-אביב כ 4.1-מיליארד שקל – גבוה בכ 9%-מסך הגיוס בתקופה המקבילה
אשתקד.
 החברות הדואליות גייסו החודש בחו"ל כ 350-מיליון שקל .מתוכם:
 oכ 58-מיליון שקל גויסו בשלוש הנפקות לציבור בארה"ב ,מתוכם כ 33-מיליון שקל גויסו ע"י חברת
הביומד ביוליין אר אקס.
 oכ 292-מיליון שקל גויסו בארבע הקצאות פרטיות ,מתוכם כ 208-מיליון שקל גויסו ע"י חברת
הביומד פלוריסטם בהקצאה של מניות למשקיעים מסווגים בארה"ב.
בסיכום החודשים ינואר-מאי  2020גייסו החברות הדואליות בחו"ל כ 1.6-מיליארד שקל ,יותר
מפי  2.5מהסכום שגויס בחו"ל בתקופה המקבילה אשתקד.
 שתי חברות מניות חדשות שפרסמו תשקיף להשלמה ,צפויות לבצע בשבועות הקרובים
הנפקה ראשונה בתל-אביב:
 oחברת הקלינטק דוראל אנרגיה צפויה לגייס עד כ 138-מיליון שקל בהנפקה ראשונה של
מניות – בהצעה לא אחידה למשקיעים מסווגים ,לפי שווי חברה של כ 790-מיליון שקל לאחר
ההנפקה  .החברה עוסקת בייזום ,הקמה ,והחזקה של מערכות לייצור חשמל "נקי" ממקורות
אנרגיה מתחדשת בישראל ובארה"ב ,וכן בקידום פרויקטים להקמת מתקני גז טבעי.
 oחברת הטכנולוגיה סייברוואן צפויה לגייס בין  18ל 26-מיליון שקל בהנפקה ראשונה לציבור,
לפי שווי חברה של כ 102-מיליון שקל לאחר ההנפקה .החברה עוסקת בפיתוח מערכת
למניעה של תאונות דרכים הנגרמות כתוצאה משימוש ביישומים מסיחי דעת בשעת נהיגה.
מניות חברת הטכנולוגיה ננו דיימנשן נמחקו מרצון מהמסחר
ב , 20.5.2020-והן ממשיכות להיסחר ב( NADSAQ-סמל.)NNDM :

בתל-אביב,

כיום נסחרות בתל-אביב  53חברות שמניותיהן נסחרות גם בארה"ב או באירופה.

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

1-5/2020
-3.2%
-2.4%

-0.1%
0.8%
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החל

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

מאי 2020
-0.6%
-1.3%
-3.9%

1-5/2020
-12.6%
-5.3%
-11.4%

1.7%
0.4%

1.1%
1.3%

 מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב במאי:
 oאיגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות צמודות המדד עלו החודש בשיעור של כ1.7%-
וכ 0.9%-בהתאמה .יוצא דופן מדד תל בונד 20-שירד החודש בכ 0.1%-בין היתר בהשפעת
אג"ח הבנקים ושותפויות הנפט הכלולים בו.
 oאיגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה עלו בכ .0.4%-התשואה לפדיון של
אג"ח ממשלתי שקלי ל 10-שנים ירדה במעט מכ 0.9%-בסוף אפריל לכ 0.8%-בסוף מאי
– גבוהה אך במעט מהתשואה לפדיון של איגרות החוב ל 10-שנים של ממשלת ארה"ב
בסוף מאי ,כשבארה"ב התשואה עלתה בכ 0.1%-במאי.
 oאיגרות החוב הקונצרניות שקליות הכלולות במדד תל בונד תשואות שקלי ,הכולל את כל
איגרות החוב הקונצרניות שאינן צמודות בריבית קבועה בטווח דירוג אשראי שבין ()BBB-
לבין ( )Aבדירוג מעלות או בטווח דירוג שבין ( )Baa3לבין ( )A2בדירוג מידרוג ,ובמדד תל
בונד גלובל ,הכולל את כל איגרות החוב השקליות של חברות זרות ללא זיקה לישראל
הנסחרות בבורסה ,ירדו החודש בכ 3.9%-כל מדד.
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

מאי 2020
3,467
1,446
1,305
4,913
757

1-5/2020
3,636
1,255
1,078
4,891
896

 המחזור היומי באיגרות חוב הסתכם בכ 4.9-מיליארד שקל בחודש מאי לעומת כ 4.3-מיליארד
שקל בחודש הקודם ,גבוה בכ 40%-מהמחזור הממוצע בשנת .2019
 oבאיגרות החוב הממשלתיות הסתכם המחזור היומי בכ 3.5-מיליארד שקל במאי ,גבוה בכ-
 32%מהמחזור הממוצע בשנת .2019
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 oבאיגרות החוב הקונצרניות (ללא קרנות סל) הסתכם המחזור היומי בכ 1.3-מיליארד שקל
במאי ,גבוה בכ 63%-מהמחזור הממוצע בשנת .2019
 במלווה קצר מועד הסתכם המחזור היומי בכ 0.8-מיליארד שקל במאי  -גבוה בכ 83%-מהמחזור
הממוצע בשנת .2019
הנפקות והקצאות של איגרות חוב:
אג"ח חברות:
הנפקות והקצאות של אג"ח חברות (במיליוני שקלים):

אג"ח לציבור
אג"ח רצף מוסדיים
סה"כ

מאי 2020
5,409
165
5,574

1-5/2020
22,684
*3,794
26,478

* מזה כ 2.6-מיליארד שקל שגויסו בחו"ל ונרשמו למסחר ברצף מוסדיים.
 בחודש מאי גייסו החברות בשוק איגרות החוב כ 5.6-מיליארד שקל .להלן מאפייני הגיוס
העיקריים החודש:
 oכ 4.8-מיליארד שקל מהציבור ב 13-הנפקות לציבור של איגרות חוב:
 כ 3.7-מיליארד שקל גויסו ע"י  12חברות הסקטור הריאלי .בראשן חברת חשמל שגייסה
 1.0מיליארד שקל בהנפקת אג"ח צמוד מדד (כ 0.9-מיליארד שקל) ושל אג"ח שקלי (כ-
 0.1מיליארד שקל) .בנוסף ,כ 1.4-מיליארד שקל גויסו ע"י שש חברות נדל"ן ,בראשן
איירפורט סיטי (אג"ח צמוד מדד) וקבוצת אשטרום (אג"ח שקלי) שגייסו כל אחת כ0.4-
מיליארד שקל.
 כ 1.1-מיליארד שקל גויסו ע"י בנק הפועלים באמצעות סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד
מסוג  ,COCOהכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת הקרן .האג"ח נושא ריבית
 ,2.59%מח"מ  5.6שנים ,ומדורג " AAמעלות" ו" Aa3-מידרוג".
 oכ 0.6-מיליארד שקל בחמש הקצאות פרטיות של אג"ח סחיר למשקיעים מסווגים ,כמעט כל
הסכום גויס ע"י אדמה בהקצאה של אג"ח צמוד מדד.
 oמרבית הגיוס גם החודש ,כ 5.5-מיליארד שקל בוצע באג"ח עם דירוג גבוה מקבוצת "."A
 בסיכום ינואר-מאי  2020גויסו בתל-אביב כ 24-מיליארד שקל ע"י הנפקות והקצאות פרטיות
של איגרות חוב לציבור ולמוסדיים (לא כולל גיוס בחו"ל) – בדומה לסכום שגויס בתקופה
המקבילה אשתקד.
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אג"ח ממשלתי
הנפקות אג"ח ממשלתי ברוטו (במיליוני שקלים):
משרד האוצר הגביר את הגיוסים בתל-אביב והנפיק אג"ח בסך כ 12.2-מיליארד שקל בתל אביב
במאי ,לעומת כ 6-מיליארד שקל בכל אחד מהחודשים ינואר-אפריל  .2020כ 74%-מהסכום שגויס
החודש ,בוצע באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה ,וכ 26%-מהסכום גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד.
לעלייה בגיוסי האוצר השנה ,תוך זינוק החודש ,תרם משבר הקורונה והגדלת הסיוע הממשלתי
המאושר מ 80-מיליארד שקל בסוף מרץ לכ 100-מיליארד שקל במאי .יצוין כי השנה צפויה עלייה חדה
בגירעון הממשלתי לשיעור דו-ספרתי של כ 10%-מהתמ"ג ,וזאת בדומה למגמה במדינות רבות בעולם.

שוק הנגזרים
מחזורים יומיים (באלפי יחידות):
מאי 2020

1-5/2020

אופציות חודשיות על מדד ת"א35-

71

86

אופציות שבועיות על מדד ת"א35-
אופציות דולריות

34
46

32
57

הפעילות בשוק הנגזרים התמתנה בחודש מאי ,אך מחזורי המסחר הממוצעים השנה גבוהים לעומת
השנה הקודמת וזאת בהשפעת אי הוודאות והתנודתיות בשווקים:
 באופציות החודשיות על מדד ת"א 35-נסחרו כ 71-אלף יחידות ביום בממוצע בחודש מאי,
כשבינואר-מאי  2020נסחרו  86אלף יחידות ביום – מחזור זה גבוה בכ 28%-מהמחזור
הממוצע בשנת .2019
באופציות השבועיות על מדד ת"א 35-הסתכם המחזור היומי בכ 48-אלף יחידות ביום במאי.
בינואר-מאי  2020נסחרו  34אלף יחידות ביום – מחזור זה גבוה בכ 17%-מהמחזור הממוצע
בשנת .2019
יצוין כי מדד התנודתיות  VTA35עלה מכ 27-נקודות בסוף אפריל לכ 30-נקודות בסוף מאי,
וזאת בשונה ממדד  VIXבארה"ב שירד החודש.


באופציות הדולריות נסחרו במאי כ 46-אלף יחידות ביום ,לעומת כ 74-אלף יחידות בחודש
הקודם .הירידה במחזורים החודש הינה חרף התנודתיות בשער הדולר :הדולר עלה במחצית
הראשונה של החודש בכ 1.3%-לשער של  3.546שקל ,וירד במחצית השניה של החודש בכ-
 1.2%לשער ל  3.502שקל .בסיכום ינואר-מאי  2020נסחרו  57אלף יחידות ביום – מחזור זה
גבוה בכ 33%-מהמחזור הממוצע בשנת .2019
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אופציות על האירו  -נסחרו כ 1,230-אלף יחידות ביום בממוצע בחודש מאי ,עלייה שחל כ-
 7%לעומת המחזור בחודש הקודם .העלייה במחזורי המסחר החודש חלה במקביל להתחזקות
האירו בכ 1.2%-ביחס לשקל במאי.
בסיכום החודשים ינואר-מאי  2020נסחרו  1,700אלף יחידות ביום – מחזור זה נמוך בכ29%-
מהמחזור הממוצע בשנת .2019

קרנות סל ()ETF
שווי השוק של קרנות הסל בסוף מאי  2020היה גבוה בכ 1.5-מיליארד שקל לעומת השווי בסוף
החודש הקודם והסתכם בכ 79.1-מיליארד שקל .עיקר העלייה ,כ 1.1-מיליארד שקל מקורה בעליית
שערי המניות בחו"ל ,וכ 0.4-מיליארד שקל נבעו מרכישות הציבור של קרנות סל על מדדי אג"ח חברות
בתל-אביב.
החודש נרכשו קרנות סל בשווי של כ 0.7-מיליארד שקל נטו ,וזאת בהמשך לרכישות בסכום דומה
בחודש הקודם .כ 0.8-מיליארד שקל היו רכישות של קרנות סל על מדדי מניות ואיגרות חוב
מקומיים ,והן קוזזו במעט ע"י מכירות של קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל בסכום של כ 0.2-מיליארד
שקל.
עיקר העלייה בשווי שוק קרנות סל נבעה מקרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים:
 כ 28.7-מיליארד שקל  -שווי שוק קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים ,גבוה בכ 1.1-מיליארד
שקל משווין בתחילת החודש .כ 1.3-מיליארד שקל עלייה בשווי השוק שנבעה מעליית מדדי
המניות בשיעור ממוצע של כ 5%-בבורסות מובילות בחו"ל ,קוזזו ע"י מכירות הציבור שהסתכמו
בכ 0.2-מיליארד שקל.
 כ 22.8-מיליארד שקל  -שווי שוק קרנות סל על מדדי מניות מקומיים ,נמוך בכ 0.1-מיליארד
שקל משווין בתחילת החודש .עלייה בסך כ 0.4-מיליארד שקל בשווי הקרנות ,מקורה ברכישות
הציבור שהתרכזו במדדי ת"א 125-ות"א-טכנולוגיה (כמחצית הסכום בכל מדד) ,קוזזה במלואה
בגלל ירידות השערים בשיעור ממוצע של כ 3%-במדדי המניות המקומיים ,בעיקר מדדי ת"א-
 125ות"א בנקים 5-המהווים יחד כ 60%-משווי קרנות הסל על מדדי מניות מקומיים.
 במאי ,חלה עלייה בשווי קרנות סל על מדדי איגרות חוב חברות בתל-אביב ,המשך לעלייה
שנרשמה בחודש הקודם:
 oכ 21.6-מיליארד שקל  -שווי שוק קרנות סל על מדדי איגרות חוב קונצרניות ,גבוה בכ0.4-
מיליארד שקל לעומת החודש הקודם .העלייה נבעה נבעה מרכישות הציבור ,בעיקר על מדדי
תל בונד 60-ותל בונד( 20-כ 0.1-מיליארד שקל נטו כל מדד).
 oכ 4.2-מיליארד שקל  -שווי שוק קרנות סל על מדדי איגרות חוב ממשלתיות ,וכ1.6-
מיליארד שקל  -שווי שוק קרנות סל על מדדי איגרות חוב בחו"ל ,בדומה לחודש הקודם.
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שווי החזקות הציבור ורכישות/מכירות של קרנות סל* ע"י הציבור (במיליוני שקלים):
שווי
החזקות
הציבור
מאי
2020
22,792
28,741

רכישות(/מכירות) רכישות(/מכירות)
נטו 1-5/2020
נטו מאי 2020

1,373
-7,106

446
-158

קרנות סל על מדדי מניות בת"א
קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל
קרנות סל על מדדי אג"ח חברות
417
21,638
בת"א
-46
5,893
אחר**
659
79,064
סה"כ
* ללא קרנות חוץ.
** קרנות סל על מדדי אג"ח ממשלתי בת"א ואג"ח חברות בחו"ל.

158
-389
-5,964

בסוף מאי נסחרו בתל אביב  548קרנות סל ,ששווין הגיע ,כאמור ,לכ 79.1-מיליארד שקל בסוף
החודש .החודש נרשמו למסחר שתי קרנות סל חדשות :הראל סל רשמה למסחר קרן סל כשרה על
מדד ת"א ,90-ומגדל רשמה למסחר קרן סל על מדד מניות בחו"ל .Indxx Pure Cyber
מנגד ,נמחקו מהמסחר :שתי קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל שפורקו .שווין המצרפי של שתי 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 408-מיליון שקל  -עלייה של כ 56-מיליון שקל
לעומת השווי בסוף החודש הקודם ,מרבית העלייה כ 50-מיליון שקל מקורה ברכישת קרנות חוץ על
מדדי המניות בחו"ל ,וכ 6-מיליון שקל מקורה ברכישת קרנות חוץ על מדדי אג"ח בחו"ל.
מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):

קרנות סל על מדדי מניות
 %ממחזור המסחר במניות

מאי 2020
352
20%

1-5/2020
486
23%

קרנות סל על מדדי אג"ח
 %ממחזור המסחר באג"ח לא ממשלתי

141
9%

177
14%
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מחזורי מסחר ערים בקרנות סל על מדדי מניות וגם בקרנות סל על מדדי איגרות חוב במאי ,לעומת
המחזור הממוצע אשתקד ,בהשפעת רכישות הציבור:


מחזור המסחר היומי בקרנות סל על מדדי מניות הסתכם בכ 352-מיליון שקל במאי .המחזור
היומי בקרנות סל אלה מגיע לכ 486-מיליון שקל בינואר-מאי  - 2020גבוה בכ 122%-מהמחזור
הממוצע בשנת .2019



מחזור המסחר היומי בקרנות סל על מדדי אג"ח הסתכם בכ 141-מיליון שקל במאי  .המחזור
היומי בקרנות סל אלה מגיע לכ 177-מיליון שקל בינואר-מאי  - 2020גבוה בכ 48%-מהמחזור
הממוצע בשנת .2019

יצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות (במיליוני שקלים):

קרנות המשקיעות במניות בתל-אביב
קרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב
קרנות שקליות
קרנות כספיות
קרנות המשקיעות בחו"ל

מאי 2020
455
3,117
39
-345
1,050

1-5/2020
-2,700
-21,535
-975
-3,736
-1,182

בחודש מאי הציבור רכש ,נטו ,קרנות נאמנות בהיקף של כ 4.4-מיליארד שקל .המשך לרכישות בהיקף
של כ 2.9-מיליארד שקל בחודש הקודם .כ 3.6-מיליארד שקל מהרכישות היו של קרנות נאמנות
המשקיעות במניות ובאיגרות חוב בתל-אביב וזאת בדומה למגמה בקרנות הסל:






בקרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב התגברו רכישות הציבור במאי והסתכמו בכ3.1-
מיליארד שקל נטו ,פי שניים מסך הרכישות נטו בחודש הקודם .למרות הרכישות בחודשים אפריל-
מאי ,בסיכום ינואר-מאי  2020הסתכמו מכירות הציבור בקרנות אלה בכ 21.5-מיליארד שקל נטו.
בקרנות נאמנות המשקיעות במניות בתל-אביב ,הסתכמו רכישות הציבור במאי בכ 0.5-מיליארד
שקל נטו ,המשך לרכישות בסך כ 0.8-מיליארד שקל נטו בחודש הקודם .למרות הרכישות
בחודשים אפריל-מאי ,בסיכום ינואר-מאי  2020הסתכמו מכירות הציבור בקרנות אלה בכ2.7-
מיליארד שקל נטו.
ב 14-במאי החלה להיסחר בתל-אביב קרן נאמנות ראשונה על מדד ת"א-טכנולוגיה שמנוהלת
ע"י הראל .יצוין כי בשוק קרנות הסל ישנה קרן סל אחת על מדד ת"א-טכנולוגיה שנרשמה למסחר
בתחילת השנה גם ע"י הראל.
בקרנות המשקיעות בחו"ל הסתכמו רכישות הציבור במאי בכ 1.0-מיליארד שקל נטו ,המשך
לרכישות בסך כ 0.8-מיליארד שקל נטו בחודש הקודם .למרות הרכישות בחודשים אפריל-מאי,
בסיכום ינואר-מאי  2020הסתכמו מכירות הציבור בקרנות אלה בכ 1.2-מיליארד שקל נטו.
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בקרנות השקליות נרשמה במאי פעילות מאוזנת נטו ,ובסיכום החודשים ינואר-מאי נרשמו בקרנות
אלה מכירות בסך כ 1-מיליארד שקל נטו.
יוצאות דופן החודש הן הקרנות הכספיות – הציבור מכר במאי קרנות בסך כ 0.3-מיליארד שקל,
המשך למכירות בסכום דומה בחודש הקודם.

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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