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      2020 יליוחודש יכום ס

 מדדי המניות המובילים כלשערים ב בעליות תאפייןה יוליב אביב-המסחר בתל ,

, השערים החודש עליות .בהתאמה 8%-ובכ 3%-עלו בכ 90-ות"א 35-ת"אומדדי 

של בנק ישראל ושל ממשלת ישראל, נוספות למשק  מתוכניות תמיכההושפעו 

 .העמקת המשבר הכלכלישל התפשטות נגיף הקורונה בארץ ו גל שניבעקבות 

 הסתכם מחזור המסחר היומי בשוק המניות - מחזורי מסחר ערים במניות  

-גבוה בכ -מיליארד שקל  2.0-בכמתחילת השנה , ומיליארד שקל  1.7-בכביולי 

 .2019 בשנתהממוצע מהמחזור  54%

  שקל מיליארד 0.6-כ של סכוםגויס בשוק המניות . 

 במחקר העוסקת טק -מילניום פודשותפות   – אביב-שותפות מו"פ ראשונה בתל
יחידות בהנפקה ראשונה של  שקלמיליון  21, גייסה ופיתוח בתחום הפודטק

 .אחרי ההנפקה שקלמיליון  26-כשל  שותפות( לפי שווי IPOלציבור ) השתתפות
 בורסה.בהשותפות מצטרפת לשמונה חברות מניות חדשות שהונפקו השנה 

 לפיה ירכוש אג"ח חברות בדירוג  הודעת בנק ישראל על תוכנית חסרת תקדיםA 

תרמה לעליות שערי איגרות חוב מיליארד שקל,  15-מינוס ומעלה בהיקף של כ

 חברות ולגיוסים ערים באג"ח ע"י הסקטור העסקי.

 ובלטו לשלילה ,5%-בעלייה של עד כבלטו  – מדדי איגרות החוב הקונצרניות 

 .0.7%-שירדו החודש בכ איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד

 מחזור המסחר היומי בשוק איגרות : איגרות החובבשוק  מחזורי מסחר ערים

מיליארד שקל  4.5-בכמתחילת השנה מיליארד שקל , ו 3.3-הסתכם בכביולי החוב 

 .2019מהמחזור הממוצע בשנת  29%-גבוה בכ -

 :לציבורחברות  באג"חמיליארד שקל  4.6-כ גיוסים בשוק איגרות החוב 

באג"ח עם דירוג גבוה  הסקטור הריאליכמעט כל הסכום גויס ע"י חברות , ולמוסדיים

 ".Aמקבוצת "

 2019גבוהים ממחזורי המסחר בשנת  -יולי -בינואר מחזורים ערים :הנגזרים בשוק, 

  .תנודתיות במסחרוהבהשפעת אי הוודאות 

 קרן סל על מדד  –חדשות קרנות סל שלוש רשמה למסחר קסם : בשוק קרנות הסל

 ושתי קרנות על מדדי מניות בחו"ל. סקטור באלאנס-ת"א

  1.3-בסך כובינלאומיים מקומיים קרנות סל על מדדי מניות ביולי הציבור רכש 

 . מיליארד שקל 0.2-מיליארד שקל, ומכר קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל בסך כ
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הציבור רכש  –ביולי  ציבור בקרנות נאמנותמגמה הפוכה אפיינה את פעילות ה

מיליארד שקל, ומכר קרנות נאמנות  0.9-קרנות נאמנות המשקיעות בחו"ל בסך כ

 .מיליארד שקל 1.1-המשקיעות במניות ובאיגרות חוב בת"א בסך כ

___________________ 

 יחידת המחקר, נורית דרור
 

 שוק המניות 

 מדדים עיקריים:

 1-7/2020 2020 יולי 

 -18.0% 2.8% 35-ת"א

 -8.4% 7.6% 90-ת"א

 -SME60 6.4% 9.5%-ת"א

 -6.9% 4.7% צמיחה-ת"א

 31.3% 11.9% עילית-ת"א טק

 -29.4% 0.0% 5-ת"א בנקים

 -33.9% 2.9% נדל"ן-ת"א

 -52.1% 16.4% נפט וגז-ת"א

 ממספר  הושפע, מדדי המניות המובילים בכלשערים עליות בהתאפיין  יוליאביב ב-המסחר בתל

 גורמים, בראשם:

o   ,בעקבות גל שני של התפשטות הקורונה בארץ והחזרת המגבלות על עסקים ועל התקהלויות

אג״ח ה ירכוש לראשונעל צעדים נוספים להרחבה מוניטרית, ביניהם  בנק ישראלהודיע 

 .  שקל מיליארד 15-בסך כ ,הומעלמינוס  A  בדירוג ונצרניותק

, ובכלל  הרחבת תוכנית הסיוע לשכירים, לעסקים ולעצמאיםעל  הממשלהכמו כן הודיעה 

מיליארד  50-מיליארד שקל לכ 22-זה: הגדלת היקף הלוואות מסובסדות בערבות מדינה מכ

מיליארד שקל, הארכת דמי אבטלה לנמצאים  6-שקל, מענק סיוע לאזרחים בסכום כולל של כ

 ספים מקרן השתלמות.ופטור ממס על משיכת כ 2021בחל"ת עד יוני 

o  חברות בעולם על התקדמות בפיתוח של חיסון לנגיף הקורונה, ומגעים  של מספר הודעות

 שמנהלת מדינת ישראל לרכישת החיסון. 

 המייצגים SME60 א"ות 90-א"ת ומדדי 3%-בכ עלה הגדולות המניות את המייצג 35-א"ת מדד

במדד  6%-כ של עלייה לעומת, בהתאמה, 6%-ובכ 8%-בכ עלו בגודלן הבינוניות המניות את

S&P500 עליות שערים אפיינו  . באירופה מובילות בבורסות 2%-כ של ממוצעת וירידה ב"בארה

שזינק החודש   הנפט והגזמדד מניות חברות ושותפויות : , בראשםאת כל המדדים הענפיים

 מיליארד דולר לרכישת "נובל אנרג'י",   5-, וזאת בהשפעת עסקת ענק בסכום של כ16%-בכ
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" ו"תמר" שמול חופי ישראל, ע"י תאגיד האנרגיה הבינלאומי "שברון".  מפעילת מאגרי הגז "לויתן

ענפים שהאטרקטיביות שלהם עלתה   –יצג חברות טכנולוגיה וחברות ביומד שמי עילית-מדד טק

   ביולי ושבר את השיא אליו הגיע בחודש הקודם. 12%-העולמי" עלה בכבהשפעת משבר הקורונה 

  העדכון החצי שנתי של מדדי המניות בבורסהבמועד  35-מדד ת"אבהשינויים הצפויים להלן ,

  , 2020באוגוסט  9-החל ב

o סאפיינסו נובה, מיטרוניקס, מטריקס, יקס'אנרג', הלת אופקותווספו למדד: המניות שי,. 

יצוין כי כולן מענף הטכנולוגיה שנהנה מאטרקטיביות גוברת בהשפעת מגיפת הקורונה 

 העולמית.

o לישראל חברה, יהש קידוחים דלק, קבוצה דלק, גלוב גזית, בזןשיגרעו מהמדד:  המניות 

היוצאות ירדו בעשרות אחוזים בהשפעת פגיעה בפעילות  כל המניות .החזקות פתאלו

 עקב הקורונה. וירידה חדה במחירי הנפט והגז החברות
 
 

 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )
 

 1-7/2020 2020 יולי 

 2,000 1,742 קרנות סל מניות כולל 

 1,546 1,362 קרנות סל מניות ללא 

 

 המשך מחזורי מסחר ערים בשוק המניות: 

החודש הראשון  ,ביולימיליארד שקל  1.7-הסתכם בכ סל קרנות כוללבשוק המניות היומי המחזור 

בסיכום החודשים במחצית הראשונה של השנה. הממוצע  מהמחזור 16%-בכ נמוך לפגרת הקיץ, 

 מהמחזור 54%-בכ גבוה –מיליארד שקל ביום  2-נסחרו מניות בהיקף של כ 2020יולי -ינואר

 .   2019 בשנת הממוצע

 

מיליארד  2.8-, מועד עדכון חודשי של מדדי המניות, הסתכם המחזור במניות בבורסה בכיוליב 2-ב

 מיליארד שקל בשלב הנעילה.  1-שקל, מזה כ

 
 הון/חברות חדשות:גיוסי 

 
 שקלים(: במיליוניהנפקות והקצאות של מניות )

 

 1-7/2020 2020 יולי 

 5,983 646 :אביב-גיוס בתל

 1,021 21 ע"י חברות חדשותמזה: 
 חברות( 7) )חברה אחת( (חדשות מנפיקותמספר )

 2 - גיוס ללא חדשות חברות
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 1-7/2020 2020 יולי 

 2,087 33 גיוס בחו"ל

 8,070 679 סה"כ

 שקל מיליון 646-כ אביב-בשוק המניות בתל גויסו יוליב: 

o בין המנפיקות הנפקות לציבור ובשלוש הנפקות של זכויות.  בשמונהשקל גויסו  מיליון 378-כ

 מזון תחליפי -הפודטק  בתחום ופיתוח במחקר העוסקת טק-פוד מילניום שותפות החודש

( IPO) השתתפות לציבור יחידות של ראשונה בהנפקה שקל מיליון 21-כ שגייסה, חדשני ומזון

  מיליון שקל שגייסה מהשותף הכללי. 5-ו

שותפות המחקר והפיתוח הראשונה שנרשמה למסחר טוק" הינה -שותפות "מילניום פוד

, והיא 2019מאז שפורסמו ההנחיות המתירות רישום של שותפות מו"פ במאי  בבורסה

 חברות חדשות שהצטרפו לבורסה מתחילת השנה. 8-מצטרפת ל

 מור השקעותהפיננסים לציבור שביצעה חברת הנפקה בלטו בגודלן בקרב המנפיקות הותיקות, 

כל  ,מיליון שקל 100-בסך של כ פתאל החזקותוהנפקת זכויות שביצעה חברת המלונאות  

 אחת.

o י"ע גויסו שקל מיליון 165-כ מתוכם, מניות של פרטיות הקצאות 12-בשקל גויסו  מיליון 268-כ 

 .מסווגים למשקיעים מניות של בהקצאה אוגווינד החליפית האנרגיה חברת

  ע"י חברת שקל גויסו  מיליון 15-כ , מתוכםמיליון שקל 33-כ"ל בחו החודש גייסוהחברות הדואליות

( שביצעה הנפקה SFET)סמל:  NASDAQ-שמניותיה נסחרות במקביל בטי גרופ -סייפהטכנולוגיה 

  .לציבור בארה"בה השנה ישני

 
 שוק איגרות החוב והמק"מ

 
 מדדים עיקריים:

 

 1-7/2020 2020 יולי 

   אג"ח חברות:

 -4.4% 2.3% 20-תל בונד

 -2.8% 1.6% 40-בונד-תל

 -12.5% 4.0% תשואות-תל בונד

 -3.8% 2.8% שקלי-תל בונד

 -9.4% 5.0% תשואות שקלי –תל בונד 

   אג"ח ממשלתי:

 0.2% -0.7% צמוד מדד 

 2.2% 0.0%  ריבית קבועה –שקלי 
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  כאשריוליב החוב גרותיא מדדימגמה מעורבת אפיינה את , 

o בהשפעת הודעת בנק ישראל על 5%-בלטו בעלייה של עד כ איגרות החוב הקונצרניות ,

 .מיליארד שקל 15בסך  כוונתו לרכוש לראשונה אג"ח קונצרני

o  נותרו החודש ללא שינוי. שקליותאיגרות החוב הממשלתיות 

-כנותרה ביולי ללא שינוי ברמה של שנים  10-שקלי ל התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי

שנים של  10-, בעוד התשואה לפדיון של איגרות החוב לבדומה לתשואה בסוף יוני 0.6%

 בסוף חודש יולי. 0.54%-בסוף יוני, לכ 0.65%-ממשלת ארה"ב ירדה מכ

o 0.7%-ירדו בכ איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד. 
 
 

 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )
 

 1-7/2020 2020 יולי 

 3,331 2,263 אג"ח ממשלתי

 1,194 1,003 קרנות סלאג"ח חברות כולל 

 1,027 860 קרנות סלאג"ח חברות ללא 

 4,525 3,266 קרנות סלסה"כ אג"ח כולל 

 756 530 מק"מ

 

  19%-בכ נמוך, מיליארד שקל בחודש יולי 3.3-בכהמחזור היומי באיגרות חוב הסתכם 

איגרות נסחרו  2020יולי -במחצית הראשונה של השנה. בסיכום החודשים ינוארהממוצע  מהמחזור

 .2019 בשנת הממוצע מהמחזור 29%-בכ גבוה –ביום מיליארד שקל  4.5-בהיקף של כחוב 

 מיליארד שקל מהמחזור בחודש הקודם,  0.8-ביולי היה נמוך בכ חוב באיגרות היומי המחזור

 היומי שהמחזורשקליות באיגרות החוב הממשלתיות מקורה  מיליארד שקל 0.7-עיקר הירידה, כ

 .ביולי שקל מיליארד 1.4-לכ, ביוני שקל מיליארד 2.1-מכירד  בהן

 שקל מיליארד 0.8-בכו ,יוליב שקל מיליארד 0.5-בכהמחזור היומי  הסתכם מועד קצר במלווה 

יצוין כי ביום שלישי  .2019לעומת המחזור הממוצע בשנת  83%-בכ גבוה – יולי-בחודשים ינואר

 מיליארד שקל. 2.7-בסך כ מ"המק בשוק חריג מסחר ביולי נרשם מחזור 7-ה
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 והקצאות של איגרות חוב:הנפקות 
 

 אג"ח חברות:
 

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

 1-7/2020 2020 יולי 

 33,258 3,354 אג"ח לציבור

 *5,067 1,233  אג"ח רצף מוסדיים

 38,325 4,587 סה"כ

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

  להלן מאפייני הגיוס  .מיליארד שקל 4.6-כ גייסו החברות בשוק איגרות החוב יוליבחודש

  העיקריים החודש:

 שקל גויסו  מיליארד 2.8-כ, חוב איגרות של לציבור הנפקות 13-ב מהציבור שקל מיליארד 2.9-כ

  ין המנפיקות:ב. מיליארד שקל גויסו ע"י חברות פיננסים 0.1-וכ הריאלי הסקטור חברות י"ע

o מיליארד שקל בסדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית  0.7-שגייסה כ  שטראוסהמזון  קבוצת

 "מידרוג".  Aa1-"מעלות" ו +AAשנים ובדירוג  9.9, מח"מ 1.9%

o שגייסה כשיכון ובינוי מיליארד שקל, בראשן חברת הבנייה  1.2-חברות נדל"ן גייסו כ בעש-

מיליארד שקל כמחצית הסכום בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי בתשואה לפדיון של  0.4

שנים  6.7, מח"מ 3.25%, וכמחצית הסכום בסדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד בריבית 2.7%

 "מידרוג".  A2-"מעלות" ו Aובדירוג 

o מיליארד שקל, בראשן החברה הממשלתית  1-חברות ענף המסחר והשירותים גייסו כ שלוש

מיליארד שקל באמצעות הרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד  0.5-שגייסה כבי הגז נתי

 . 0.4%בתשואה לפדיון של 

 מסווגים,  למשקיעים סחיר ח"אג של הקצאות פרטיות בשלוש שקל מיליארד 0.4-כ 

בהקצאה של אג"ח צמוד מדד פרטנר מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י חברת התקשורת  0.3-כ

 .2.6%-כבתשואה לפדיון של 

 

 בשתי הקצאות של אג"ח שנרשם ברצף מוסדיים. מרבית  גויסו נוספים שקל מיליארד 1.2-כ

 סדרה שקלי ח"אג של בהקצאהגויס  טכנולוגיות אורמת י"ע מיליארד שקל 1.0-הסכום כ

 ."מעלות" -AA ומדורג, שנים 5.7 מ"מח, 3.35% ריבית נושא ח"האג. חדשה

  דירוג גבוה מקבוצת באג"ח עם  בוצע החודש הגיוסכל"A."  
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 אג"ח ממשלתי
 

 שקלים(: במיליוניהנפקות אג"ח ממשלתי ברוטו )

בסך  בהמשך לגיוסים ערים , יוליב בתל אביבמיליארד שקל  13.1-הנפיק אג"ח בסך כ האוצר משרד

מהסכום שגויס החודש, בוצע  74%-כ מיליארד שקל בחודשים מאי ויוני, בהתאמה. 15.3-וכ 12.2-כ

 מהסכום גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד. 26%-באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ

לסיוע ממשלתי בהיקף  תרמה תוכנית ,יולי-בחודשים מאילעלייה בגיוסי האוצר השנה, תוך זינוק 

מיליארד שקל לעסקים ולמשקי בית שנפגעו עקב משבר הקורונה וצפי לעלייה בגירעון  100-של יותר מ

 . 2020בשנת  11.5%-לכ 2019בשנת  3.7%-הממשלתי מכ

 הנגזריםשוק 

 מחזורים יומיים )באלפי יחידות(:
 

 1-7/2020 2020 יולי 

 81 67 35-אופציות חודשיות על מדד ת"א

 34 46 35-אופציות שבועיות על מדד ת"א

 55 48 אופציות דולריות

ביולי התאפיינה במגמה מעורבת במחזורי המסחר לעומת החודש הקודם, הפעילות בשוק הנגזרים 

וזאת בהשפעת אי  לעומת השנה הקודמת השנה גבוהיםמתחילת מחזורי המסחר הממוצעים כאשר 

 :תנודתיות בשווקיםהוהוודאות 

 יוליאלף יחידות ביום בממוצע בחודש  67-כנסחרו  35-"את מדד על החודשיות באופציות ,

אלף יחידות  81נסחרו  2020 יולי-בינוארכשאלף יחידות ביום בחודש הקודם,  74-לעומת כ

 .2019הממוצע בשנת מהמחזור  21%-בכ גבוהמחזור זה  – ביום

 46-בכהסתכם  היומי המחזורו הפוכהנרשמה מגמה  35-באופציות השבועיות על מדד ת"א

נסחרו  2020 יולי-בינואר. אלף יחידות ביום בחודש הקודם 36-, לעומת כיוליאלף יחידות ביום ב

 .2019מהמחזור הממוצע בשנת  17%-מחזור זה גבוה בכ – אלף יחידות ביום 34

, בסוף יולי נקודות 22-נקודות בסוף יוני לכ 29-ירד מכ המדד VTA35מדד התנודתיות  יצוין כי

 .20%-שירד החודש בכ VIX S&Pוזאת בדומה למדד 

  אלף יחידות ביום בחודש  52-לעומת כ, אלף יחידות ביום 48-כ יוליסחרו בנבאופציות הדולריות

. ביולי ביחס לשקל 1.7%-היחלשות הדולר בכחרף הינה במחזורים החודש הירידה  הקודם.

 מהמחזור 28%-בכ גבוה זה מחזור – ביום יחידות אלף 55 נסחרו 2020 יולי-ינואר בסיכום

 .2019 בשנת הממוצע
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 ( ETFקרנות סל )

מיליארד שקל לעומת השווי בסוף  3.7-בכ גבוההיה  2020 יולישווי השוק של קרנות הסל בסוף 

בקרנות סל על מיליארד שקל  2.5-וכעיקר העלייה,  מיליארד שקל. 80.4-והסתכם בכ החודש הקודם

  ,:"לבחובקרנות סל על מדדי מניות  מיליארד 1.3-כ, ואביב-המניות ואיגרות חוב קונצרניות בתל מדדי

 מיליארד  1.3-בכ , גבוהמדדי מניות בינלאומייםשווי שוק קרנות סל על  -מיליארד שקל  29.6-כ

מיליארד שקל עלייה בשווי השוק עקב עליית מדדי המניות  1.5-כ . שקל משווין בתחילת החודש

 0.2-כבבורסות מובילות בחו"ל, קוזזו חלקית ע"י  מכירות הציבור בסך  5%-בשיעור ממוצע של כ

 .ירידה בשווישגרמו למיליארד שקל 

 מיליארד  1.3-בכ גבוה, מדדי מניות מקומייםשווי שוק קרנות סל על  -מיליארד שקל  22.7-כ

שערים  בעליותמקורה בשווי הקרנות מיליארד שקל מהעלייה  0.7-כשקל משווין בתחילת החודש. 

בשווי קרנות  מהעלייהמיליארד שקל  0.6-במדדי המניות המקומיים, וכ 5%-בשיעור ממוצע של כ

  .הציבור רכישותבהסל מקורה 

 אביב-בתלחברות  בשווי קרנות סל על מדדי איגרות חוב עלייה, חלה יוליב: 

o 1.1-בכ גבוה, קונצרניותחוב איגרות מדדי  שווי שוק קרנות סל על -מיליארד שקל  22.4-כ 

ברכישות מיליארד שקל מקורה  0.6-עלייה של כ .מיליארד שקל לעומת החודש הקודם

 .שערי איגרות החוב עלייתמיליארד שקל בשווי עקב  0.5-ועלייה של כ הציבור

o 1.6-כו, ת סל על מדדי איגרות חוב ממשלתיותשווי שוק קרנו -מיליארד שקל  4.1-כ 

 .בדומה לחודש הקודם, שווי שוק קרנות סל על מדדי איגרות חוב בחו"ל -מיליארד שקל 
 

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

 

שווי 

החזקות 

 הציבור 

 2020 יולי

רכישות/)מכירות( 

 2020 יולי נטו

רכישות/)מכירות( 

 1-7/2020 נטו

 1,619 619 22,689 קרנות סל על מדדי מניות בת"א

 -8,151 -247 29,592 קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל

 924 641 22,373 קרנות סל על מדדי אג"ח חברות בת"א

 -476 9 5,733 *אחר*

 -6,084 1,022 80,387 סה"כ

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

 שקל בסוף החודש.  מיליארד 80-לכ, כאמור, , ששווין הגיעקרנות סל 543נסחרו בתל אביב  יוליבסוף 

 :קרנות סל חדשות 3 רשמה למסחרקסם החודש 

  באלאנס סקטור-א"תעל מדד המניות קרן סל חדשה. 

   י מדד –שתי קרנות על מדדי מניות בחו"לCSI300 ו- Climate Change Solutions. 
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וקרן כשרה קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל ארבע חמש קרנות סל שפורקו )מנגד, נמחקו מהמסחר 

. ותלפתוח ושהפכעל מדדי אג"ח ממשלתי ואג"ח חברות  תשואות( וארבע קרנות סל-על מדד תל בונד

 מיליון שקל.  153-הקרנות ערב מחיקתן מהמסחר הגיע לכתשע שווין המצרפי של 

 קרנות חוץ נסחרות

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

מיליון שקל  48-עלייה של כ -  מיליון שקל  527-מסתכם בכחשבון מסלקת הבורסה ב"יורוקליר", 

מיליון שקל בקרנות חוץ על מדדי מניות:  44-כ , מרבית העלייהבסוף החודש הקודםלעומת השווי 

מיליון שקל  17-כהמניות בחו"ל, ו קרנות חוץ על מדדישל  הציבורת ורכישמיליון שקל  27-כ כאשר 

 . בעליית שערי המניות בחו"למקורה 

 
 שקלים(: נייובמילמחזורים יומיים )

 

 1-7/2020 2020 יולי 

 454 380 קרנות סל על מדדי מניות

 23% 22% ממחזור המסחר במניות % 

 167 143 קרנות סל על מדדי אג"ח 

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

 

 ,יולי-בינואר בקרנות סל על מדדי איגרות חוב וגםבקרנות סל על מדדי מניות ערים מסחר מחזורי 

  :הציבור רכישותבהשפעת  ,המחזור הממוצע אשתקדלעומת 

  בדומה  ,יולימיליון שקל ב 380-כב הסתכם בקרנות סל על מדדי מניותהיומי מחזור המסחר

 2020 יולי-בינוארשקל  מיליון 454-לכהמחזור היומי בקרנות סל אלה מגיע מחזור בחודש הקודם. ל

 .2019מהמחזור הממוצע בשנת  107%-גבוה בכ  -

  נמוך, יולימיליון שקל ב 143-הסתכם בכבקרנות סל על מדדי אג"ח היומי מחזור המסחר 

-בינואר מיליון שקל 167-לכהמחזור היומי בקרנות סל אלה מגיע  .מהמחזור בחודש הקודם 3%-בכ

 .2019מהמחזור הממוצע בשנת  76%-גבוה בכ  - 2020 יולי
 

 שקלים(: במיליונייצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות )
 

 1-7/2020 2020 יולי 

 -3,494 -583 אביב-קרנות המשקיעות במניות בתל

 -21,723 -488 אביב-בתל חוב באיגרות המשקיעות קרנות

 -932 61 קרנות שקליות

 -3,592 -56 קרנות כספיות

 271 938 קרנות המשקיעות בחו"ל
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נרשמה בקרנות הנאמנות מגמה הפוכה לזו שאפיינה את פעילות הציבור בקרנות הסל.   יוליבחודש 

קרנות המשקיעות ורכש , אביב-הציבור מכר קרנות נאמנות המשקיעות במניות ובאיגרות חוב בתל

 בחו"ל:

  מיליארד שקל נטו, המשך  0.9-י בכלהסתכמו רכישות הציבור ביובקרנות המשקיעות בחו"ל

ברבעון השני של החל למרות הרכישות  .יוני-באפרילמיליארד שקל נטו  2.4-לרכישות בסך כ

 מיליארד שקל נטו 0.3-הציבור בקרנות אלה בכרכישות הסתכמו  2020י ליו-, בסיכום ינואר2020

 . בלבד

 מיליארד  0.5-כב הסתכמו מכירות הציבור ביולי אביב-באיגרות חוב בתל המשקיעות בקרנות

-ינואר. בסיכום יוני-בחודשים אפרילמיליארד שקל נטו  5-לאחר רכישות ענק בסך של כ שקל נטו, 

  .נטו מיליארד שקל 21.7-הסתכמו מכירות הציבור בקרנות אלה בכ 2020 יולי

 מיליארד  0.6-בכ יוליהציבור ב מכירותהסתכמו , אביב-בתל במניות המשקיעות נאמנות בקרנות

 יולי-בסיכום ינואר .יוני-בחודשים אפרילמיליארד שקל נטו  1.0-בסך כ לאחר רכישותשקל נטו, 

 מיליארד שקל נטו.  3.5-הסתכמו מכירות הציבור בקרנות אלה בכ 2020

 ובסיכום החודשים  ברציפות, רביעיחודש  ,פעילות מהותית יולילא נרשמה ב השקליות בקרנות

 מיליארד שקל נטו. 0.9-נרשמו בקרנות אלה מכירות בסך כ יולי-ינואר

 מיליארד שקל 0.4-כלא נרשמה ביולי פעילות מהותית, לאחר מכירות בסך  – הכספיות קרנותב 

 3.6-נרשמו בקרנות אלה מכירות בסך כ 2020 יולי-נטו, ובסיכום החודשים ינואר, יוני-באפריל

  .מיליארד שקל נטו

  חדשות

o הבורסה תשיק מערכת מרכזית להשאלות בניירות ערך  -בנובמבר ולראשונה  2-החל מ

  מבוססת טכנולוגיית בלוקצ'יין

תאפשר לפעילי שוק ההון לפעול בהשאלה ישירה אשר המערכת הינה חדשנית וראשונה מסוגה, 

קורת גג בכל מגוון המכשירים הפיננסים העיקריים, תרכז כל פעילות השאלת ניירות הערך תחת 

אחת ותאפשר פעילות בהיקף גדול יותר, בזמן קצר יותר ועבור עסקאות קצרות טווח יותר, שאינן 

 לפרטים נוספים. מתבצעות כיום

o י של מדדי המניות באוגוסט, בתום יום המסחר, עדכון חצי שנת 6 -החל מ 

 לפרטים נוספים באתר המאיה
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"( 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         

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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