סיכום חודש אוגוסט 2020
 המסחר בתל-אביב באוגוסט התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות
המובילים ,ומדדי ת"א 35-ות"א 90-עלו בכ 1%-ובכ ,9%-בהתאמה.
המסחר החודש הושפע מפרסום דו"חות כספיים לרבעון השני של השנה ע"י
החברות הבורסאיות ,מהודעה על גיבוש הסכם שלום היסטורי בין ישראל לאיחוד
האמירויות ,ומתוכנית סיוע נוספת להאצת המשק של הממשלה.
 מחזורי מסחר ערים במניות  -מחזור המסחר היומי בשוק המניות הסתכם
באוגוסט בכ 1.6-מיליארד שקל ,ומתחילת השנה בכ 1.9-מיליארד שקל  -גבוה
בכ 49%-מהמחזור הממוצע בשנת .2019
 בשוק המניות גויס סכום של כ 1.6-מיליארד שקל.







שתי חברות חדשות נרשמו החודש בשוק המניות והן מתווספות לתשע חברות
חדשות שנרשמו השנה:
חברת האשראי מימון ישיר גייסה כ 141-מיליון שקל .זו אחת משתי המנפיקות
החדשות הגדולות ביותר השנה עם שווי שוק של כ 1.04-מיליארד שקל אחרי
ההנפקה.
חברת המו"פ טכנולוגיות גילוי אש וגז גייסה כ 27-מיליון שקל ,לפי שווי חברה של
כ 177-מיליון שקל לאחר ההנפקה.
מדדי איגרות החוב הקונצרניות – בלטו בעלייה של עד כ ,3%-בין היתר בהשפעת
תכנית הרכישה של אג"ח קונצרניות ע"י בנק ישראל החל ביולי.
מחזורי מסחר ערים בשוק איגרות החוב :מחזור המסחר היומי בשוק איגרות
החוב באוגוסט הסתכם בכ 3.4-מיליארד שקל ,ומתחילת השנה בכ 4.4-מיליארד
שקל  -גבוה בכ 25%-מהמחזור הממוצע בשנת .2019
גיוסים בשוק איגרות החוב :כ 5.0-מיליארד שקל באג"ח חברות לציבור ,כ3.6-
מיליארד שקל גויסו ע"י חברות הסקטור הריאלי ,מתוכם כ 3.1-מיליארד שקל ע"י
חברות נדל"ן וכ 1.4-מיליארד שקל גויסו ע"י הסקטור הפיננסי ,מתוכם כ1.3-
מיליארד שקל ע"י בנק הפועלים.
בנוסף ,גויסו כ 8-מיליארד שקל באג"ח שנרשם ברצף מוסדיים ע"י שתי חברות לא
בורסאיות .מרבית הסכום – כ 7.7-מיליארד שקל גויסו ע"י לוויתן בונד באג"ח דולרי
למשקיעים מוסדיים זרים וישראלים בחו"ל.
בשוק הנגזרים :מחזורים ערים בינואר-אוגוסט  -גבוהים ממחזורי המסחר בשנת
 ,2019בהשפעת אי הוודאות והתנודתיות במסחר.
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 בשוק קרנות הסל :ארבע קרנות סל חדשות נרשמו למסחר החודש ,בהן לראשונה
קרן נאמנות (פתוחה) של מגדל על מדד מניות בחו"ל שהפכה לקרן סל.
 הציבור רכש באוגוסט קרנות סל בסך כ 1.4-מיליארד שקל ,מזה כ 0.9-מיליארד
שקל בקרנות אג"ח חברות.
מגמה דומה אפיינה את פעילות הציבור בקרנות נאמנות באוגוסט – הציבור רכש
קרנות נאמנות בסך כ 2.2-מיליארד שקל ,מזה כ 1.3-מיליארד שקל בקרנות
המשקיעות באיגרות חוב ,וסכום דומה בקרנות המשקיעות בחו"ל.
___________________
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

אוגוסט 2020
1.0%
8.5%
8.8%
16.0%
2.5%
0.9%
10.5%
-1.0%

1-8/2020
-17.2%
-0.6%
-1.5%
8.0%
34.6%
-28.8%
-26.9%
-52.6%

 המסחר בתל-אביב באוגוסט התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים ,בדומה
למגמה בבורסות מובילות בעולם ,והושפע ממספר גורמים:
 oפרסום דו"חות כספיים לרבעון השני של  2020ע"י החברות הבורסאיות.
 oההודעה בדבר גיבוש הסכם שלום היסטורי בין ישראל לאיחוד האמירויות ,ובכלל זה ביטול
החרם הכלכלי על ישראל מצד האמירויות.
 oגל שני של התפשטות הקורונה בארץ והחזרת המגבלות על עסקים ועל התקהלויות,
שבעקבותיו הודיעה ממשלת ישראל על תכנית סיוע נוספת בהיקף של כ 8.5-מיליארד שקל
להאצת הפעילות במשק.
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מדד ת"א 35-המייצג את המניות הגדולות עלה בכ 1%-בלבד ,בעוד מדדי ת"א 90-ות"א SME60

המייצגים את המניות הבינוניות בגודלן עלו בכ ,9%-כל אחד ,ומדד המניות הקטנות  -ת"א-צמיחה
זינק החודש בכ 16%-וכעת הוא גבוה בכ 8%-מהרמה בה היה בתחילת השנה .יצוין כי עלייה של
עד כ 11%-נרשמה בבורסות בארה"ב ועלייה ממוצעת של כ 3%-נרשמה בבורסות מובילות
באירופה .
לעלייה המתונה של מדד ת"א 35-גרמו שלושת חברות הפארמה הדואליות הכלולות במדד – טבע
אופקו ופריגו שירדו החודש בשיעורים חדים וקיזזו יחד כ 2%-מעליית המדד.


להלן השינויים במדד ת"א 35-במועד העדכון החצי שנתי של מדדי המניות בבורסה ,שחל ב9-
באוגוסט ,2020
 oהמניות שהתווספו למדד :אופקו הלת' ,אנרג'יקס ,מטריקס ,מיטרוניקס ,נובה וסאפיינס.
יצוין כי כולן מתחומי ההייטק והקלינטק שנהנים מאטרקטיביות גוברת בהשפעת מגיפת
הקורונה העולמית.
 oהמניות שנגרעו מהמדד :בזן ,גזית גלוב ,דלק קבוצה ,דלק קידוחים יהש ,חברה לישראל
ופתאל החזקות .כל המניות היוצאות ירדו השנה בעשרות אחוזים בהשפעת פגיעה בפעילות
החברות וירידה חדה במחירי הנפט והגז עקב מגפת הקורונה.

מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):

מניות כולל קרנות סל
מניות ללא קרנות סל

אוגוסט
2020
1,582
1,331

1-8/2020
1,943
1,517

 המשך מחזורי מסחר ערים בשוק המניות:
המחזור היומי בשוק המניות כולל קרנות סל הסתכם בכ 1.6-מיליארד שקל באוגוסט ,החודש
השני לפגרת הקיץ  -נמוך בכ 21%-מהמחזור הממוצע בחודשים ינואר-יולי .2020
בסיכום החודשים ינואר-אוגוסט  2020נסחרו מניות בהיקף של כ 1.9-מיליארד שקל ביום – גבוה
בכ 49%-מהמחזור הממוצע בשנת .2019
ב 6-באוגוסט ,מועד עדכון החצי שנתי של מדדי המניות ,הסתכם המחזור במניות בבורסה בכ-
 5.9מיליארד שקל ,מזה כ 4.2-מיליארד שקל בשלב הנעילה.
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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

אוגוסט 2020

1-8/2020

1,573
168
( 2חברות)
12
1,585

7,556
1,189
( 9חברות)
2
2,099
9,655

 באוגוסט גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ 1.6-מיליארד שקל:
 oכ 1.2-מיליארד שקל גויסו בשמונה הנפקות לציבור ובהנפקת זכויות אחת .בין המנפיקות
החודש שתי חברות חדשות המתווספות לתשע חברות חדשות מתחילת השנה:
 כ 141-מיליון שקל גויסו ע"י חברת האשראי הצרכני מימון ישיר .כ 139-מיליון שקל גויסו
בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים ,וכ 2-מיליון שקל גויסו בהצעה האחידה לציבור ,בה
נרשמו ביקושים של כ 37-מיליון שקל (פי  37מהכמות המוצעת) .זו אחת משתי המנפיקות
החדשות הגדולות ביותר השנה עם שווי שוק של כ 1.04-מיליארד שקל אחרי ההנפקה.
לחברה שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד הרשומות למסחר ברצף המוסדיים – אחת מהן
סד' ב' – בריבית  ,1.6%ומח"מ  1.7שנים ,עברה החודש למסחר ברצף בריבית נמוכה יותר
של .1.35%
 כ 27-מיליון שקל גויסו ע"י חברת המו"פ טכנולוגיות גילוי אש וגזים בהנפקה לציבור ,לפי
שווי חברה של כ 177-מיליון שקל לאחר ההנפקה .החברה עוסקת בפיתוח גלאי אש וגז
בעיקר לתעשיית הדלק.
בקרב המנפיקות הותיקות ,בלטו בגודלן:
 הנפקה לציבור בסך כ 292-מיליון שקל שביצעה חברת האנרגיה הסולארית אנלייט
אנרגיה בשוק המניות ,וכ 251-מיליון שקל נוספים שגייסה בהנפקת איגרות חוב שקליות.
 הנפקת זכויות בסך כ 200-מיליון שקל שביצעה חברת הנדל"ן מניב אפי נכסים; הנפקה
לציבור ,שנייה השנה ,שביצעה חברת הנפט והגז קבוצת דלק בסך של כ 176-מיליון שקל.
בהנפקה הקודמת גייסה החברה כ 137-מיליון שקל; הנפקה לציבור שביצעה חברת
הנדל"ן מניב נורסטאר החזקות בסך כ 161-מיליון שקל.
 oכ 0.4-מיליארד שקל גויסו ב 12-הקצאות פרטיות של מניות .החודש הושלמה הכנסת פעילות
הקנאביס הרפואי של חברת "נקסטייג'" לחברת הביומד מיקרומדיק ושמה שונה ל"נקסטייג'",
במסגרתה הקצתה חברת "מיקרומדיק" כ 83%-מהונה .נקסטייג' עוסקת בפיתוח ,ייצור ומכירה
של מוצרים רפואיים חדשניים משולבי קנאביס.
4

www.tase.co.il

 oכ 20-חברות פרסמו החודש תשקיפי מדף ,על בסיס הדו"חות הכספיים לרבעון הראשון של
 ,2020המהווים מסגרת לגיוס הון בשנים הקרובות.
 oשתי חברות מניות חדשות פרסמו תשקיף להשלמה במסגרתו ישלימו בשבועות הקרובים
הנפקה ראשונה של מניות לציבור ( ,)IPOבדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים ( Book
:)Building
 חברת מספנות ישראל העוסקת בייצור כלי שיט ,בשרותי נמל ולוגיסטיקה ,תגייס עד
כ 450-מיליון שקל ,לפי שווי חברה של עד כ 2.25-מיליארד שקל לאחר ההנפקה.
 קרן הריט למגורים אאורה ריט תגייס עד כ 220-מיליון שקל ,לפי שווי החברה של כ222-
מיליון שקל לאחר ההנפקה.

שוק איגרות החוב והמק"מ
מדדים עיקריים:
אוגוסט 2020
אג"ח חברות:
תל בונד20-
תל-בונד40-
תל בונד-תשואות
תל בונד-שקלי
תל בונד – תשואות שקלי
אג"ח ממשלתי:
צמוד מדד
שקלי – ריבית קבועה

1-8/2020

2.4%
1.8%
2.8%
1.7%
2.3%

-2.1%
-1.1%
-10.0%
-2.2%
-7.4%

1.4%
0.0%

1.6%
2.2%

 עליות שערים אפיינו את מרבית מדדי איגרות החוב באוגוסט ,כאשר
 oאיגרות החוב הקונצרניות בלטו בעלייה של עד כ ,3%-בין היתר בהשפעת התוכנית
לרכישת אג"ח קונצרני ע"י בנק ישראל החל ביולי.
 oאיגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד עלו בכ.1.4%-
 oאיגרות החוב הממשלתיות שקליות נותרו גם החודש ללא שינוי.
התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל 10-שנים עלתה במעט מכ 0.6%-בסוף יולי
לכ 0.7%-בסוף אוגוסט ,בדומה לתשואה לפדיון של איגרות החוב ל 10-שנים של ממשלת
ארה"ב שעלתה אף היא מכ 0.5%-בסוף יולי ,לכ 0.7%-בסוף חודש אוגוסט.
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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

אוגוסט
2020
2,567
849
724
3,416
258

1-8/2020
3,227
1,148
986
4,375
688

 המחזור היומי באיגרות חוב הסתכם בכ 3.4-מיליארד שקל בחודש אוגוסט ,גבוה במעט
מהמחזור בחודש הקודם ,אך נמוך בכ 25%-מהמחזור הממוצע בחודשים ינואר-יולי .2020
העלייה במחזורי המסחר באוגוסט לעומת המחזור בחודש הקודם נבעה מאג"ח ממשלתי –
שהמחזור היומי בהן הסתכם בכ 2.6-מיליארד שקל באוגוסט לעומת כ 2.3-מיליארד שקל ביולי.
מאידך ,באג"ח קונצרני חלה ירידה של כ 0.2-מיליארד שקל במחזור המסחר באוגוסט לעומת
המחזור ביולי.
 המחזור היומי באיגרות חוב בסיכום החודשים ינואר-אוגוסט  2020הסתכם בכ 4.4-מיליארד
שקל ביום – גבוה בכ 25%-מהמחזור הממוצע בשנת  .2019לעלייה השנה במחזורי המסחר תרמו
רכישות של אג"ח ממשלתי ע"י משקיעי חוץ בסך כ 9-מיליארד שקל נטו במחצית הראשונה של
 2020כפי שעולה מנתוני בנק ישראל.
 במלווה קצר מועד הסתכם בכ 0.3-מיליארד שקל באוגוסט ,נמוך בכ 66%-מהמחזור הממוצע
ינואר-יולי  .2020בסיכום החודשים ינואר-אוגוסט  2020נסחר מק"מ בהיקף של כ 0.7-מיליארד
שקל ביום – גבוה בכ 67%-מהמחזור הממוצע בשנת  .2019לעלייה השנה במחזורי המסחר תרמו
רכישות מק"מ ע"י משקיע חוץ בסך כ 7-מיליארד שקל נטו במחצית הראשונה של  2020כפי שעולה
מנתוני בנק ישראל.
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

אוגוסט 2020
5,004
*8,009
13,013

1-8/2020
38,262
*13,076
51,338

* כולל אג"ח שגויס בחו"ל ונרשם למסחר ברצף מוסדיים בת"א  -כ 7.7-מיליארד שקל באוגוסט וכ2.6-
מיליארד שקל בינואר.
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בחודש אוגוסט גייסו החברות בשוק איגרות החוב כ 5.0-מיליארד שקל מהציבור .להלן מאפייני
הגיוס העיקריים החודש:
 כ 4.9-מיליארד שקל גויסו ב 18-הנפקות לציבור וכ 0.1-מיליארד שקל גויסו בשלוש הקצאות
פרטיות .כ 3.6-מיליארד שקל גויסו ע"י חברות הסקטור הריאלי ,מתוכם כ 3.1-מיליארד שקל ע"י
חברות נדל"ן וכ 1.4-מיליארד שקל גויסו ע"י חברות פיננסים ,רובם ע"י בנק הפועלים.
 ההנפקות הגדולות החודש היו:
 oבנק הפועלים שגייס כ 1.3-מיליארד שקל :כ 0.7-מיליארד שקל גויסו בסדרה חדשה של אג"ח
 COCOהכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י המרה למניות ,האג"ח צמוד מדד ,בריבית ,2.97%
במח"מ  .7.7שנים ומדורג " AAמעלות" ו" Aa3-מידרוג"; כ 0.6-מיליארד שקל גויסו באמצעות
חברת הבת פועלים הנפקות בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד הנסחרת בתשואה לפדיון
של  .0.02%גיוסים אלה של הבנק מתווספים לגיוס בסך כ 1.1-מיליארד שקל מחודש מאי.
 oחברת נדל"ן מניב גב-ים גייסה כ 0.9-מיליארד שקל – כ 0.55-מיליארד שקל גויס בהרחבת
סדרה של אג"ח שקלי (תשואה לפדיון  )2.26%וכ 0.35-מיליארד שקל גויס בהרחבת סדרה
של אג"ח צמוד מדד (תשואה לפדיון  .)1.09%זוהי הנפקה שנייה של החברה השנה,
כשבהנפקה הקודמת גייסה כ 0.8-מיליארד שקל .לחברה פדיונות אג"ח סחיר בסך כ0.6-
מיליארד שקל בשנים .2021-2020
 כ 8-מיליארד שקל נוספים גויסו לראשונה ע"י שתי חברות לא בורסאיות באג"ח שנרשם ברצף
מוסדיים:
 oכ 7.7-מיליארד שקל גויסו ע"י לוויתן בונד– חברה ייעודית של שותפות הנפט והגז דלק
קידוחים באג"ח דולרי למשקיעים מוסדיים זרים וישראלים בחו"ל .החברה הנפיקה 4
סדרות של אג"ח דולרי (ריבית  5.75%לפדיון ביוני  ,2023ריבית  6.125%לפדיון ביוני
 ,2025ריבית  6.50%לפדיון ביוני  6.75% ,2027לפדיון ביוני  ,)2030בדירוג +A
"מעלות".
 oכ 0.35-מיליארד שקל גויסו ע"י החברה הממשלתית תשתיות נפט ואנרגיה שגייסה
לראשונה באג"ח צמוד מדד שנרשם ברצף מוסדיים .האג"ח נושא ריבית  ,0.83%לפדיון
סופי ב 35-תשלומים חצי שנתיים החל ביוני  2023וכלה בדצמבר  ,2040ומדורג  Aaaע"י
"מידרוג".
 כ 88%-מהגיוס החודש בוצע באג"ח עם דירוג גבוה מקבוצת "."A
 חברת האשראי הצרכני מימון ישיר העבירה החודש אג"ח סד' ב' מהמסחר ב"רצף מוסדי"
למסחר "הרגיל" בשווי של כ 375-מיליון שקל .האג"ח צמוד מדד בריבית  ,1.6%מח"מ 1.7
שנים ,דירוג " Aa2מידרוג" .האג"ח עבר למסחר הרגיל בריבית נמוכה יותר ,של .1.35%
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אג"ח ממשלתי
הנפקות אג"ח ממשלתי ברוטו (במיליוני שקלים):
משרד האוצר הנפיק אג"ח בסך כ 11.6-מיליארד שקל בתל אביב באוגוסט ,בהמשך לגיוסים ערים
בסך כ 13.5-מיליארד שקל בממוצע בחודשים מאי-יולי .כ 80%-מהסכום שגויס החודש ,בוצע
באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה ,וכ 20%-מהסכום גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד.
לעלייה בגיוסי האוצר השנה ,תוך זינוק בחודשים מאי-אוגוסט ,תרמה תכנית לסיוע ממשלתי
לעסקים ולמשקי בית שנפגעו עקב משבר הקורונה וצפי לעלייה בגירעון הממשלתי מכ 3.7%-בשנת
 2019לכ 13%-בשנת .2020

שוק הנגזרים
מחזורים יומיים (באלפי יחידות):

אופציות חודשיות על מדד ת"א35-

אוגוסט
2020
56

78

אופציות שבועיות על מדד ת"א35-
אופציות דולריות

29
44

34
54

1-8/2020

הפעילות בשוק הנגזרים באוגוסט התאפיינה בירידה במחזורי המסחר לעומת החודש הקודם ,כאשר
מחזורי המסחר הממוצעים מתחילת השנה עדיין גבוהים לעומת השנה הקודמת וזאת בהשפעת אי
הוודאות והתנודתיות בשווקים:
 באופציות החודשיות על מדד ת"א 35-נסחרו כ 56-אלף יחידות ביום בממוצע בחודש אוגוסט,
לעומת כ 67-אלף יחידות ביום בחודש הקודם ,כשבינואר-אוגוסט  2020נסחרו  78אלף יחידות
ביום – מחזור זה גבוה בכ 16%-מהמחזור הממוצע בשנת .2019
באופציות השבועיות על מדד ת"א 35-נרשמה ירידה חדה יותר והמחזור היומי הסתכם בכ-
 29אלף יחידות ביום באוגוסט ,לעומת כ 46-אלף יחידות ביום בחודש הקודם .בינואר-אוגוסט
 2020נסחרו  34אלף יחידות ביום – מחזור זה גבוה בכ 14%-מהמחזור הממוצע בשנת .2019
יצוין כי מדד התנודתיות  VTA35נותר כמעט ללא שינוי באוגוסט ,וזאת בשונה ממדד VIX
 S&Pשבסיכום חודשי עלה בכ 8%-תוך תנודתיות רבה.



באופציות הדולריות נסחרו באוגוסט כ 44-אלף יחידות ביום ,לעומת כ 48-אלף יחידות ביום
בחודש הקודם .הירידה במחזורים החודש הינה חרף היחלשות הדולר בכ 1.3%-ביחס לשקל
באוגוסט והגעתו לשער של  3.362שקל הנמוך ביותר מאז מאי  .2008בסיכום ינואר-אוגוסט
 2020נסחרו  54אלף יחידות ביום – מחזור זה גבוה בכ 25%-מהמחזור הממוצע בשנת .2019
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קרנות סל ()ETF
שווי השוק של  547קרנות הסל שנסחרו בסוף אוגוסט  2020היה גבוה בכ 4.3-מיליארד שקל
לעומת השווי בסוף החודש הקודם והסתכם בכ 84.7-מיליארד שקל .החודש נרשמה עלייה במרבית
קרנות הסל לסוגיהן ,כאשר כ 2.6-מיליארד שקל מהעלייה מקורה בעליית שערי המניות בארץ ובחו"ל:
 כ 31.7-מיליארד שקל  -שווי שוק קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים ,גבוה בכ 2.1-מיליארד
שקל משווין בתחילת החודש .כ 2.0-מיליארד שקל עלייה בשווי השוק עקב עליית מדדי המניות
בשיעור ממוצע של כ 7%-בבורסות מובילות בחו"ל ,וכ 0.1-מיליארד שקל מהעלייה בשווי קרנות
הסל מקורה ברכישות הציבור.
 כ 23.4-מיליארד שקל  -שווי שוק קרנות סל על מדדי מניות מקומיים ,גבוה בכ 0.8-מיליארד
שקל משווין בתחילת החודש .כ 0.6-מיליארד שקל מהעלייה בשווי הקרנות מקורה בעליות שערים
בשיעור ממוצע של כ 3%-במדדי המניות המקומיים ,וכ 0.2-מיליארד שקל מהעלייה בשווי קרנות
הסל מקורה ברכישות הציבור.
 באוגוסט ,נמשכת העלייה בשווי קרנות סל על מדדי איגרות חוב חברות בתל-אביב חודש שני
ברציפות:
 oכ 23.7-מיליארד שקל  -שווי שוק קרנות סל על מדדי איגרות חוב קונצרניות ,גבוה בכ-
 1.3מיליארד שקל לעומת החודש הקודם .עלייה של כ 0.9-מיליארד שקל מקורה ברכישות
הציבור ועלייה של כ 0.4-מיליארד שקל בשווי עקב עליית שערי איגרות החוב.
 oכ 4.1-מיליארד שקל  -שווי שוק קרנות סל על מדדי איגרות חוב ממשלתיות ,בדומה לחודש
הקודם ,וכ 1.8-מיליארד שקל  -שווי שוק קרנות סל על מדדי איגרות חוב בחו"ל ,גבוה בכ-
 0.1מיליארד שקל לעומת החודש הקודם – עלייה שמקורה ברכישות 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**

רכישות(/מכירות) רכישות(/מכירות)
נטו 1-8/2020
נטו אוגוסט
2020

שווי
החזקות
הציבור
אוגוסט
2020
23,442
31,682
23,694
5,855

177
112
865
200

1,796
-8,039
1,789
-276

84,673

1,354

-4,730

סה"כ
* ללא קרנות חוץ.
** קרנות סל על מדדי אג"ח ממשלתי בת"א ואג"ח חברות בחו"ל.
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בסוף אוגוסט נסחרו בתל אביב  547קרנות סל ,ששווין הגיע ,כאמור ,לכ 85-מיליארד שקל בסוף
החודש .החודש נרשמו למסחר  4קרנות סל חדשות:
 מגדל רשמה למסחר שתי קרנות סל חדשות על מדדי מניות בחו"ל ,ביניהן לראשונה בבורסה קרן
סל פתוחה (על מדד  ) Bluestar Roboticsשהפכה לסגורה .הקרן הנוספת הינה על מדד
.Bluestar Travel Vacation


הראל סל רשמה למסחר קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל ( Dow Jones U.S. Select Medical
.)Equipment



קסם רשמה למסחר קרן סל חדשה על מדד אג"ח חברות בתל-אביב -שקלי .Bullet 2026

קרנות חוץ נסחרות
שווי החזקות הציבור ב 23-הקרנות הזרות של בלאקרוק הנסחרות בבורסה בתל-אביב ,באמצעות
חשבון מסלקת הבורסה ב"יורוקליר" ,מסתכם בכ 613-מיליון שקל  -עלייה של כ 86-מיליון שקל
לעומת השווי בסוף החודש הקודם ,מרבית העלייה כ 81-מיליון שקל בקרנות חוץ על מדדי מניות:
כאשר כ 54-מיליון שקל רכישות הציבור של קרנות חוץ על מדדי המניות בחו"ל ,וכ 32-מיליון שקל
מקורה בעליית שערי המניות בחו"ל.
מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):

קרנות סל על מדדי מניות
 %ממחזור המסחר במניות

אוגוסט 2020
251
16%

1-8/2020
427
22%

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

125
162

15%
14%

מחזורי מסחר ערים בקרנות סל על מדדי מניות וגם בקרנות סל על מדדי איגרות חוב בינואר-
אוגוסט ,לעומת המחזור הממוצע אשתקד ,בהשפעת רכישות הציבור:


מחזור המסחר היומי בקרנות סל על מדדי מניות הסתכם בכ 251-מיליון שקל באוגוסט ,נמוך
בכ 34%-מהמחזור בחודש הקודם .המחזור היומי בקרנות סל אלה מגיע לכ 427-מיליון שקל
בינואר-אוגוסט  - 2020גבוה בכ 95%-מהמחזור הממוצע בשנת .2019



מחזור המסחר היומי בקרנות סל על מדדי אג"ח הסתכם בכ 125-מיליון שקל באוגוסט ,נמוך
בכ 13%-מהמחזור בחודש הקודם .המחזור היומי בקרנות סל אלה מגיע לכ 162-מיליון שקל
בינואר-אוגוסט  - 2020גבוה בכ 70%-מהמחזור הממוצע בשנת .2019
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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

אוגוסט 2020
86
1,262
63
-406
1,189

1-8/2020
-3,408
-20,461
-868
-3,998
1,460

בחודש אוגוסט נרשמה בקרנות הנאמנות מגמה דומה לזו שאפיינה את פעילות הציבור בקרנות הסל.
הציבור רכש קרנות נאמנות המשקיעות באיגרות חוב ובמניות בתל-אביב ,ורכש קרנות המשקיעות
בחו"ל:









בקרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב הסתכמו רכישות הציבור באוגוסט בכ 1.3-מיליארד
שקל נטו ,לאחר מכירות בסך כ 0.5-מיליארד שקל בחודש הקודם .בסיכום ינואר-אוגוסט 2020
הסתכמו מכירות הציבור בקרנות אלה בכ 20.5-מיליארד שקל נטו.
בקרנות נאמנות המשקיעות במניות בתל-אביב ,הסתכמו רכישות הציבור באוגוסט בכ0.1-
מיליארד שקל נטו ,לאחר מכירות בסך כ 0.6-מיליארד שקל בחודש הקודם .בסיכום ינואר-אוגוסט
 2020הסתכמו מכירות הציבור בקרנות אלה בכ 3.4-מיליארד שקל נטו.
בקרנות המשקיעות בחו"ל הסתכמו רכישות הציבור באוגוסט בכ 1.2-מיליארד שקל נטו ,המשך
לרכישות בסך כ 0.9-מיליארד שקל נטו בחודש הקודם .בסיכום ינואר-אוגוסט  2020הסתכמו
רכישות הציבור בקרנות אלה בכ 1.5-מיליארד שקל נטו.
בקרנות השקליות לא נרשמה באוגוסט פעילות מהותית ,חודש חמישי ברציפות ,ובסיכום
החודשים ינואר-אוגוסט נרשמו בקרנות אלה מכירות בסך כ 0.9-מיליארד שקל נטו.
בקרנות הכספיות – התחדשו התגברו מכירות הציבור והסתכמו בכ 0.4-מיליארד שקל נטו.
בסיכום החודשים ינואר-אוגוסט  2020נרשמו בקרנות אלה מכירות בסך כ 4.0-מיליארד שקל נטו.
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חדשות
 - TASE UP – Your Next Milestone הבורסה משיקה לראשונה זירת מסחר חדשנית
המאפשרת ,לחברות ולקרנות ,לגייס כספים ממשקיעים מוסדיים וכשירים ולהישאר פרטיות
הבורסה עושה צעד משמעותי לחיבור בין חברות הצמיחה הישראליות לאלפי משקיעים חדשים
ומשנה את הדרך שבה חברות פרטיות מגייסות הון ,TASE UP .הינה פלטפורמה ייחודית,
במסגרתה יוכלו חברות הייטק פרטיות ,קרנות המשקיעות במיזמי נדל"ן בחו"ל וקרנות אשראי
ליהנות מגישה ייחודית למשקיעים מוסדיים ומשקיעים כשירים ,ולגייס כספים מבלי להפוך להיות
ציבוריות ,ללא חיוב בדיווחים על פי חוק ניירות ערך ומבלי לפרסם תשקיף כמתחייב בדרך כלל
מחברות הרוצות לגייס הון בבורסה .לפרטים נוספים ולמיני סייט TASE UP
 החל מ 6-בספטמבר 2020 ,תקרת המשקל של מניה במדד ת"א SME60-תוגדל ל3%-
זאת במטרה להפחית את עוצמת ההתאמות (היקף הקניות והמכירות של מניות) בעדכונים
החודשיים של המדד .בתקרת משקל של  2%יש כיום כ 25-מניות בעוד שבתקרה של  3%יש 5
בלבד.
לכן ,בתקרת משקל של  ,3%עוצמת ההתאמות ת"א SME60-צפויה להיות קטנה יותר .לפרטים
נוספים

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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