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     2020 ספטמברחודש יכום ס

מדדי המניות  כלשערים ב ירידותב תאפייןה ספטמברב אביב-המסחר בתל •

 ירדו 90-ת"או 35-ת"אמדדי . מובילות בעולםבדומה למגמה בבורסות , המובילים

 נותר כמעט ללא שינוי. צמיחה-ת"א, ואילו מדד בהתאמה 4%-ובכ 6%-בכ

מהתגברות גל שני של התנהל על רקע חגי תשרי והושפע בעיקר  החודשהמסחר 

 .התפשטות נגיף הקורונה וכניסת המשק לסגר שני

  הסתכם בשוק המניותמחזור המסחר היומי  - מחזורי מסחר ערים במניות •

     גבוה  -מיליארד שקל  1.9-בכמתחילת השנה , ומיליארד שקל 1.8-בכ ספטמברב

 .2019 בשנתהממוצע מהמחזור  48%-בכ

מיליארד שקל מתוכם גויסו  0.9-, כשקל מיליארד 2.3-כ של סכוםגויס בשוק המניות  •

 השנה: חברות חדשות שנרשמו 11-מתווספות להחברות חדשות  שלושע"י 

כל מיליארד שקל  1.7-שווי חברה של כמנפיקות הגדולות ביותר השנה עם השתי 

 540-השליטה מכרו מניות בשווי של כ בעליבה  – מקס סטוק :אחרי ההנפקהאחת 

 מיליון שקל. 338-גייסה כש מספנות ישראלחברת ומיליון שקל, 

מיליון  60-כגייסה יוניקורן טכנולוגיה שותפות   –אביב -שותפות מו"פ שנייה בתל

  .מיליון שקל נוספים מהשותף הכללי 10-כובהנפקה  שקל

חברות, עולה על מספר החברות  12 –מספר החברות החדשות שהנפיקו עד כה 

 חברות(. 7) 2019החדשות שהנפיקו בכל שנת 

 –ממשלתיות וקונצרניות  –איגרות החוב צמודות המדד  במדדיירידות שערים  •

עליות שערים באיגרות החוב הקונצרניות , בהתאמה. 1.2%-ובכ 2.1%-שירדו בכ

, 0.4%-ובכ 0.9%-עלו בכ גלובל-תל בונדו תשואות שקלי-תל בונדמדדי  –שקליות 

 בהתאמה.

מחזור המסחר היומי בשוק איגרות : איגרות החובבשוק  חזורי מסחר עריםמ •

מיליארד  4.4-בכמתחילת השנה מיליארד שקל, ו 4.2-הסתכם בכ ספטמברבהחוב 

 .2019מהמחזור הממוצע בשנת  24%-גבוה בכ -שקל 

 1.7-כ, לציבורחברות  באג"חמיליארד שקל  2.3-כ גיוסים בשוק איגרות החוב: •

מיליארד שקל ע"י  1.2-, מתוכם כהריאלי הסקטור חברות י"עשקל גויסו  מיליארד

 . הסקטור הפיננסימיליארד שקל גויסו ע"י  0.6-חברות נדל"ן וכ

מחזורים ערים בכל הנגזרים, על רקע אי וודאות המשך  :הנגזרים בשוק •

 אלף אופציות 544-כ -באופציות הדולריות  יומי מחזור שיא, וותנודתיות במסחר

  .במועד פקיעת האופציות הדולריות דולריות
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הציבור התחדשו מכירות של קרנות סל על מדדי מניות בינ"ל ע"י  בשוק קרנות הסל •

נמשכו רכישות הציבור  בקרנות הנאמנותואילו , מיליארד שקל נטו 0.5-והסתכמו בכ

 .מיליארד שקל נטו 0.5-של קרנות המשקיעות בחו"ל, והסתכמו בכ

___________________ 
 יחידת המחקר, נורית דרור

 
 שוק המניות 

 מדדים עיקריים:

 
 ספטמבר

2020 
1-9/2020 

 -22.3% -6.2% 35-ת"א

 -4.8% -4.2% 90-ת"א

 -SME60 2.8%- 4.3%-ת"א

 8.4% 0.3% צמיחה-ת"א

 29.8% -3.6% עילית-ת"א טק

 -37.0% -11.6% 5-ת"א בנקים

 -32.3% -7.3% נדל"ן-ת"א

 -56.2% -7.5% נפט וגז-ת"א

שערים  בירידותהתאפיין ו התנהל על רקע חופשות חגי תשרי  ספטמבראביב ב-המסחר בתל •

 ממספר גורמים: הושפעובדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם,  ,מדדי המניות המובילים בכל

o בספטמבר  18-וכניסת המשק לסגר נוסף החל ב ,התגברות גל שני של התפשטות נגיף הקורונה

 למשך שלושה שבועות לפחות. 

+ הבלתי בגלל הקורונה מעבודתם המועסקים הנעדרים זמנית מנתוני הלמ"ס עולה כי שיעור 

 .2020אוגוסט חודש ב 9.8%-להגיע  מועסקים

o  2023הודעת הפד על הותרת הריבית בארה"ב ברמה אפסית עד סוף שנת. 

o ימה על הצהרת שלום עם חתו ,חתימה על הסכם שלום היסטורי בין ישראל לאיחוד האמירויות

 בחריין.

המייצג את המניות הבינוניות  90-ומדד ת"אהמייצג את המניות הגדולות בבורסה,  35-מדד ת"א

נותר המייצג את המניות הקטנות  ת"א צמיחהמדד  .בהתאמה, 4%-ובכ 6%-בגודלן ירדו בכ

 . החודש כמעט ללא שינוי

נרשמה החודש במדדי המניות המובילים בבורסות בארה"ב וירידה ממוצעת   6%-2%-ירידה של כ

 נרשמה בבורסות מובילות באירופה.  2%-של כ

 12%-שירד בכ 5-ת"א בנקים, בראשם מדד ירידות שערים אפיינו את כל המדדים הענפיים •

 טכנולוגיה-ת"או עילית-ת"א טק. גם מדדי "אכ 7%-שירדו בכ ת"א נפט וגזונדל"ן -מדדי ת"או

ירידה  כ"א. 4%-ל הזמנים, ירדו החודש בכוהגיעו לשיא כ 30%-אוגוסט ביותר מ-שעלו בינואר

 .פמילי-ות"א תעשייה-ת"אאפיינה את מדדי  1%-מפחות מתונה יחסית בשיעור של 
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 :"חדשות למניות מהיר מסלול"ב למדדים צירוף מניה •

-א"ת :למדדים תיווסף( ביולי, IPOשביצעה הנפקה ראשונה ) טק  פוד מילניוםשותפות המו"פ 

 .2020באוקטובר  4-, ות"א צמיחה החל בבלוטק-גלובל א"ת ,טכנולוגיה

 :"ותיקות למניות מהיר מסלול"ב למדדים צירוף מניות  •

חברת הטכנולוגיה ו ה;צמיח-א"תו ,נפט וגז-א"ת למדדי תיווסף עולם גבעותשותפות הנפט והגז 

-החל ב, צמיחה תעשייה ות"א -א"ת ,בלוטק-גלובל א"ת ,טכנולוגיה-א"ת י למדד תיווסף אירודרום

 .2020באוקטובר  4

 
 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )

 

 
 ספטמבר

2020 
1-9/2020 

 1,926 1,779 קרנות סל מניות כולל 

 1,503 1,382 קרנות סל מניות ללא 

 

 :המשך מחזורי מסחר ערים בשוק המניות ❖

 גבוה  ,ספטמברבמיליארד שקל  1.8-הסתכם בכ סל קרנות כוללבשוק המניות היומי המחזור 

נסחרו מניות בהיקף  2020 ספטמבר-בסיכום החודשים ינואר. מהמחזור בחודש הקודם 12%-בכ

 .   2019 בשנת הממוצע מהמחזור 48%-בכ גבוה –מיליארד שקל ביום  1.9-של כ

-, הסתכם המחזור במניות בבורסה בכשל מדדי המניות החודשיעדכון ערב ה, ספטמברב 3-ב

 מיליארד שקל בשלב הנעילה.  1.8-מיליארד שקל, מזה כ 4.0

 
 גיוסי הון/חברות חדשות:

 
 שקלים(: במיליוניהנפקות והקצאות של מניות )

 

 1-9/2020 2020 ספטמבר 

 9,911 2,353 :אביב-גיוס בתל

 2,136 948 ע"י חברות חדשותמזה: 
 חברות( 12) חברות( 3) (חדשות מנפיקותמספר )

 2 - גיוס ללא חדשות חברות

 2,113 14 גיוס בחו"ל

 12,024 2,367 סה"כ

 :שקל מיליארד 2.3-כ אביב-בשוק המניות בתל גויסו ספטמברב ❖

o מיליארד  0.9-כ .ובשתי הנפקות של זכויות לציבור הנפקות שבעב גויסו שקל מיליארד 2.1-כ

 חברות חדשות מתחילת השנה: 11-המתווספות לחברות חדשות  שלוששקל מתוכם גויסו ע"י 

כל אחת מיליארד שקל  1.7-שתי מנפיקות הגדולות ביותר השנה עם שווי חברה של כ ▪

 – (Book Building) מוסדיים למשקיעים אחידה לא בהצעהגייסו אחרי ההנפקה 
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o  בהצעת ם. בעלי השליטה מכרו למוצרים לבית במחירים מוזלירשת חנויות  -מקס סטוק

 .מיליון שקל 540-של כמניות בשווי מכר 

o מיליון  338-ייצור כלי שיט, שרותי נמל ולוגיסטיקה, גייסה כבהעוסקת  - מספנות ישראל

  שקל. 

 56.5-כ –שקלמיליון  60 גייסה ,טכנולוגיה משקיעה בחברותה ,יוניקורן טכנולוגיהשותפות  ▪

מיליון  3.5-כ, ו(Book Buildingהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים )בגויסו  שקלמיליון 

 מהשותף הכללי. גויסו נוספים  שקלמיליון  10-כגויסו בהצעה אחידה לציבור.  שקל

שותפות "יוניקורן טכנולוגיה" הינה שותפות המחקר והפיתוח השנייה שנרשמת למסחר 

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

חברת  השביצעהמניות  תהנפק בלטו בגודלן, החודשלציבור  בקרב המנפיקות הותיקות

 500-כ בסך אנרג'יקסחברת האנרגיה החילופית הנפקת האג"ח להמרה של ו על,-אלהתעופה 

הקודמות המניות זוהי הנפקה שלישית השנה, כשבשתי הנפקות . לאנרג'יקס מיליון שקל כל אחת

השנה למגייסת המובילה  אנרג'יקסמה שהופך את  – שקל נוספים מיליון 472-גייסה החברה כ

   והמירים. מניותבשוק המיליארד שקל בהנפקות  1-עם גיוס בסך כ

o מיליון שקל גויסו  44-הקצאות פרטיות של מניות, מתוכם כ 11-בהחודש  גויסו שקל מיליון 111-כ

( בהקצאה WILCשמניותיה נסחרות במקביל בנאסד"ק )סמל: ויליפוד ע"י משווקת המזון 

 . למשקיעים ישראליים מוסדיים ומסווגים

o גויסו בפקיעת שתי סדרות של כתבי אופציה למניות שהונפקו ע"י חברת  שקל מיליון 108-כ

מיליון  25-)כאפולו פאוור מיליון שקל(, וע"י חברת האנרגיה הסולארית  83-)כ סלקוםהתקשורת 

 שקל(.

 :חברות דואליות

החל ,(BCOM :)סמל NADSAQ-מהמסחר במרצון  הנמחקבי קומיוניקיישנס חברת התקשורת  ❖

 .אביב-להיסחר בתל הממשיכהיא ו, 10.9.2020-ב
-מרצון מהמסחר בתל הנמחק( BDCאשראי לחברות בינוניות )העוסקת במתן מדלי קפיטל  ❖

 (. MCC :)סמל NYSE-להיסחר ב הממשיכ יאוה, 13.9.2020-אביב, החל ב

 חברות שמניותיהן נסחרות גם בארה"ב או באירופה. 52אביב -כיום נסחרות בתל

 
 שוק איגרות החוב והמק"מ

 
 מדדים עיקריים:

 

 1-9/2020 2020 ספטמבר 

   אג"ח חברות:

 -3.7% -1.7% 20-תל בונד

 -2.4% -1.4% 40-בונד-תל

 -10.7% -0.8% תשואות-תל בונד

 -2.1% 0.1% שקלי-תל בונד
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 1-9/2020 2020 ספטמבר 

 -6.6% 0.9% תשואות שקלי –תל בונד 

   אג"ח ממשלתי:

 -0.5% -2.1% צמוד מדד 

 1.7% -0.5%  ריבית קבועה –שקלי 

 :, כאשרספטמברב החוב גרותיא מדדימרבית את  ואפיינ שערים ירידות ❖

o  1.2%-כבו 2.1%-בכ בממוצע ירדוממשלתיות וקונצרניות  –איגרות החוב צמודות המדד, 

בחודשים  0.6%בהתאמה, וזאת במקביל להאטה הכלכלית במשק ואינפלציה שלילית של 

 .2020אוגוסט -ינואר

o  התשואה לפדיון של . 0.5%-ירדו בכאיגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה

שנים נותרה החודש ללא שינוי גם בארץ וגם בארה"ב, ברמה  10-שקלי ל אג"ח ממשלתי

 טמבר. בסוף ספ 0.7%-של כ

o תל בונד תשואות י שקליות הכלולות במדד יוצאות דופן החודש הן איגרות החוב הקונצרניות

 בהתאמה.,  0.4%-ובכ 0.9%-בכ החודש ושעל תל בונד גלובלו שקלי

 
 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )

 

 
 ספטמבר

2020 
1-9/2020 

 3,227 3,222 אג"ח ממשלתי

 1,125 929 קרנות סלאג"ח חברות כולל 

 967 801 קרנות סלאג"ח חברות ללא 

 4,352 4,151 קרנות סלסה"כ אג"ח כולל 

 688 687 מק"מ

 
 22%-בכגבוה , ספטמברמיליארד שקל בחודש  4.2-בכהמחזור היומי באיגרות חוב הסתכם  ❖

לעומת המחזור בחודש הקודם  ספטמברבמחזורי המסחר ב העלייהמהמחזור בחודש הקודם. 

 ספטמברבמיליארד שקל  3.2-כשהמחזור היומי בהן הסתכם ב –מאג"ח ממשלתי בעיקר נבעה 

  .אוגוסטמיליארד שקל ב 2.6-לעומת כ

מיליארד  4.4-הסתכם בכ 2020 ספטמבר-ינוארבסיכום החודשים  חוב באיגרות היומי המחזור ❖

לעלייה השנה במחזורי המסחר תרמו . 2019 בשנת הממוצע מהמחזור 24%-בכ גבוה –שקל ביום 

 יולי-בחודשים ינוארמיליארד שקל נטו  11.3-רכישות של אג"ח ממשלתי ע"י משקיעי חוץ בסך כ

 כפי שעולה מנתוני בנק ישראל. 2020

 ביותר גבוה היה בספטמבר שקל מיליארד 0.7-בכ שהסתכם היומי המחזור - מועד קצר במלווה ❖

  של בהיקף מ"מק נסחר 2020 ספטמבר-ינואר החודשים בסיכום. הקודם בחודש המחזור 2.5 מפי

 במחזורי לעלייה. 2019 בשנת הממוצע מהמחזור 67%-בכ גבוה – ביום שקל מיליארד 0.7-כ
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 כפי  2020 יולי-בינואר נטו שקל מיליארד 9.2-כ בסך חוץ משקיעי י"ע מ"מק רכישות תרמו המסחר

 .ישראל בנק מנתוני שעולה
 
 

 הנפקות והקצאות של איגרות חוב:
 

 אג"ח חברות:
 

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

 1-9/2020 2020 ספטמבר 
 40,543 2,281 אג"ח לציבור

 *13,120 45  אג"ח רצף מוסדיים
 53,663 2,326 סה"כ

-וכ ספטמברבמיליארד שקל  7.7-כ -כולל אג"ח שגויס בחו"ל ונרשם למסחר ברצף מוסדיים בת"א  * 

 .מיליארד שקל בינואר 2.6

 הסתכמו הגיוסים מהציבור בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י הסקטור העסקי בחודש ספטמבר

מיליארד שקל בכל אחד מהחודשים  5.5-לעומת גיוס בסכום ממוצע של כ, שקל מיליארד 2.3-בכ

  להלן מאפייני הגיוס העיקריים החודש:. 2020אוגוסט  –אפריל 

הקצאות  שבעבמיליארד שקל גויסו  0.6-הנפקות לציבור וכ שבעגויסו ב שקל מיליארד 1.7-כ ❖

מיליארד שקל ע"י  1.2-מתוכם כ, הריאלי הסקטור חברות י"עשקל גויסו  מיליארד 1.7-כפרטיות. 

 . מיליארד שקל גויסו ע"י חברות פיננסים 0.6-חברות נדל"ן וכ

גייסו כל שהפניקס וחברת הביטוח  ביגשל חברת מרכזי הקניות  ההנפקות הגדולות החודש היו ❖

  :מיליארד שקל 0.4-כאחת 

o שנים, ובדירוג  5 , במח"מ0.69%הנפיקה שתי סדרות חדשות של אג"ח צמוד מדד בריבית  ביג

AA 0.8-"מעלות". זוהי הנפקה שלישית השנה של החברה כשבהנפקות הקודמות גייסה כ 

מיליארד שקל בשנים  0.9-מיליארד שקל נוספים. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ

2021-2020. 

o  שנים 7.8, מח"מ 0.8%הרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, תשואה לפדיון בגייסה הפניקס ,

-"מעלות". זוהי הנפקה שניה השנה של החברה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ -AAובדירוג 

-2021מיליארד שקל בשנים  0.2-מיליארד שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ 0.2

2020. 

-כ – מחצית הסכום. מסווגים למשקיעים ח"אג של פרטיות הקצאות שבעב שקל מיליארד 0.6-כ ❖

 .בהקצאה של אג"ח שקלי בריבית קבועה לישראל החברה י"ע גויסו שקל מיליארד 0.3

  ".A"דירוג גבוה מקבוצת באג"ח עם  בוצע החודש הגיוסמ 96%-כ ❖

 .באג"ח שקלי בריבית קבועהבוצע  40%-, וכבאג"ח צמוד מדדבוצע  החודשמהגיוס   60%-כ ❖

בורסאית( בהקצאה פרטית -לאחברה )ביטוח ישיר  נוספים גויסו החודש ע"י שקלמיליון  45-כ ❖

זוהי הקצאה שניה של החברה השנה,  .ברצף מוסדייםלמשקיעים מסווגים של אג"ח שקלי שרשום 

 מיליון שקל. 47-כשבהקצאה הקודמת גייסה כ
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 אג"ח ממשלתי
 

 שקלים(: במיליוניהנפקות אג"ח ממשלתי ברוטו )

מיליארד שקל,  17.1-והסתכמו בכ –הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י האוצר התגברו בספטמבר 

 6-, וגיוס בסך כ2020אוגוסט -מיליארד שקל בכל אחד מהחודשים מאי 13-לעומת גיוס ממוצע בסך כ

מהסכום שגויס החודש, בוצע  80%-כ. 2020אפריל -מיליארד שקל בכל אחד מהחודשים ינואר

 ח צמוד מדד.באמצעות אג" מהסכום גויסו 20%-באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ

תרמו תוכניות סיוע של הממשלה  ספטמבר-בחודשים מאילעלייה בגיוסי האוצר השנה, תוך זינוק 

בשנת  3.7%-עסקים ומשקי בית, ובעקבותיהן צפי לעלייה בגירעון הממשלתי מכ –לנפגעי הקורונה 

 .2020בשנת  13%-לכ 2019

 הנגזריםשוק 

 מחזורים יומיים )באלפי יחידות(:
 

 
 ספטמבר

2020 
1-9/2020 

 79 88 35-אופציות חודשיות על מדד ת"א

 35 48 35-אופציות שבועיות על מדד ת"א

 55 64 אופציות דולריות

, כאשר במחזורי מסחר גבוהים מאלה שנרשמו בחודש הקודם התאפייןשוק הנגזרים בספטמבר 

וזאת בהשפעת אי  לעומת השנה הקודמת גבוהים השנהמתחילת מחזורי המסחר הממוצעים 

 :תנודתיות בשווקיםהוהוודאות 

אלף יחידות ביום בממוצע בחודש  88-כנסחרו  35-"את מדד על החודשיות באופציות •

 79נסחרו  2020 ספטמבר-בינוארכשאלף יחידות ביום בחודש הקודם,  56-לעומת כ, ספטמבר

 .2019הממוצע בשנת מהמחזור  18%-בכ גבוהמחזור זה  – אלף יחידות ביום

אלף יחידות ביום בממוצע בחודש  48-כנסחרו  35-באופציות השבועיות על מדד ת"א

 35נסחרו  2020ספטמבר -אלף יחידות ביום בחודש הקודם, כשבינואר 29-, לעומת כספטמבר

 .2019מהמחזור הממוצע בשנת  19%-מחזור זה גבוה בכ – אלף יחידות ביום

 9-נקודות ב 29-נקודות בסוף אוגוסט לכ 21-עלה מכ VTA35מדד התנודתיות  יצוין כי

מדד בדומה לוזאת סוף ספטמבר, בנקודות  20בספטמבר, וירד תוך כדי תנודתיות לרמה של 

VIX S&P  נותר כמעט ללא שינוישבסיכום חודשי. 

 אלף יחידות ביום 44-לעומת כ, אלף יחידות ביום 64-כ ספטמברסחרו בנבאופציות הדולריות  •

לעלייה במחזורי המסחר החודש תרמה ההתחזקות בשער הדולר ביחס לשקל  בחודש הקודם.

 בספטמבר. 2.3%-בכ

 – אופציות 544,365נסחרו  במועד פקיעת האופציות הדולריות החודשיות,, בספטמבר 22-ב

 .2015יולי ב 23-מהשיא הקודם שנרשם ב 9%-גבוה בכ מחזור שיא כל הזמנים,
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 ( ETFקרנות סל )

מיליארד שקל  3.4-בכנמוך היה  2020 ספטמברבסוף שנסחרו קרנות הסל  528שווי השוק של 

 ירידתבמקורה כמעט כל הירידה  מיליארד שקל. 81-והסתכם בכ לעומת השווי בסוף החודש הקודם

 :"לבחובארץ והמניות  שערי

מיליארד  1.5-בכ נמוך, מדדי מניות בינלאומייםשווי שוק קרנות סל על  -מיליארד שקל  30.2-כ •

מדדי המניות  ירידתבשווי השוק עקב ירידה מיליארד שקל  1.0-כ . שקל משווין בתחילת החודש

בשווי קרנות  הירידהמיליארד שקל מ 0.5-וכבבורסות מובילות בחו"ל,  4%-בשיעור ממוצע של כ

 .הציבור מכירותהסל מקורה ב

מיליארד  1.7-בכ נמוך, מניות מקומייםמדדי שווי שוק קרנות סל על  -מיליארד שקל  21.8-כ •

שערים בשיעור ממוצע  ירידותכולה מ נבעהבשווי הקרנות הירידה שקל משווין בתחילת החודש. 

 .במדדי המניות המקומיים 5%-של כ

 0.1-נמוך בכ, קונצרניותחוב איגרות מדדי  שווי שוק קרנות סל על -מיליארד שקל  23.6-כ •

מיליארד שקל בשווי הקרנות עקב ירידת  0.3-ירידה של כ .הקודםמיליארד שקל לעומת החודש 

 . רכישות הציבור"י ע, קוזזה 0.5%-בשיעור ממוצע של כ הקונצרניות חובהשערי איגרות 

מיליארד שקל, בהשפעת  1.5-רכישות הציבור שהתגברו ביולי אוגוסט והסתכמו בכיש לציין ש

 .בספטמבר התמתנותוכנית רכישות אג"ח קונצרני של בנק ישראל, 

 0.1-נמוך בכ, ת סל על מדדי איגרות חוב ממשלתיותשווי שוק קרנו -מיליארד שקל  4.0-כ •

שערי איגרות החוב נבעה מ במחצית הירידה  –מיליארד שקל לעומת החודש הקודם 

 .וכמחצית הירידה מקורה במכירות הציבור 1%-בשיעור ממוצע של כשירדו הממשלתיות 

 .בדומה לחודש הקודם, שווי שוק קרנות סל על מדדי איגרות חוב בחו"ל -מיליארד שקל  1.7-כ •
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 שקלים(: במיליוניע"י הציבור ) *שווי החזקות הציבור ורכישות/מכירות של קרנות סל
 

 

שווי 

החזקות 

 הציבור 

 ספטמבר

2020 

רכישות/)מכירות( 

 ספטמבר נטו

2020 

רכישות/)מכירות( 

 1-9/2020 נטו

 1,739 -57 21,760 קרנות סל על מדדי מניות בת"א

 -8,521 -482 30,182 קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל

 1,917 128 23,560 קרנות סל על מדדי אג"ח חברות בת"א

 -322 -46 5,730 *אחר*

 -5,187 -457 81,232 סה"כ

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

קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל,  11) רקוופקרנות סל  18 –קרנות סל  19 נמחקו מהמסחרהחודש 

וקרן סל על מדד אג"ח ממשלתי , (קרנות על מדדי אג"ח בת"א 3-וקרנות סל על מדדי אג"ח בחו"ל,  4

 . ערב המחיקה מיליון שקל 55-ל כל הקרנות הנמחקות הגיע לכשווין הכולל ש הפכה לפתוחה.

 קרנות חוץ נסחרות

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

מיליון שקל  33-עלייה של כ -  מיליון שקל  646-חשבון מסלקת הבורסה ב"יורוקליר", מסתכם בכ

מיליון שקל בקרנות חוץ על מדדי מניות:  26-כ מרבית העלייה .החודש הקודםבסוף לעומת השווי 

המניות  קרנות חוץ על מדדישל  הציבורת ורכיש בשווי הקרנות עקב מיליון שקל 34-כעלייה של כאשר 

  .שערי המניות בחו"ל בירידתמקורה שמיליון שקל  8-כבירידה של חלקית  הקוזז בחו"ל,

 
 שקלים(: נייובמילמחזורים יומיים )

 

 1-9/2020 2020 ספטמבר 

 423 397 קרנות סל על מדדי מניות

 22% 22% % ממחזור המסחר במניות 

 158 128 קרנות סל על מדדי אג"ח 

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

 

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

  :בקרנות סל הציבור פעילותבהשפעת  ,לעומת המחזור הממוצע אשתקד ,ספטמבר
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 גבוה ,ספטמברמיליון שקל ב 397-כב הסתכם בקרנות סל על מדדי מניותהיומי מחזור המסחר  •

שקל  מיליון 423-לכהמחזור היומי בקרנות סל אלה מגיע מחזור בחודש הקודם. מה 58%-בכ

  .2019מהמחזור הממוצע בשנת  93%-גבוה בכ  - 2020 ספטמבר-בינואר

גבוה , ספטמברמיליון שקל ב 128-הסתכם בכבקרנות סל על מדדי אג"ח היומי מחזור המסחר  •

 מיליון שקל 158-לכהמחזור היומי בקרנות סל אלה מגיע  .בחודש הקודםאך במעט מהמחזור 

 .2019מהמחזור הממוצע בשנת  67%-גבוה בכ  - 2020 ספטמבר-בינואר
 

 שקלים(: במיליונייצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות )
 

 1-9/2020 2020 ספטמבר 

 -3,718 -310 אביב-קרנות המשקיעות במניות בתל

 -20,782 -322 אביב-בתל חוב באיגרות המשקיעות קרנות

 -897 -29 קרנות שקליות

 -4,146 -148 קרנות כספיות
 1,871 411 קרנות המשקיעות בחו"ל

 

 קרנות המשקיעות בחו"ל:להוציא , הציבור מכר קרנות נאמנות לסוגיהן ספטמברבחודש 

, לאחר ספטמברהציבור ב התחדשו מכירות אביב-באיגרות חוב בתל המשקיעות בקרנות •

הסתכמו  2020 ספטמבר-ינואר. בסיכום מיליארד שקל נטו 0.3-כב הפסקה בת חודש, והסתכמו

  .נטו מיליארד שקל 20.8-מכירות הציבור בקרנות אלה בכ

התחדשו מכירות הציבור בספטמבר, לאחר  אביב-בתל במניות המשקיעות נאמנות בקרנות •

הסתכמו  2020 ספטמבר-בסיכום ינואר .מיליארד שקל נטו 0.3-בכ הפסקה בת חודש, והסתכמו

 מיליארד שקל נטו.  3.7-מכירות הציבור בקרנות אלה בכ

והסתכמו  , חודש שישי ברציפות,ספטמברבגם רכישות הציבור נמשכו בקרנות המשקיעות בחו"ל  •

הסתכמו רכישות הציבור בקרנות אלה  2020 ספטמבר-בסיכום ינואר .מיליארד שקל נטו 0.4-בכ

 מיליארד שקל נטו.  1.9-בכ

ובסיכום  ברציפות, שישיחודש  ,פעילות מהותית ספטמברלא נרשמה ב השקליות בקרנות •

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

מיליארד שקל נטו.  0.1-והסתכמו בכבספטמבר מכירות הציבור  התמתנו – הכספיות קרנותב •

מיליארד שקל  4.1-נרשמו בקרנות אלה מכירות בסך כ 2020 ספטמבר-בסיכום החודשים ינואר

  .נטו

  חדשות

  קלינטק-ת"א -השקת מדד חדש •

 -בשווי שוק של כ ענף קלינטק וענף טכנולוגיה,-הכלולות בתת מניות 12המדד החדש צפוי לכלול 

במהלך השנים האחרונות נבחנה האפשרות להשיק מדד קלינטק מקומי ועתה  מיליארד שקלים. 32

בבורסה לכמות ולשווי המאפשר להשיק מדד עמוק המייצג ענף  הגיעו חברות הקלינטק הנסחרות

והשקתו  2020באוקטובר  15-צומח זה. המועד הקובע לקביעת הרכב המדד יהיה תום המסחר ב

         .ם נוספיםלפרטי 2020בנובמבר,  8 -בפועל תהיה ב
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• TASE Data Hub- הבורסה משיקה לראשונה מערכת מידע שתאפשר גישה לנתוני הבורסה

 בחיבור ישיר, נגיש ומהיר 

ויאפשרו, בין היתר, פיתוח תובנות על הנעשה בשווקים, בניית  APIמוצרי המידע יונגשו בפרוטוקול 

ובחינת אסטרטגיות מסחר והשקעה, וקבלת מידע מותאם לכלל השחקנים בשוק. בנוסף, תשיק 

)תנועות כסף חכם( אשר יאפשר לראשונה גישה  Smart money  -הבורסה מוצר חדש במערכת

הגופים המוסדיים וקרנות הנאמנות בכל ניירות  למידע יומי והיסטורי של סך הקניות והמכירות של

הערך הנסחרים בבורסה, המידע יאפשר הבנה מעמיקה יותר של התנועות בשוק וצפוי לעורר עניין 

  לחץ כאן TASE Data Hubרב בקרב פעילי השוק. לקבלת פרטים נוספים אודות המוצרים של 

 הבורסה והפורום הישראלי לקשרי משקיעים פתחו את הקורס הרביעי לקשרי משקיעים  •

הקורס מספק הבנה וכלים פרקטיים להתנהלות נכונה בתחום קשרי משקיעים, במטרה לגבש 

ולנהל אסטרטגיית קשרי משקיעים אפקטיבית בארגון, תוך הקניית כלים מעשיים ופרקטיים 

. לאור מגפת הקורונה, הקורס מתקיים במפגשים אינטרנטיים, בעבודה מול המשקיעים ושוק ההון

תוך שימת דגש על תכנים הנוגעים לניהול משברים והתאמת הפעילות לאתגרי התקופה, כולל 

 לפרטים נוספיםסדנא אינטראקטיבית בנושא יצירת נוכחות וניהול פגישות מרחוק. 

 

 

"( המידעאביב בע"מ והמידע הנכלל בה )להלן: " –של הבורסה לניירות ערך בתל  חודשיתירה ההסק

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
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