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     2020 נובמברחודש יכום ס

מדדי המניות  כלשערים ב בעליות תאפייןה נובמברב אביב-המסחר בתל •

 .בהתאמה ,13%-כוב 10%-כבעלו  90-ת"או 35-ת"אמדדי . המובילים

איטית של יציאת המשק -הדרגתית המשך יציאה רקע התנהל על החודשהמסחר 

חברות התרופות הבינלאומיות  ות שלמהודע  בעיקרלחיוב והוא הושפע מסגר שני, 

"פייזר", "מודרנה" ו"אסטרה זניקה" על התקדמות בפיתוח חיסון לנגיף 

 .הקורונה

ענף -מניות הכלולות בתת 12-המורכב מ ,קלינטק-ת"א - הושק מדד מניות חדש •

 .מיליארד שקל 35-בשווי כולל של כ קלינטק

, מיליארד שקל 1.9-בכ נובמברב הסתכם מחזור המסחר היומי בשוק המניות •

 בשנתהממוצע מהמחזור  43%-בכ גבוה  - תחילת השנהבדומה למחזור הממוצע מ

2019. 

מיליארד שקל מתוכם גויסו  1.4-כ, שקל מיליארד 2.3-כ של סכוםגויס בשוק המניות  •

חברות  16-ת לוהמצטרפ )מהן שש חברות הייטק( חדשותחברות  שבע ע"י

 .ושותפויות חדשות בשוק המניות מתחילת השנה

 פרסמו תשקיף להשלמה במסגרתו הן צפויות לגייס עד שלוש חברות חדשות  •

 ( בשבועות הקרובים.IPOsמיליון שקל סה"כ יחד בהנפקות ראשוניות ) 252-כ

הקונצרניות והממשלתיות צמודות המדד באיגרות החוב עליות שערים  •

איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית  ויציבות בשעריוהקונצרניות שקליות, 

   .קבועה

מיליארד שקל,  4.3-הסתכם בכ נובמברבמחזור המסחר היומי בשוק איגרות החוב  •

מהמחזור הממוצע בשנת  21%-גבוה בכ - בדומה למחזור הממוצע מתחילת השנה

2019. 

 כמעט, לציבורחברות  באג"חמיליארד שקל  2.7-כ גיוסים בשוק איגרות החוב: •

 2מיליארד שקל גויסו ע"י  0.9-מתוכם כ, הריאלי הסקטור חברות י"עכולו גויס 

 .חברות נדל"ן 11מיליארד שקל גויסו ע"י  1.3-שותפויות נפט וגז וכ

 

 בוצע באג"ח החודשמהגיוס  84%-: כנמוךהתגברו גיוסי אג"ח בדירוג  החודש •

 "ח עם דירוג נמוך יותר. באג 16%-וכ", A"עם דירוג גבוה מקבוצת 

-"את מדד על באופציות המסחר במחזורי עלייה :ם מגמה מעורבתהנגזרי בשוק •

  .הדולריות באופציות המסחר במחזורי וירידה 35
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על  : קרן סלקרנות סל חדשות שבעלמסחר החודש   ונרשמ בשוק קרנות הסל •

קרנות  וארבע, אבת" חברותחוב  איגרות מדדי על סל קרנותשתי "א, בת מניות מדד

  .סל על מדדי מניות בחו"ל

התגברו החודש ע"י הציבור  אביב-בתל אג"ח חברותעל מדדי  קרנות סלשל רכישות  •

רכישות  התגברו בקרנות הנאמנות, ואילו מיליארד שקל נטו 0.4-והסתכמו בכ

 תשל קרנוו אביב-באיגרות חוב בתלבמניות והציבור של קרנות המשקיעות 

 .בהתאמה מיליארד שקל נטו 1.3-ובכ 2-, והסתכמו בכהמשקיעות בחו"ל

___________________ 
 יחידת המחקר, נורית דרור

 
 שוק המניות 

 מדדים עיקריים:

 1-11/2020 2020 נובמבר 

 -13.1% 9.9% 35-ת"א

 11.1% 12.7% 90-ת"א

 SME60 9.4% 6.6%-ת"א

 21.8% 9.4% צמיחה-ת"א

 34.7% 1.9% עילית-ת"א טק

 -24.5% 11.4% 5-ת"א בנקים

 -13.4% 22.6% נדל"ן-ת"א

 -42.8% 27.8% נפט וגז-ת"א

וזאת  ,מדדי המניות המובילים בכלשערים  בעליותהתאפיין  נובמבראביב ב-המסחר בתל •

הודעת חברות בעיקר מהמסחר החודש הושפע לחיוב  .מובילות בעולםהבורסות ב מגמהל דומהב

הבינלאומיות "פייזר", "מודרנה" ו"אסטרה זניקה" על התקדמות בפיתוח חיסון לנגיף התרופות 

 , אך גם הושפע מגורמים נוספים ביניהם:הקורונה

o איטית של המשק לפעילות, כשבאירופה ובארה"ב חלה התגברות גל -המשך חזרה הדרגתית

 שני של התפשטות נגיף הקורונה והתגברות ההגבלות על עסקים.  

o  חברת דירוג האשראי הבינלאומיתS&P  אישררה את דירוג האשראי הגבוה בכל הזמנים של

 תחזית יציבה(. -AAישראל )

o 0.1%מה של הודעת בנק ישראל על הותרת הריבית במשק ללא שינוי בר. 

o .הבחירות לנשיאות ארה"ב בתחילת החודש 

להמשך המגבלות על עסקים במשק, שבעקבותיהם כפי  היתהשהשפעה על הגורמים אלה האפילו 

 :ומנתוני בנק ישראל שעולה מנתוני הלמ"ס
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o  ל+ הבלתי מועסקים עלה בגלל הקורונה מעבודתם המועסקים הנעדרים זמנית שיעור-

-פעת הסגר שהחל בבחודש הקודם, בהש  12.4%לעומת  2020 אוקטוברחודש ב 18.2%

    בספטמבר ונמשך יותר מחודש ימים. 18

o  בחישוב שנתי לעומת הרבעון המקביל  1.4%-נמוך בכ 2020התמ"ג ברבעון השלישי של

)בחישוב   3%-ירד התמ"ג ב 2020בשנה הקודמת, ובסיכום שלושת הרבעונים הראשונים של 

 .2019שנתי( לעומת התקופה המקבילה של שנת 

o  בלבד(, זאת  0.06%-נותר יציב )עלה ב 2020המדד המשולב למצב המשק לחודש אוקטובר

לעומת עליות מתמשכות בחודשים מאז חודש מאי שלאחר הסגר הראשון. שינוי זה מעיד על 

 הסגר השני )החל בספטמבר( על הפעילות הכלכלית.ההשפעה של הידוק 

-של כעלייה לעומת וזאת , בהתאמה, 13%-כוב 10%-כבהחודש  עלו 90-ת"או 35-ת"א ימדד

-ולעומת עליה ממוצעת של כ, שנרשמה החודש במדדי המניות המובילים בבורסות בארה"ב 12%

 שנרשמה החודש בבורסות מובילות באירופה.  19%

שעלו נדל"ן -ת"או פט וגזנ-ת"א, בראשם מדדי עליות שערים אפיינו את כל המדדים הענפיים

בלבד, וזאת   2%-רשם עלייה מתונה החודש של כ עילית-טק. מדד בהתאמה ,23%-ובכ 28%-בכ

 מתחילת השנה. 32%-לאחר עלייה של כ

 קלינטק-ת"א -רביעי השנה  –הושק מדד מניות חדש  •

ממניות  המורכב, קלינטק-ת"א  -רביעי מתחילת השנה  –מניות חדש  מדדהושק  8.11.2020-ב

 .15% -תקרת המשקל של מניה במדד  ענף קלינטק, בענף טכנולוגיה.-הכלולות בתת

 125-מניות הכלולות במדד ת"א 7מיליארד שקל, ביניהן  35-מניות בשווי של כ 12במדד כלולות 

 (.35-שכלולות במדד ת"א 2)בהן 

 
 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )

 

 
 נובמבר

2020 
1-11/2020 

 1,863 1,866 קרנות סל מניות כולל 

 1,466 1,526 קרנות סל מניות ללא 

 
בדומה , בנובמברמיליארד שקל  1.9-הסתכם בכ סל קרנות כולל ,בשוק המניותהיומי המחזור  ❖

 . 2019 בשנת הממוצע מהמחזור 43%-בכ גבוהו למחזור מתחילת השנה

 3-, הסתכם המחזור במניות בבורסה בכשל מדדי המניות החודשיעדכון ערב ה, נובמברב 5-ב

 מיליארד שקל בשלב הנעילה.  1.5-מיליארד שקל, מזה כ

-הסתכם המחזור במניות בבורסה בכבו בנובמבר  9-החודש בנרשמו מחזורים נוספים גבוהים 

מיליארד שקל וזאת בהשפעת הודעת חברת התרופות "פייזר" על התקדמות בפיתוח חיסון  3.4

 2.7-הסתכם המחזור בבורסה בכבו  MSCIמועד עדכון מדדי  –בנובמבר  30-בו, לנגיף הקורונה

  .מיליארד שקל

 
 

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


  

4 

www.tase.co.il 

 גיוסי הון/חברות חדשות:
 

 שקלים(: במיליונישל מניות )הנפקות והקצאות 
 

 1-11/2020 2020 נובמבר 

 14,085 2,271 :אביב-גיוס בתל

 3,645 1,409 ע"י חברות חדשותמזה: 
 חברות( 21) חברות( 7) (חדשות מנפיקותמספר )

 2 - רישום כפול חדשות חברות

 4,094 1,269 גיוס בחו"ל

 18,179 3,540 סה"כ

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

 1.4-כ מרבית הסכום, .הנפקות זכויותארבע וב לציבור הנפקות 13-ב גויסו שקל מיליארד 2.0-כ ❖

חברות ושותפויות חדשות  16-ת לוחדשות המצטרפ חברות שבע מיליארד שקל גויסו ע"י

  :בשוק המניות מתחילת השנה

 חברות הייטק שש ▪

o  גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים  שקלמיליון  276-כ -שקלמיליון  282-כגייסה אקופיה

גויסו בהצעה אחידה לציבור לפי שווי חברה  שקלמיליון  6-וכ (Book Building) מוסדיים

החברה עוסקת בפיתוח, מכירה ותחזוקה של לאחר ההנפקה.   שקלמיליון  1,228-כשל 

 מערכות רובוטיות לניקוי מתקנים סולאריים.

o  בהצעה לא אחידה גויסו  שקלמיליון  218-כ -מיליון שקל  223-כגייסה אקוואריוס מנועים

 לפיגויסו בהצעה אחידה לציבור  שקלמיליון  5-וכ (Book Building) למשקיעים מוסדיים

גויסו  ההנפקהממיליון שקל  31-שקל לאחר ההנפקה. כ יליוןמ 1,027-של כ חברהשווי 

מנוע בעירה פנימי  ושיווק ייצור, בפיתוח עוסקת החברה .השליטה בעלי"י ע מכר בהצעת

 לינארי לייצור חשמל.

o מוסדיים למשקיעים אחידה לא בהצעה שקל מיליון 205-כ גייסה נסל'ג (Book 

Building)  עוסקת החברה  .ההנפקה לאחר שקל מיליון 803-כ של חברה שווי לפי 

 .אלקליים דלק תאי על המבוססות חשמל אספקת מערכות ושיווק ייצור, בפיתוח

o בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים שקלמיליון  159-כגייסה  אקסטנשנס יומן  

(Book Building)   לאחר ההנפקה.   שקלמיליון  584-כחברה של לפי שווי 

  .םיפולשני זעיר ניתוחים לביצוע רפואי מיכשור ושיווק ייצור ,בפיתוח עוסקת חברהה

o בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים שקלמיליון  151-כגייסה  הייקון מערכות  

(Book Building)   לאחר ההנפקה.   שקלמיליון  495-כלפי שווי חברה של 

  פיתוח ויצור מערכות דיגיטליות לייצור אריזות ומוצרי קרטון. מחקר,ב עוסקת חברהה

o מוסדיים למשקיעים אחידה לא בהצעה שקל מיליון 43-כגייסה  סבוריט (Book Building ,)

החברה עוסקת במחקר ופיתוח מיליון שקל לאחר ההנפקה.  191-לפי שווי חברה של כ

 בתחום המזון )פודטק(. של מוצרים טכנולוגיים

וע"י  פימימכר ע"י  בהצעתנמכרו מיליון שקל  346מניות בשווי  – פולירם חברת התעשייה ▪

בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים  גויסו שקל מיליון 340-כ –החברה הבורסאית "רם און"
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(Book Building ,)1,000-כ של חברה שווי לפי, לציבור אחידה בהצעה גויסו שקל מיליון 6-וכ 

 החברה עוסקת בייצור ושיווק חומרי גלם לתעשיית הפלסטיק. .שקל מיליון

בהנפקות  מיליון שקל 255-כלגייס צפויות פרסמו תשקיפים לפיהן הן  חברות חדשות 3 כמו כן,

מיליון  200-)כמניף  הפיננסיםהשירותים חברת  : (, בשבועות הקרוביםIPOראשונות של מניות )

מיליון  20-)כפלנטארק וחברת הביומד מיליון שקל(  35)סונוביה חברת הטכנולוגיה  ,שקל(

  שקל(.

 :ובלט, בקרב המנפיקות הותיקות החודש

 .מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה לציבור 316-כשגייסה החודש פתאל רשת המלונות  ▪

נמכרו בהצעת מכר  שקלמיליון  153-בשווי של כ מימון ישירמניות חברת האשראי הצרכני  ▪

לא אחידה למשקיעים מוסדיים ע"י החברה הבורסאית "ביטוח ישיר". זוהי הנפקה שניה של 

 (.IPOות ראשונה )בהנפקת מני שקלמיליון  141-כהחברה בבורסה, כשבאוגוסט גייסה 

מיליארד שקל. מרבית הסכום גויס בהנפקות  1.3-כ החברות הדואליות גייסו החודש בחו"ל ❖

 NYSE-שמניותיה נסחרות במקביל ב אורמת טכנולוגיותחברת הקלינטק לציבור בארה"ב ע"י 

, שמניותיה נסחרות במקביל בנאסד"ק קמטקמיליארד שקל, וחברת המוליכים למחצה  1-כשגייסה 

 מיליארד שקל.  0.2-כשגייסה 

 חברה דואלית: ❖

עקב אי  23.11.2020-בלונדון המסחר בנמחקו מ( MTMY)סמל:  מטומיחברת המעטפת מניות 

 51כיום נסחרות בת"א אביב. -מניות החברה ממשיכות להיסחר בתל עמידה בכללי השימור.

 .דואליותחברות 

 

 החוב והמק"משוק איגרות 
 

 מדדים עיקריים:
 

 1-11/2020 2020 נובמבר 

   אג"ח חברות:

 -1.3% 2.2% 20-תל בונד

 -0.8% 1.9% 40-בונד-תל

 -8.2% 2.5% תשואות-תל בונד

 -0.6% 1.0% שקלי-תל בונד

 -4.5% 0.2% תשואות שקלי –תל בונד 

   אג"ח ממשלתי:

 0.4% 1.2% צמוד מדד 

 1.2% 0.0%  ריבית קבועה –שקלי 

איגרות את ה אפיינ ויציבות, לסוגיהן עליות שערים אפיינו את מרבית מדדי איגרות החוב ❖

 :, כאשרנובמברב החוב הממשלתיות
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o איגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד אפיינו את  2.5%-עד כשל בשיעור  עליות שערים

 . צמודות המדדהממשלתיות אפיינה את איגרות החוב  1%-ועלייה של כ והשקליות,

עליות שערי איגרות החוב החודש הושפעו מהאוירה החיובית בשוק המניות, ומהמשך 

 .רכישות של אג"ח ע"י בנק ישראל

התשואה  רשמו החודש יציבות. איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה ▪

 0.8%-שנים נותרה החודש ללא שינוי ברמה של כ 10-שקלי ל לפדיון של אג"ח ממשלתי

שנים שנותרה אף  10-בסוף נובמבר, וזאת בדומה לתשואה לפדיון אג"ח ממשלת ארה"ב ל

 . 0.9%היא ללא שינוי ברמה של 

 
 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )

 

 
 נובמבר

2020 
1-11/2020 

 3,161 3,060 אג"ח ממשלתי

 1,096 1,208 קרנות סלאג"ח חברות כולל 

 947 1,079 קרנות סלאג"ח חברות ללא 

 4,257 4,268 קרנות סלסה"כ אג"ח כולל 

 620 285 מק"מ

 
 25%-בכ גבוה, נובמברמיליארד שקל בחודש  4.3-בכהסתכם  המחזור היומי באיגרות חוב ❖

כאשר עלייה אפיינה את איגרות החוב הממשלתיות שקליות ואת , בחודש הקודםמהמחזור 

 הסתכם, בונד-התל מדדי עדכון מועד ערב, בנובמבר 19-ב איגרות החוב הקונצרניות.

 מיליארד 7.5-כ מזה, שקל מיליארד 9.8-בכ ממשלתיות וחברות בבורסה חוב באיגרות המחזור

 .באג"ח חברות שקל

מיליארד  4.3-הסתכם בכ 2020 נובמבר-ינוארבסיכום החודשים  חוב באיגרות היומי המחזור

 . 2019 בשנת הממוצע מהמחזור 21%-בכ גבוה –שקל ביום 

 24%-נמוך בכ ,בנובמבר שקל מיליארד 0.3-בכהיומי  המחזורהסתכם  מועד קצר במלווה ❖

 נסחר מק"מ בהיקף של  2020נובמבר -בסיכום החודשים ינוארמהמחזור בחודש הקודם. 

   .2019 בשנת הממוצע מהמחזור 50%-בכ גבוה –מיליארד שקל ביום  0.6-כ

 
 הנפקות והקצאות של איגרות חוב:

 
 אג"ח חברות:

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

 
 1-11/2020 2020 נובמבר 

 46,984 2,651 אג"ח לציבור
 13,729 0 * אג"ח רצף מוסדיים

 60,713 2,651 סה"כ

 .2020 נובמבר-בחודשים ינוארמיליארד שקל  10.9-כבסך כולל אג"ח שגויס בחו"ל ונרשם למסחר ברצף מוסדיים בת"א  * 
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     הסתכמו נובמברבחודש  הסקטור העסקי"י הגיוסים מהציבור בשוק איגרות החוב בתל אביב ע

  להלן מאפייני הגיוס העיקריים החודש:. שקל מיליארד 2.7-בכ

 הקצאות פרטיות ששבמיליארד שקל גויסו  0.9-הנפקות לציבור וכ בעשרגויסו  שקל מיליארד 1.8-כ ❖

מיליארד  1.3-שותפויות נפט וגז וכ 2מיליארד שקל גויסו ע"י  0.9-כמתוכם . למשקיעים מסווגים

 .חברות נדל"ן 11שקל גויסו ע"י 

  :שותפויות הנפט והגז של החודש היוההנפקות הגדולות  ❖

o מיליארד שקל גויסו בסדרה חדשה של אג"ח  0.4-כ –מיליארד שקל  0.5-שגייסה כ ישראמקו

מיליארד שקל  גויסו בסדרה חדשה של אג"ח  0.1-,  וכ2.24%שנים, ריבית  5.6שקלי, מח"מ 

 .""מעלות ע"י AA . שתי הסדרות מדורגות3.77%שנים, ריבית  5.4צמוד דולר, מח"מ 

o 4.5מיליארד שקל בסדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ  0.4-שגייסה כ נאווטיס פטרוליום 

 .ת"ע"י "מעלו -A . מדורג6.5%שנים, ריבית 

ע"י  הקצאות פרטיות של אג"ח שקלי למשקיעים מסווגים ששמיליארד שקל ב 0.9-החודש גויסו כ ❖

 .מגדלי ים תיכוןעה חברת הדיור המוגן מיליארד שקל בהקצאה שביצ 0.4-, מתוכם כחברות נדל"ן

שנים,  6.5, מח"מ 2.5%החברה הקצתה אג"ח שקלי בריבית קבועה, נושא תשואה לפדיון של 

 ע"י "מידרוג". A2ומדורג 

דירוג גבוה באג"ח עם  בוצע החודש הגיוסמ 84%-כנמוך: החודש התגברו גיוסי אג"ח בדירוג  ❖

  .נמוך יותרבאג"ח עם דירוג  16%-וכ, "A"מקבוצת 

 .צמוד דולרבאג"ח בוצע  21%-, וכשקלי בריבית קבועהבאג"ח בוצע  החודשמהגיוס   79%-כ ❖

 
 אג"ח ממשלתי

 
 שקלים(: במיליוניהנפקות אג"ח ממשלתי ברוטו )

מיליארד שקל,  18.3-הסתכמו בכו תגברוה נובמברהנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י האוצר ב

גיוס לעומת , ו2020 אוקטובר-בכל אחד מהחודשים מאי מיליארד שקל 14-בסך כ ממוצעלעומת גיוס 

מהסכום שגויס  78%-. יצוין כי כ2020אפריל -מיליארד שקל בכל אחד מהחודשים ינואר 6-בסך כ

 מהסכום גויס בהנפקות של אג"ח צמוד מדד. 22%-החודש בוצע בהנפקות של אג"ח שקלי, וכ

עסקים ומשקי  –לעלייה בגיוסים החל בחודש מאי תרמו תוכניות סיוע של הממשלה לנפגעי הקורונה 

 .בית

 הנגזריםשוק 

 מחזורים יומיים )באלפי יחידות(:
 

 
 נובמבר

2020 
1-11/2020 

 78 73 35-אופציות חודשיות על מדד ת"א

 36 42 35-אופציות שבועיות על מדד ת"א

 52 47 אופציות דולריות
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 נובמבר-בינוארהמחזורים כש, במגמה מעורבת במחזורי המסחר התאפיין נובמברשוק הנגזרים ב

  .2019לעומת המחזורים הממוצעים בשנת גבוהים  2020

אלף יחידות  73-כנסחרו נרשמה יציבות בפעילות ו 35-"את מדד על החודשיות באופציות •

נסחרו  2020 נובמבר-בינוארכשבחודש הקודם, בדומה למחזור , נובמברביום בממוצע בחודש 

 .2019הממוצע בשנת מהמחזור  16%-בכ גבוהמחזור זה  – אלף יחידות ביום 78

אלף יחידות ביום  42-כנסחרו נרשמה עלייה בפעילות ו 35-באופציות השבועיות על מדד ת"א

 נובמבר-אלף יחידות ביום בחודש הקודם, כשבינואר 33-, לעומת כנובמברבממוצע בחודש 

 .2019מהמחזור הממוצע בשנת  21%-מחזור זה גבוה בכ – אלף יחידות ביום 36נסחרו  2020

וזאת   ,נובמברבסוף  22-לכ אוקטוברנקודות בסוף  26-מכירד   VTA35התנודתיות מדדיצוין כי 

נקודות בסוף נובמבר(.  21-נקודות בסוף אוקטובר לכ 38-)שירד מכ  S&P VIXבדומה למדד 

 בפיתוחעל התקדמות  בינלאומיותחברות לירידה ברמת אי הוודאות בשווקים תרמו הודעות 

 .חיסון לקורונה

, אלף יחידות ביום 47-כ נובמברסחרו בננרשמה החודש ירידה בפעילות ובאופציות הדולריות  •

 3%-בכ צנחיצוין כי  שער הדולר ביחס לשקל  בחודש הקודם. אלף יחידות ביום 52-לעומת כ

בעקבות זאת הגביר  .שנה 23שפל של  –שקל  3.308הגיע לשער של  ובסוף החודש נובמברב

 בנק ישראל את רכישות הדולרים.

 25%-גבוה בכ –אלף אופציות דולריות  54נסחרו  2020 נובמבר-בסיכום החודשים ינואר

 .2019מהמחזור הממוצע בשנת 

 ( ETFקרנות סל )

גבוה  מיליארד שקל 87-הסתכם בכ 2020 נובמברבסוף שנסחרו קרנות הסל  532שווי השוק של 

 שערי המניותעליית מקורה ב העלייה כמעט כל .שווי בסוף החודש הקודםמהמיליארד שקל  5.6-בכ

 :בת"א קונצרניותחוב איגרות בשערי ו בת"א ובחו"ל

מיליארד  2.4-בכגבוה , מדדי מניות בינלאומייםשווי שוק קרנות סל על  -מיליארד שקל  31.9-כ •

 .כל העלייה מקורה בשערי המניות – שקל משווין בתחילת החודש

מיליארד שקל  2.4-בכ גבוה, מדדי מניות מקומייםשווי שוק קרנות סל על  - למיליארד שק 25.1-כ •

 . כל העלייה מקורה בשערי המניות – משווין בתחילת החודש

 0.8-בכ גבוה, קונצרניותחוב איגרות מדדי  שווי שוק קרנות סל על -מיליארד שקל  24.5-כ •

כמחצית העלייה מקורה ברכישות הציבור, וכמחצית העלייה  .מיליארד שקל לעומת החודש הקודם

 . מקורה בשערי איגרות החוב

מיליארד  1.5-כו סל על מדדי איגרות חוב ממשלתיותת שווי שוק קרנו -מיליארד שקל  3.9-כ •

 .חודש הקודםהבדומה לשווי בסוף , שווי שוק קרנות סל על מדדי איגרות חוב בחו"ל -שקל 
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 שקלים(: במיליוניע"י הציבור ) *שווי החזקות הציבור ורכישות/מכירות של קרנות סל

 

 

שווי 

החזקות 

 הציבור 

 נובמבר

2020 

רכישות/)מכירות( 

 נובמבר נטו

2020 

רכישות/)מכירות( 

 1-11/2020 נטו

 1,926 -91 25,141 קרנות סל על מדדי מניות בת"א

 -8,694 2 31,881 קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל

 2,379 360 24,496 קרנות סל על מדדי אג"ח חברות בת"א

 -557 -172 5,468 *אחר*

 -4,946 99 86,986 סה"כ

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

 קרנות סל חדשות: 7החודש נרשמו למסחר 

על מדד קרן ו טכנולוגיה-ת"אעל מדד המניות קרן  –שתי קרנות סל רשמה למסחר מגדל  •

 . Bluestar Top 10 US Banksמניות בינלאומי 

, 50-תל בונד שקלי אג"ח חברותעל מדד קרן   -קרנות סל  לוששרשמה למסחר תכלית   •

 NASDAQ Green-ו ארה"ב 30אינדקס ביג טק  יםמניות בינלאומי יעל מדדשתי קרנות ו

Energy. 

 .eGaming אינדקס בינלאומימניות  על מדד קרן סלרשמה למסחר קסם  •

 .תל בונד מאגרעל מדד אג"ח חברות קרן סל רשמה למסחר הראל  •

, על מדדי מניות בחו"ל פורקה  וקרן סלהפכו לקרנות פתוחות קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל  3מנגד, 

 מיליון שקל.  234-הגיע לכקרנות הסל  4של ששווין המצרפי 

 קרנות חוץ נסחרות

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

מיליון שקל  128-עלייה של כ -  מיליון שקל 800-ב"יורוקליר", מסתכם בכחשבון מסלקת הבורסה 

מיליון שקל בקרנות חוץ על מדדי מניות:  126-כ מרבית העלייה .בסוף החודש הקודםלעומת השווי 

המניות  קרנות חוץ על מדדישל  הציבורת ורכיש בשווי הקרנות עקב מיליון שקל 86-כעלייה של כאשר 

  .שערי המניות בחו"ל בעלייתמקורה ש עלייה מיליון שקל 40-כו בחו"ל

 
 שקלים(: נייובמילמחזורים יומיים )

 

 1-11/2020 2020 נובמבר 

 398 341 קרנות סל על מדדי מניות

 21% 18% % ממחזור המסחר במניות 

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


  

10 

www.tase.co.il 

 1-11/2020 2020 נובמבר 

 149 129 קרנות סל על מדדי אג"ח 

 14% 11% % ממחזור המסחר באג"ח לא ממשלתי 

 

 נובמברב בקרנות סל על מדדי איגרות חוב וגםבקרנות סל על מדדי מניות במחזורי המסחר  עלייה

לעומת המחזור הממוצע  נובמבר-עלייה במחזורי המסחר בינואר. בחודש הקודםלעומת המחזור 

  :בקרנות סל הציבור פעילותבהשפעת  אשתקד וזאת

גבוה  ,נובמברמיליון שקל ב 341-כב הסתכם בקרנות סל על מדדי מניותהיומי מחזור המסחר  •

 מיליון 398-לכהמחזור היומי בקרנות סל אלה מגיע . בחודש הקודםהממוצע מחזור מה 46%-בכ

  .2019מהמחזור הממוצע בשנת  81%-גבוה בכ  - 2020 נובמבר-בינוארשקל 

 גבוה, נובמברמיליון שקל ב 129-הסתכם בכבקרנות סל על מדדי אג"ח היומי מחזור המסחר  •

מיליון  149-לכהמחזור היומי בקרנות סל אלה מגיע  .בחודש הקודםמהמחזור הממוצע  46%-בכ

 .2019מהמחזור הממוצע בשנת  57%-גבוה בכ  - 2020 נובמבר-בינואר שקל
 

 שקלים(: במיליונייצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות )
 

 1-11/2020 2020 נובמבר 

 -3,516 158 אביב-קרנות המשקיעות במניות בתל

 -18,232 1,921 אביב-בתל חוב באיגרות המשקיעות קרנות

 -941 -55 קרנות שקליות

 -4,865 -573 קרנות כספיות
 3,988 1,524 קרנות המשקיעות בחו"ל

 

-באיגרות חוב בתלבמניות והמשקיעות נאמנות קרנות התגברו רכישות הציבור של  נובמברבחודש 

 בחו"ל:קרנות המשקיעות ושל , אביב

-כב והסתכמו נובמברהציבור ב רכישות התגברו אביב-באיגרות חוב בתל המשקיעות בקרנות •

 נובמבר-ינואר. בסיכום פי שלושה מהרכישות נטו בחודש הקודםיותר מפי  – מיליארד שקל נטו 1.9

  .נטו מיליארד שקל 18.2-הסתכמו מכירות הציבור בקרנות אלה בכ 2020

-התגברו רכישות הציבור בנובמבר והסתכמו בכ אביב-בתל במניות המשקיעות נאמנות בקרנות •

 נובמבר-בסיכום ינואר .יותר מפי שלושה מהרכישות נטו בחודש הקודם –מיליארד שקל נטו  0.2

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

מיליארד שקל  1.5-בכוהסתכמו  נובמבררכישות הציבור ב התגברובקרנות המשקיעות בחו"ל  •

הסתכמו  2020 נובמבר-בסיכום ינואר .יותר מפי שניים לעומת הרכישות נטו בחודש הקודם –ו נט

 מיליארד שקל נטו.  4.0-רכישות הציבור בקרנות אלה בכ

נרשמו  נובמבר-ובסיכום החודשים ינואר ,פעילות מהותית נובמברלא נרשמה ב השקליות בקרנות •

 מיליארד שקל נטו. 0.9-בקרנות אלה מכירות בסך כ
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כמעט פי ארבעה , מיליארד שקל נטו 0.6-בכוהסתכמו מכירות הציבור התגברו – הכספיות קרנותב •

נרשמו בקרנות אלה מכירות  2020 נובמבר-בסיכום החודשים ינואר. מהמכירות נטו בחודש הקודם

  .מיליארד שקל נטו .94-בסך כ

 חדשות

לראשונה בישראל מערכת מרכזית להשאלות בניירות ערך  2.11 -הבורסה השיקה ב •

 מבוססת טכנולוגיית בלוקצ'יין 

המערכת הינה חדשנית מסוגה ומאפשרת לראשונה לפעילי שוק ההון לפעול בהשאלה ישירה 

 בכל מגוון המכשירים הפיננסים העיקריים, לרכז את כל פעילות השאלת ניירות הערך תחת קורת

גג אחת, בהיקף גדול יותר, בזמן קצר יותר ועבור עסקאות קצרות טווח יותר, שאינן מתבצעות 

 לפרטים נוספיםכיום. 

אקלים נקי  125-מדד ת"א" - 125-הבורסה השיקה מדד חדש, גרסה ירוקה למדד ת"א •

 מדלקים פוסיליים"  

של תאגידים המעורבים  , למעט אלו125-המדד החדש יורכב ממניות הנכללות במדד ת"א

 בשרשרת הייצור של דלקים פוסיליים. 

מדד החדש יושק בהמשך למגמה עולמית של ביקוש גובר להשקעות סביבתיות וכחלק מרצונה ה

המדד יעודכן פעם בשנה, בעדכון החצי של הבורסה להרחיב ולגוון את אפשרויות ההשקעה. 

 שנתי של מדדי המניות בחודש אוגוסט. 

. מועד 5% , דהיינו125-תקרת המשקל של מניה במדד תהיה דומה לתקרת המשקל במדד ת"א

. המועד הקובע לקביעת הרכב המניות שתיכללנה 2020בדצמבר,  6 -השקת המדד יהיה ב

  .2020בנובמבר,  12-במדד יהיה תום המסחר ב

 לפרטים נוספים

 

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

file:///D:/Nilis/Dropbox/My%20Files/נגישות/הבורסה/16.7.16/www.tase.co.il
https://info.tase.co.il/Heb/tase_clearing_houses/tasech/Pages/tasech_lending_pool.aspx
https://info.tase.co.il/Heb/about_tase/news/2020/Pages/PR_20201109.aspx

