
 
 

 

 2020הבורסה בשנת 
*** 

התאפיין בתנודתיות רבה ובמחזורי מסחר גבוהים, בהשפעת משבר אביב -המסחר בבורסה בתל
 ;הקורונה העולמי

 

  18%-השנה בכ עלה 90-מדד ת"אאילו ו,11%-השנה בכ ירד 35-"את מדד

 
 הגיעו לשיא כל הזמנים;שטכנולוגיה -עילית ות"א-מדדי ת"א טקבממוצע ב 38%-של כזינוק 

  131%-בתשואה מצטברת של כמדדים אלה מובילים  2020-2016בחמש השנים האחרונות 
 , בהתאמה. 210%-וכ
 

 43%-מיליארד שקל, גבוה בכ 1.9-הסתכם בכ, כולל קרנות סל, המחזור היומי בשוק המניות
 .2019הממוצע בשנת מהמחזור 

 
 מיליארד שקל, 4.6-שגייסו כ חברות חדשות 27השנה הצטרפו לבורסה 

 .90-למדד הדגל ת"אהמצטרפות חברות גדולות  10מתוכן 
 

חברות חדשות נרשמו בבורסה  5-אביב , ו-חברות חדשות נוספות ביצעו רישום כפול בתל 3בנוסף, 
 נסחרות ללא פעילות.באמצעות הכנסת פעילותן לחברות בורסאיות 

 
שותפויות מו"פ ראשונות שנרשמו  5מהחברות החדשות השנה הן מתחום ההייטק ביניהן  18

 .2007בבורסה. מספר המנפיקות החדשות השנה הינו הגבוה ביותר מאז שנת 

בסוף שנת  חברות 442 לעומתחברות בורסאיות,   455החברות הנסחרות בבורסה עומד על  מספר
 .דואליות חברות 52 מתוכן, 2019

 ;מיליארד שקל בשנה הקודמת 13.3-לעומת כמיליארד שקל,  16.8-סה"כ גויסו בשוק המניות כ
 

 1.8קנו מניות בשווי של כ  -ומנגד ,מיליארד שקל 4.8-כמניות בשווי של בעלי עניין מכרו  השנה
 .64%-, ושווי החזקות הציבור עלה לכמיליארד שקל

 

 18%-גבוה בכ - מיליארד שקל 4.1-באיגרות חוב )כולל קרנות סל( הסתכם בכמחזור המסחר היומי 
 ;2019מהמחזור בשנת 

 

לסוגיהן, ועליות שערים באיגרות החוב , הקונצרניותאיגרות חוב מרבית ירידות שערים ב
הורדת הריבית בהשפעת שקליות בריבית קבועה איגרות החוב  לסוגיהן, בראשן הממשלתיות

 . ע"י משקיעי חוץבמשק ורכישות 
 

  .בת"א לציבור ולמוסדייםומובנות מיליארד שקל גויסו בהנפקות של אג"ח חברות  56-כ
 

 - האשראי מתן את צמצמו שהבנקים בעוד, משבר בעת גם תמיכה נתןהציבורי  שוק ההון
חרף , שנה הקודמתאך במעט לעומת הגבוה  יליארד שקלמ 40-גייס השנה כהסקטור הריאלי 

 . פעילות החברות בשל משבר הקורונהצמצום 
 הסקטור הפיננסי, בעיקר הבנקים הגדולים, צמצם את היקף הגיוסים בשוק איגרות החוב 

 מיליארד שקל;  12-וגייס כ



 
 

 

 ; מגיוסי הסקטור הריאלי 64%-המהווה כחברות הנדל"ן ממשיכות להוביל עם גיוס חוב 
 

באפריל החל  (WGBIהאג"ח הממשלתי העולמי )למדד  התווספואיגרות החוב של ממשלת ישראל 
 ;לרכישות ע"י משקיעי חוץותרמו  2020

שבאה לידי ביטוי במדד , בהשפעת התנודתיות במסחר 35-מחזורים ערים באופציות על מדד ת"א
ומחזורים ערים באופציות הדולריות בהשפעת התנודתיות בשער הדולר ביחס , VTA35התנודתיות 

 לשקל;
 

 .הנסחרות גם בחו"לשל "בלאקרוק" קרנות חוץ  23-וקרנות סל  531בבורסה נסחרות 
 ;מיליארד שקל 90-שווי החזקות הציבור בקרנות הסל מגיע לכ 

*** 
 נורית דרור, יחידת המחקר

 
 שוק המניות

 
 המניות שערי

מגפת הקורונה העולמית בהשפעת , , בדומה לבורסות מובילות בעולםבתנודתיות רבהאביב התאפיין -המסחר בתל

המסחר נפתח בעליות שערים, המשך לעליות השערים מהשנה . שהפכה למשבר כלכלי עולמי עמוק בכל השווקים

 2020לשיא כל הזמנים בפברואר שהגיע  35-בראשם מדד ת"א אביב-הקודמת, ומדדי המניות המובילים בתל

 בעולם.וזאת בדומה למגמה בבורסות מובילות נקודות(  1751.79)

הוכר ע"י ארגון  2020התפשט במהרה ברחבי העולם, ובמרץ  2019וירוס הקורונה שהתפרץ בסין בשלהי דצמבר 

לירידות שערים חדות שהגיעו לשיא במהלך חודש הבריאות העולמי כ"מגיפה". עליות השערים בשווקים הפכו במהרה 

  רה לבלום את התפשטות הנגיף.עת נכנסו מדינות רבות וביניהן גם ישראל לסגר במט ,2020מרץ 

 

 של התפרצות הקורונה בחודש מרץ "גל הראשון"צמצום הפעילות העסקית במשק והגבלת יציאת תושבים מביתם ב

בישראל, ובעקבותיו לנסיקה בשיעור בעולם ולמשבר כלכלי  ובספטמבר, הביא - "גל שני"ובהתפרצות חוזרת ב  ,2020

 האבטלה ובגירעון הממשלתי, ירידה חדה בתמ"ג, ועלייה ברמת אי הוודאות בשווקים. 

אחר פיתוח חיסון המהיר והמוצלח מירוץ ול, מאידך, לתוכניות התמיכה של ממשלות ובנקים מרכזיים בארץ כמו בעולם

 ., ואלה תרמו לעליות שערים תוך תנודתיותה חיוביתהיתה השפע  ותרופה לבלימת התחלואה והתמותה מהנגיף

על התקדמות  הודעות של חברות התרופות הבינלאומיות "פייזר" "מודרנה" ו"אסטרהזניקה"בהשפעת , בנובמבר

בדצמבר, בהשפעת  .12%-כ של ממוצע בשיעור"א בת וגם בשווקים המניות מדדי זינקו משמעותית בפיתוח החיסון

התגברות נוספת של ומנגד , ובהמשך גם באירופה ובארץ בארה"ב בבריטניהתחילה התחלת השימוש בחיסון של "פייזר" 

בעקבותיהם החל הידוק המגבלות עד לכדי  ,התפשטות נגיף הקורונה וגילוי מוטציה חדשה של נגיף הקורונה בבריטניה

 . נמשכו עליות השערים בשווקים, אך בשיעור מתון יותר סגר,

 

 31%-בכ ירד 35-"את מדד. 2019 בשנת 15%-כ של עלייה לאחר, 11%-בכ 35-א"ת מדד ירד, 2020 שנת בסיכום

 . 28%-עלה בכ 2020במרץ, ומאז ועד סוף שנת  23-השנה ועד שיא המשבר ב מתחילת

 

___________________ 

 .2020סופיים לשנת  הינם הסקירה נתוני

 



 
 

 

 -ו S&P500מדדי כאשר , 14%-עולמי שעלה בכ MSCIמדד מ גבוה , שיעור  18%-בכשנתי  בסיכוםעלה  90-"את מדד

DOW JONES בהתאמה, ואילו הבורסות באירופה  7%-ובכ 16%-המייצגים את הכלכלה "המסורתית" בארה"ב עלו בכ

 .5%-רשמו ירידה ממוצעת של כ
 

 אביב היו: -בתל שוק המניותשהשפיעו על  העיקרייםהגורמים החיוביים 

מיליארד שקל,  100-, בדומה למגמה במדינות מובילות בעולם, בהיקף של יותר מכתוכניות תמיכה של הממשלה •

, קרן הלוואות בערבות מדינה לעסקים מענקים לעצמאים ולעסקים קטניםמהתל"ג, ביניהן:  7%-סכום המהווה כ

לשימור עובדים ולהחזרת עובדים למעגל העבודה, הארכת דמי אבטלה לנמצאים בחל"ת עד יוני גדולים, מענקי סיוע 

כי  הודיע האוצר 2020בדצמבר  , מענק סיוע לאזרחים, ופטור ממס על משיכת כספים מקרנות השתלמות.2021

 .7.5%-, אלא כששיעור האבטלה במשק ירד מתחת ל2021הזכאות לדמי אבטלה לא תבוטל ביוני 

 , בדומה לבנקים מרכזיים בעולם, ביניהן:תוכניות תמיכה של בנק ישראל •

o  וזאת 0.1%לרמת שפל של  0.15%-הוריד בנק ישראל את הריבית ב 2020באפריל  6-ב -הרחבה מוניטארית ,

. הריבית 2020בשנת  1%תחזית לאינפלציה שלילית בשיעור של מינוס  רקע בדומה למגמה הכלל עולמית ועל

 מה לגיוסים ערים בשוקי המניות ואיגרות החוב.הנמוכה תר

o  צעד שהבנק  –מיליארד שקל  85-תוכנית לרכישת אג"ח ממשלתי בשוק המשני בהיקף של כ –הרחבה כמותית

כבטוחה מול  ממשלתיות חוב אגרות)"ריפו"( עם  חוזר מכרות אעסק, ביצוע 2008לא נקט בו מאז משבר 

צעד  -מיליארד דולר  15-שקל מול המערכת הפיננסית בהיקף של כ-דולר ; ביצוע עסקאות ריפומוסדות פיננסיים

 .רשלא נעשה בעב

אג"ח  הרכישה תכלולמיליארד שקל,  15-לראשונה בתולדותיו הכריז בנק ישראל על רכישת אג"ח קונצרני בסך כ

ואג״ח שאינן צמודות (,  COCOומעלה, ולא תכלול אג״ח של חברות זרות, אג"ח עם רכיב הוני ) A) -בדירוג  )

 אביב. -רכישות אלה היוו רוח גבית חיובית לשוק איגרות החוב בתל לשקל בריבית קבועה.

לטווח של ארבע שנים, כנגד  - 0.1%מינוס  –כמו כן הכריז הבנק על מתן הלוואות לבנקים בריבית שלילית 

לאחרונה הודיע כי ו ,  2021וף יוני עד ס –הלוואות שהבנקים יעניקו לעסקים קטנים וזעירים. תוקף התוכנית 

לעסקים קטנים , עסקאות ריפו עם נותני אשראי חוץ בנקאיים מפוקחיםלראשונה יבצע  2021החל בינואר 

 .וזעירים

הודיע בנק ישראל על צעד תמיכה מוניטרי נוסף לעסקים נפגעי קורונה, שבמסגרתו לראשונה, החל בדצמבר 

עם נותני אשראי חוץ בנקאיים מפוקחים, בכפוף לכך שיעמידו אשראי לעסקים , יבצע עסקאות ריפו 2021בינואר 

 קטנים וזעירים.

תחילה חתימה על הסכם שלום היסטורי בין ישראל לאיחוד  – כינון יחסי נורמליזציה עם מדינות העולם הערבי •

גם  הסכם – ובדצמבר, ןהסכם נורמליזציה עם סוד -האמירויות ועל הצהרת שלום עם בחריין, בספטמבר, באוקטובר 

 .מרוקו עם

( את 2020מאשררת )בינואר, במאי ובנובמבר  S&Pחברת דירוג האשראי הבינלאומית  -דירוג אשראי של ישראל  •

 (Fitchפיץ' )חברת דירוג האשראי הבינלאומית , בכל הזמנים תחזית יציבה( -AAדירוג האשראי הגבוה של ישראל )

. חברת דירוג האשראי (2020)באפריל  עם תחזית יציבה A+אשררה את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של 

  (. 2020חיובית" ל"יציבה" )אפריל לישראל, אך מורידה את התחזית מ"  A1 מאשררת את דירוג מודי'ס הבינלאומית

 

 הפד בארה"בהורדות ריבית לצד הרחבות כמותיות ע"י בנקים מרכזיים בעולם, ביניהם:  :במישור הבינלאומי תרמו •

והודיע על רכישת אג"ח  0%-0.25%לרמה של  1.5%בשיעור כולל של  2020הוריד את הריבית פעמיים בחודש מרץ 

ממשלתי, ולראשונה בתולדותיו הודיע על רכישות ישירות )לא דרך קרנות סל מחקות( של אג"ח חברות בהיקף של 

ועל מתן אשראי מוזל , מיליארד דולר 500עד מיליארד דולר ושל אג"ח ממשלתיות ומוניציפליות בהיקף של  750-עד כ

 בנקים מרכזיים בעולם. 15-לכ

http://trailer.web-view.net/Links/0X5EBD49DE95B02A30F06E0F6B8D4B6726922BD12C3ECC2A797E4B611912B8F223AA553953E670539D0B1DDA636FD3F580EA8D250B74265D9363941F5C14241109552835B8FF6C759D.htm


 
 

 

ונקט בצעדים תומכים  0.1%למינוס  0%-( הודיע כי הוא שוקל להוריד את הריבית מECB) הבנק המרכזי באירופה

 מרץרכה עד טריליון יורו והתוכנית הוא 1.9-כשסך תוכנית הסיוע מגיע לכ, נוספים ביניהם רכישות של אג"ח ממשלתי

2022. 

, פועלות ממשלות לסיוע תקציבי בהיקף חסר תקדים, בשיעור לצד הרחבות מוניטריות ע"י בנקים מרכזיים בעולם

 16%-טריליון דולר )כ 3-סיוע בהיקף חסר תקדים של כ מהתוצר, כשארה"ב בולטת עם תוכנית 25%-10%של 

מהתוצר(. יצוין כי בעקבות מדיניות הדפסת הכסף של הפד למימון תוכניות הסיוע רחבות ההיקף, ירד שער הדולר 

לעומת  7%-נמוך בכשער זה  ,שנה 24מזה הנמוך ביותר  – 2020בדצמבר  30-ב 3.21ביחס לשקל לרמה של 

 השער בתחילת השנה. 

הביאו לעליות , בנובמבר, , הודעות חברות התרופות הבינלאומיות על התקדמות בפיתוח חיסון לנגיף הקורונה

תרמה להמשך  בדצמבר לנגיף הקורונה בחיסון השימוש התחלת .בממוצע בשווקים 12%-שערים חדות בשיעור של כ

  .עליות השערים בשווקים

 הגורמים השליליים העיקריים שהשפיעו על שוק המניות בארץ היו: 

   נתונים מאקרו כלכליים שליליים: •

o  בגלל הקורונה מעבודתם המועסקים הנעדרים זמנית מנתוני הלמ"ס עולה כי שיעור  -נסיקת שיעור האבטלה +

 דצמבר.במחצית הראשונה של  10%-של כוהתייצב ברמה באפריל  65%-הבלתי מועסקים נסק לשיא של כ

o  2020בשנת  5%-התמ"ג צפוי להתכווץ בשיעור של כ – במשקמיתון , 

o לעומת גירעון , 2020בשנת  13%-לכ יות תמיכה רחבות היקף של הממשלהנכועקב ת עלייה בגירעון הממשלתי

  .2019בשנת  3.7%-בשיעור של כ שנתי

o  ותעקב, וזאת ב2019בסוף שנת  60%-שירד לרמה של כלאחר  77%-לכ 2020-עלייה צפויה ביחס חוב תוצר ב 

 . לירידה בתמ"גבמקביל בגיוסי האג"ח של המדינה העלייה 

o 2020 החל במרץ  שהתאפיין בעלייה בעשר השנים האחרונות, החל לרדת  המדד המשולב לבחינת מצב המשק 

 .שנה 20-החדה ביותר שנרשמה זה יותר מהירידה   - 2.5%-ובאפריל ירד בכ

 .2020, ואי גיבוש תקציב מדינה לשנת בפעם השלישית תוך פחות משנה, 2020חוזרות לכנסת במרץ בחירות  •

 הבינלאומי:  במישור

o  הבנק העולמי  כלכלנילפיIMFהירידה החדה  - 5%-, משבר הקורונה צפוי להביא לנסיגה כלכלית עולמית של כ

 105%-לעומת כ 2021-ב 132%-מפותחות יגיע לכ ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, יחס חוב תוצר בכלכלות

 . 2019-ב

o 15%-ושיעור האבטלה נסק לכ 2019 בשנת 3%-לעומת צמיחה של כ 6%-בכ התוצר נסיגת"ב צפויה בארה 

  .בסוף השנה 10%-וצפוי להגיע לכ השנה בתחילת 3.6%-באפריל לאחר שפל של כ

o צפויה, הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, בסין ואילו, בצמיחה 10%-כ עד של ירידה צפויהאירופה  במדינות 

 .1992השיעור הנמוך ביותר מאז שנת  – 2020בשנת  2%-כ של צמיחה

o 20של  שפל -דולר לחבית  23-הגיע למחיר של כ 2020באפריל  28-, כאשר ב22%-השנה בכ ירדהנפט  מחיר 

 דולר 2,064 של למחירנסק  2020באוגוסט  7-, כאשר ב2020 בשנת 25%-בכ עלהמחיר הזהב  ואילו, שנה

 .שיא כל הזמנים – לאונקיה

 

 : תשואת מדדי המניות:1לוח 

  2020 2019 2016-2020 

 -2% 15% -11% 35-"את

 128% 40% 18% 90-"את



 
 

 

  2020 2019 2016-2020 

 19% 21% -3% 125-ת"א

 SME60 16% 10% 14%-"את

 69% 26% 29% צמיחה-ת"א

 131% 40% 39% עילית-טק"א ת

 210% 55% 38% טכנולוגיה-"את

 52% 27% -22% 5-ת"א בנקים

 113% 73% -5% נדל"ן-"את

 

 עליית. הזמנים כל לשיא הגיעו, 2019בשנת  40%-עלייה חדה של כבהמשך ל ,18%-בכהשנה עלה  90-מדד ת"א

"ן הכלולות הנדלוהגז ושל מניות  הנפטהשלילית של מניות  השפעתןעל  גברה, במדד הכלולות והביומד הטכנולוגיה מניות

 .הזמנים כל לשיא והגיע ,הקודמת לשנה בדומה ,29%-בכ השנה עלהצמיחה -"את מדד .בו

 

  :הבאים על המדדים הענפייםבעיקר משבר הקורונה השפיע שלילית 

 בעולם היצרנית הפעילות היקף של דרסטי צמצום עקב ,כאמור,  45%-בכ שצנחחברות ושותפויות הנפט ובגז  מדד •

  .והגז הנפט במחירי חדה וירידה

 היקף צמצוםעלייה חדה בהפסדי אשראי ו עקב 22%-בכ ירדשהגיע לשיא בינואר ובסיכום שנתי  5-בנקים"א ת מדד •

החליט על  ,אחוז בכחציההון לה הם נדרשים  הלימותיחס  אתעל הבנקים  המפקח. עקב כך, הוריד האשראי מתן

אשראי אפשרות מתן העליון של  הרףהעלה את לאחרונה ו 0.1%הלוואות לבנקים בריבית שלילית של מינוס  תוכנית

על מנת לעודד את הבנקים לתת , 26%-לכשלהם מסך האשראי  24%-הבנקים לענף הנדל"ן והתשתיות מכשל 

  .אשראי

שיעור של צנחו ב המניב"ן הנדל כשמניות  - 5%-בכ ירדשנתי  ובסיכוםשהגיע לשיא בפברואר  "ןהנדל חברות מדד •

 מניותואילו  , סגירה של הקניונים ומתן הנחות בדמי שכירות,עקב מעבר למסחר מקוון ולעבודה מרחוק 25%-כעד 

בהשפעת הודעת בנק בדצמבר  17%-עד דצמבר, זינקו בכ 1%-רשמו ירידה מתונה יותר של כש הבנייה חברות

ישראל על הגדלת האשראי בריבית משתנה )פריים( לרוכשי דירות, ממקסימום שליש משכנתא למקסימום שני שליש 

 צפוי להגדיל את הביקוש לדירות עקב הוזלת המשכנתא.מה ש – משכנתא

 

מסחר ו מרביתן עוסקות בטכנולוגיה של עבודה מרחוק -מאידך, משבר הקורונה תרם לשגשוג חברות הטכנולוגיה  

-זינקו השנה בכ טכנולוגיה-עילית ות"א-ת"א טקמדדי  מצא בצמיחה.תחום הנ –מקוון, וחלקן חברות אנרגיה חליפית 

מדדים אלה הינם גם הגיעו לשיא כל הזמנים. ו, (44%-בכשעלה ) NASDAQבדומה לעליית מדד  , 38%-ובכ 39%

 . 2020-2016בהתאמה בחמש השנים האחרונות  210%-וכ 131%-בעלייה של כהמובילים 

 . 18%-רשם עלייה של כ ביומד-מדד ת"א

 

, במסגרתו התווספו באוגוסט 9-עליות השערים במניות אלה באה לידי ביטוי בעדכון החצי שנתי של מדדי הבורסה ב

אופקו הלת', אנרג'יקס, מטריקס, מיטרוניקס, נובה : שש חברות, כולן מתחומי ההייטק והקלינטק 35-למדד ת"א

 .וסאפיינס

גזית גלוב, בזן,  :שנפגעו ממשבר הקורונה ורשמו ירידות שערים חדות הכלכלה המסורתית מניות אלה החליפו את מניות

 .פתאל החזקותוחברה לישראל, דלק קבוצה, דלק קידוחים יהש, 



 
 

 

 

 

 מחזורי המסחר במניות:

 )במיליוני שקלים( המניות בשוק היומיים: מחזורי המסחר 2 לוח

 

 2020-ב % שינוי 2019 2020 

 43% 1,300 1,858 קרנות סלמניות כולל 

 36% 1,081 1,465 קרנות סלמניות ללא 

 

מהמחזור  43%-גבוה בכ –מיליארד שקל ביום  1.9-בכוהסתכם התאפיין במחזורי מסחר ערים המסחר בשוק המניות 

הסתכם המחזור היומי  –שיא המשבר  –מרץ חודש ברבה כאשר  . המסחר התאפיין בתנודתיות 2019הממוצע בשנת 

 מיליארד שקל. 1.7-הממוצע בכהיומי דצמבר הסתכם המחזור -מיליארד שקל, ואילו בחודשים מאי 2.9-בכהממוצע 

  

 

 מדדים חדשים: חמישההושקו  2020בשנת 

"ל, חומניב -"את מדד, מניב ישראל-מדד ת"א: שלושה מדדי נדל"ן 9.2.2020-ב השיקההבורסה •
  .בנייה-ומדד ת"א

, מניב ן"נדל בחברות להשקיע המבקשים למשקיעים לאפשר נועדה החדשים המדדים של ההשקה

 חברות של בסל השקעה לאפשר וכן ל"בחו מניב ן"נדל לבין בישראל מניב ן"נדל בין גיאוגרפית הבחנה

 . בנייה

מניות הכלולות  17מיליארד שקל, ביניהן  98-מניות בשווי של כ 26כלולות  מניב ישראל-במדד ת"א

מניות בשווי של  15כלולות  מניב חו"ל-במדד ת"א(, 35-שכלולות במדד ת"א 6)בהן  125-במדד ת"א

מניות בשווי  25כלולות  בנייה-ת"אבמדד , 125-מניות הכלולות במדד ת"א 6מיליארד שקל, ביניהן  22-כ

 (.35-)בהן אחת שכלולה במדד ת"א 125-מניות הכלולות במדד ת"א 6מיליארד שקל, ביניהן  33-של כ

 השיקה שני מדדי מניות ירוקים:הבורסה •
oענף קלינטק, בענף -ממניות הכלולות בתת המורכב קלינטק-ת"אמדד הושק  8.11.2020-ב

  טכנולוגיה.
 בלבד 9%-לכ 2020ייצור חשמל המבוסס על אנרגיה מתחדשת בישראל להגיע בתום בישראל צפוי 

היקף ייצור החשמל באנרגיה מתחדשת צפוי לעלות הודות לרגולציה ירוקה,  .מסך ייצור החשמל

 2030לצד התפתחות תעשיית הקלינטק המקומית. היקף האנרגיה המתחדשת צפוי לעמוד בשנת 

 מסך ייצור החשמל. 30% -על כ

 125-מניות הכלולות במדד ת"א 7מיליארד שקל, ביניהן  39-מניות בשווי של כ 12במדד כלולות 

 (.35-שכלולות במדד ת"א 2)בהן 

oבמדד ממניות הכלולות  המורכב אקלים נקי מדלקים פוסיליים 125-"אתמדד הושק  6.12.2020-ב

למעט מניות של תאגידים הנוטלים חלק בשרשרת הייצור של דלקים פוסיליים )גז, פחם,  125-ת"א

נפט, פצלי שמן ונגזרותיהם(. רשימת "התאגידים הפוסיליים" תיקבע על ידי "פורום כסף נקי" של 

 ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל.  -עמותת "חיים וסביבה" 

 (.35-שכלולות במדד ת"א 32מיליארד שקל, )בהן  614-שווי של כמניות ב 112במדד כלולות 



 
 

 

 החזקות הציבור במניות: 

מכרו מניות בשווי מאשר בשנים קודמות: בעלי העניין  מתון באופן אך עניין בעלי י"ע מניות מכירות נמשכו 2020 בשנת

שיעור החזקות הציבור במניות עלה בשיעור  מיליארד שקל. 1.8-, ומנגד קנו מניות בשווי של כמיליארד שקל 4.8-כשל 

 בסוף השנה. 64%-מתון והגיע לכ

  .2019 בשנת שקל מיליארד 5.7-של כ בשווי מניות מכירות לאחר, שקל מיליארד 3.0-סה"כ, נטו, הסתכמו המכירות בכ

מיליארד שקל  1.5-שהיו בידי דיסקונט השקעות בשווי של כ שופרסלממניות  26%מכירת  היו השנה הבולטות המכירות

 לעמוד במטרהשהיו בידי בנק הפועלים כדיבידנד בעין,  מיליארד שקל 0.7-, בשווי של כטישראכרממניות  33%וחלוקת 

 המלצות ועדת שטרום להפרדת הבעלות בין הבנקים ובין חברות כרטיסי האשראי.ב

  .מיליארד שקל  0.9ע"י אהרון פרנקל, בשווי של כ   גב יםבלטו רכישות מניות מנגד 

 

 גיוס הון בשוק המניות:

 אביב -: גיוסים בשוק המניות בתל3לוח 

 2020 

הסכומים 

 שגויסו

)במיליוני 

 שקלים(

2019 

הסכומים 

 שגויסו

)במיליוני 

 שקלים(

2018 

הסכומים 

 שגויסו

)במיליוני 

 שקלים(

2020 

 פרמס

 הנפקות

והקצאות 

 פרטיות

2019 

 פרמס

 הנפקות

והקצאות 

 פרטיות

2018 

 פרמס

 הנפקות

והקצאות 

 פרטיות

 64 60 115 3,663 8,314 12,123 הנפקות

 מזה: 

 * חברות חדשות

 

 

4,616  

 

3,206 

 

1,844 

 

 27 

 

 

7 

 

11 

 74 98 121 2,092 4,196 4,216 הקצאות פרטיות

 - - - 908 780 505 מימוש אופציות

 138 158 236 6,663 13,290 16,844 סה"כ

  )רישום כפול ופיצול חברות(. הון גיוס ללא שנרשמוחדשות  חברותהחברות החדשות אינו כולל  מספר* 

 

 . 2019בשנת מיליארד שקל  13.3-גיוס בסך כלעומת מיליארד שקל,  16.8-גיוס ההון בשוק המניות בארץ הסתכם בכ

 4.6-כ שנה הקודמת.הגיוס בלעומת  46%-בכ, גבוה 2020מיליארד שקל בשנת  12.1-סך ההנפקות לציבור הגיע לכ

מספר המנפיקות החדשות הגבוה ביותר מאז שנת  – (IPOהנפקות ראשוניות ) 27-ב ומהסכום גויס מיליארד שקל

 : עולה כי השנהשבוצעו ההנפקות הראשוניות מניתוח נתוני  .הקודמת בשנה חדשות מנפיקות 7 לעומת, 2007

לאחר שנים בהן החברות הנפיקו רק בדרך  - למשקיעים מוסדיים הלא אחידשימוש בדרך של הצעה התגברות ה •

הנפקות באמצעות הצעה לא אחידה למשקיעים החלו  2019בשנת מכרז על מחיר המניה,  –של הצעה אחידה 

מיליארד שקל  4.3-וגייסו כ הנפיקו בדרך זוחברות חדשות  21, מגמה שהתגברה השנה. (Book buildingמוסדיים )

מנפיקות חדשות שגייסו בדרך זו  3מהסכום שגייסו מנפיקות חדשות השנה, וזאת לעומת  94%-סכום המהווה כ –

 . מהסכום שגייסו מנפיקות חדשות 29%-כ 2019בשנת 

מספנות  מיליארד שקל,  2.6-בשווי של כנופר אנרג'י  גדולות:חדשות חברות  10 – בגודלןהשנה בלטו שההנפקות  •

מימון אקוואריוס, מיליארד שקל, החברות  1.2בשווי אקופיה  ,כל אחת מיליארד שקל 1.7בשווי  מקס סטוקוישראל 

 0.8של  בשווידוראל אנרגיה ג'נסל ו החברות, וכל אחת מיליארד שקל 1.0של  בשוויפולירם ו סופרגז אנרגיה, ישיר



 
 

 

האחרונות להנפיק חמש ,  90-ת"אהתווספו למדד חמש החברות שהנפיקו ראשונות  .בהתאמה מיליארד שקל 0.7ו

 . 2021צפויות להיכנס למדד בתחילת שנת  ופולירם(, נופר אנרג'י אקוואריוס, ג'נסל)אקופיה, 

מאז שפורסמו  למסחר בבורסה ושנרשמהראשונות  –שנרשמו במחצית השניה של השנה שותפויות מו"פ חמש  •

, , יוניקורן, אלמדה ונצ'ורס, סמארט אגרומילניום פוד טק: 2019ההנחיות המתירות רישום של שותפות מו"פ במאי 

 .איי.איי.אם אינפינטיו

 .ענפים שמשבר הקורונה לא פגע בהם, ואף תרם לצמיחתם –הן חברות הייטק השנה החדשות מהמנפיקות  18 •

 של בשווי מניות מכרו, םרשת חנויות למוצרים לבית במחירים מוזלי - סטוק מקסב השליטה בעלי - גלובלית הנפקה •

 בדומה וזאת, "לובחו בארץ מוסדיים למשקיעים (Book building) אחידה לא מכר הצעתבמיליון שקל  540-כ

דרך וזו דרך זו מאפשרת להביא משקיעים זרים רבים מחו"ל, מאחר  .להנפקה שביצעה "הבורסה" בשנה הקודמת

  .השנה החדשות המנפיקות מבין הגדולההינה  זו הנפקה . ההנפקה המקובלת בחו"ל 

  עיסוקן, הסכום שגויס, ושווין לאחר ההנפקה: – החדשות המנפיקות 26רשימת : 4לוח  

 הסכום שגויס עיסוק המנפיקה

 "ח(במיליוני ש)

שווי חברה לאחר 

 ההנפקה

 ש"ח( במיליוני)

ייזום והשקעה במערכות לייצור  (1)נופר אנרג'י  .1

 חשמל "נקי" מאנרגיית השמש

613 2,580 

למוצרים  קמעונאות רשת (1) סטוק מקס .2

 מוזלים

540 1,708 

בעיקר  –השקעות והחזקות  (1)ישראל  מספנות .3

ייצור כלי שיט, שירותי נמל 

 ולוגיסטיקה

338 1,688 

מכירה ותחזוקה של  פיתוח, (1) אקופיה .4

מערכות רובוטיות לניקוי 

 מתקנים סולאריים

282 1,228 

 (4, 1)ישיר מימון .5

 

 1,042 141 אשראי צרכני

 אחסון ושיווק גז פחמני, רכישה, (1)סופרגז אנרגיה  .6

 גז טבעי וחשמל

 270 1,040 

ייצור ומכירת מנועים  פיתוח, (1) אקוואריוס .7

וגנרטורים מבוססי בעירה 

 פנימית.

223 1,027 

ייצור ושיווק תרכובים  (1) פולירם .8

תרמופלסטים המשמשים 

 לתעשיית הפלסטיק

346 1,000 

פיתוח יצור ושיווק של מערכות  (1)'נסל ג .9

אספקת חשמל המבוססות על 

 תאי דלק אלקליים

205 803 

החזקה ותפעול מערכות  הקמה, (2,  1)דוראל אנרגיה  .10

אנרגיה מתחדשת בישראל 

 ובארה"ב

 126  701 



 
 

 

 הסכום שגויס עיסוק המנפיקה

 "ח(במיליוני ש)

שווי חברה לאחר 

 ההנפקה

 ש"ח( במיליוני)

העמדת מימון ליזמים בתחום  (1)מניף  .11

 הנדל"ן והבנייה

200 642 

המתמחה בבניית נכסי  קרן ריט (1)אזורים ליווינג ריט  .12

 דיור להשכרה בארץ

 400  621 

יצור ושיווק מיכשור י פיתוח, (1) אקסטנשנס יומן .13

רפואי לביצוע ניתוחים זעיר 

 פולשניים

159 585 

פיתוח ויצור מערכות  מחקר, (1)  מערכות הייקון .14

דיגיטליות לייצור אריזות ומוצרי 

 קרטון

151 495 

יזום הקמה והפעלה של י (1)משק אנרגיה  .15

מתקנים ליצור חשמל באמצעות 

 אנרגיה סולארית.

 141  376 

אשראי חוץ בנקאי בעיקר  מלרן פרויקטים .16

 ישראלי-למגזר הערבי

59 267 

פיתוח מערכת לייצור והדפסת  (1) סבוריט .17

 תחליפי בשר מן הצומח

43 191 

גילוי אש  טכנולוגיות .18

 וגזים 

פיתוח גלאי אש וגז בעיקר 

 לתעשיית הדלק

27 177 

 םייזום הקמה ותפעול פרויקטי אלמוגים החזקות .19

 נדל"ן למגוריםשל 

 37  149 

מחקר ופיתוח לצורך מסחור  (1)סונוביה .20

פטנטים וידע בתחום הציפויים 

 בקטריאליים-האנטי

35 137 

פיתוח מערכת למניעת תאונות  (3)סייברוואן .21

כתוצאה משימוש  דרכים,

 בטלפון סלולארי

 26  101 

פיתוח מערכות רובוטיות ניידות  (1) בלייד ריינג'ר .22

בטכנולוגיה ייחודית לניקוי 

 ולניטור מתקנים סולאריים

23 93 

שותפות מו"פ המשקיעה  (1)  טכנולוגיות יוניקורן .23

 בחברות טכנולוגיה

70 70 

בחברות המשקיעה שותפות  (1)'רס  ונצ אלמדה .24

מו"פ בתחומי בריאות דיגיטלית 

 רפואי ומיכשור

69 69 

שותפות העוסקת בהשקעות  (1)איי.איי.אם אינפינטי  .25

בחברות מו"פ בתחומי בריאות 

 דיגיטלית

40 40 



 
 

 

 הסכום שגויס עיסוק המנפיקה

 "ח(במיליוני ש)

שווי חברה לאחר 

 ההנפקה

 ש"ח( במיליוני)

שותפות המשקיעה בחברות  אגרו  סמארט .26

העוסקות במחקר ופיתוח 

 טק-בתחום האגרו

26 26 

בתחום הפודטק   שותפות מו"פ (5)טק -מילניום פוד .27

 תחליפי מזון ומזון חדשני -

26 26 

 (. Book Building) למוסדיים אחידה לא הצעה( 1)

 .הנפקות נוספותשתי מיליון שקל ב 235גייסה עוד  דוראל( 2)

 מיליון שקל בהנפקה נוספת. 22( סייברוואן גייסה עוד 3)

 מיליון שקל בהנפקה נוספת. 153גייסה עוד ( מימון ישיר 4)

 .נוספת בהנפקהמיליון שקל  52טק גייסה עוד -( מילניום פוד5)

 

   - השנה ובלטבשוק המניות  הוותיקות המנפיקות בין

o 0.4-וגייסה כבהנפקת מניות לציבור הגדולה ביותר השנה מיליארד שקל  0.7-שגייסה כאו.פי.סי  אנרגיהה חברת 

 .מיליארד שקל נוספים בהקצאה פרטית של מניות למשקיעים מסווגים

o הנפקות לציבור של מניות ואגח להמרהמיליארד שקל ב 1-שגייסה כ אנרג'יקס  חברת האנרגיה החילופית . 

o  מיליארד  0.5-כ גייסהשפעילותה נעצרה לחלוטין בסגר הראשון ומאז הוגבלה עד למינימום, אל על חברת התעופה

 0.4-שגייסה כפתאל , וחברת המלונאות ערב כניסת המשק לסגר שני –שקל בהנפקת מניות לציבור בספטמבר 

 מיליארד שקל בהנפקות של מניות.

 נסחרת הדרך חברחברות חדשות שנכנסו 

  :העוסקות בתחומי הטכנולוגיה והביומד חברות חדשותחמש של  פעילותהכנסת  הושלמההשנה 

 בתחום הקנאביס הרפואי: חברה אחת הפועלת ❖

הוכנסה  ,עוסקת בפיתוח, ייצור ומכירה של מוצרים רפואיים חדשניים משולבי קנאביסה" נקסטייג'פעילות חברת " •

 21-ממניות החברה. שווי החברה עלה מ 83%במסגרת השלמת העסקה הוקצו כ ."מיקרומדיק" לתוך חברת

 מיליון שקל בסוף השנה.  78-כמיליון שקל ערב ההקצאה, ל

 חברות הפועלות בתחום הטכנולוגיה: ארבע ❖

יבוא, הפצה ואינטגרציה של מוצרים ושירותים מבוססי טכנולוגיות מתקדמות העוסקת ב "אקסל" חברת פעילות •

 שווי. החברה ממניות 69%-כ הוקצו העסקה במסגרת". דולומיט" חברת לתוך הוכנסה,  בתחום התקשורת

 .שקל מיליון 276-כל השנה בסוף, הגיע ההקצאה ערב שקל מיליון 7-שהיה כ החברה

 , הוכנסה לתוך חברת "אופקטרא נדל"ן".המפתחת מדפסת תלת מימד ליצור מזון בשרי" טק-מיט" חברת •

 276-כל, ההקצאה ערב שקל מיליון 40-מ עלה החברה שווי. החברה ממניות 64%-כ הוקצו העסקה במסגרת

 .השנה בסוף שקל מיליון

 חברת לתוך הוכנסה, מאוישים -הלאהעוסקת במתן שירותים בתחום כלי טיס " וםראירוד" חברת פעילות •

-כל, ההקצאה ערב שקל מיליון 9-מ עלה החברה שווי. החברה ממניות 69%-כ הוקצו העסקה במסגרת". אפליי"

 .השנה בסוף שקל מיליון 279

", חברת מו"פ העוסקת בטכנולוגיית בינה מלאכותית לתחבורה חכמה, לתוך חברת  פעילות חברת "אקסיליון •

מיליון שקל ערב  148-עלה מכ החברהשווי  החברה. ממניות  73%-"אפיו אפריקה" . במסגרת העסקה הוקצו כ

 מיליון שקל בסוף השנה.  1,024-ההקצאה, לכ

 



 
 

 

 :הדואליות חברותה

 :אביב במסגרת הרישום הכפול-בתלחברות רשמו את מניותיהן למסחר שלוש 

  NYSEבבורסת  הנסחרת ,חברה זרה העוסקת בפיתוח טיפולים מבוססי וירוסים תוקפי חיידקים - ביומיקס ❖

 769שווי החברה ערב הרישום . בפברואר החל א"בת מקביל למסחר מניותיה את (, רשמהPHGEשבארה"ב )סמל: 

ביומד, החל באפריל -בלוטק, ות"א-עילית, ת"א גלובל-, ת"א טקSME60מיליון שקל, ומניותיה התווספו למדדי: ת"א 

2020.  

 מל:)ס NASDAQחברה העוסקת ביבוא ושיווק של מוצרי מזון, שמניותיה נסחרות בבורסת  ויליפוד אינטרנשיונל ❖

WILCשקל,  מיליון 673-אביב, החל ביוני. שווי החברה ערב הרישום כ-(, רשמה את מניותיה למסחר מקביל בתל 

 .2020 אוגוסטבהחל , SME60ת"א  ומניותיה התווספו למדד

חברה הנסחרת בת"א ומפעילה באמצעות חברת  –מיזגה לתוכה את ארקו החזקות  ארקו קורפהחברה האמריקאית  ❖

GPM  סמל:  –רשתות תחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב. בעקבות המיזוג( מניותיה החלו להיסחר בנאסד"קARKO  )

ואילו מניות "ארקו החזקות" נמחקו מהמסחר בת"א )איגרות החוב של ארקו החזקות ממשיכות להיסחר בת"א(.  ובת"א,

 מיליארד שקל. 3.7-גיע לכערב הרישום השווי השוק של ארקו קורפ 

 :אביב-והן ממשיכות להיסחר בתלבחו"ל חברות מחקו את מניותיהן מהמסחר  שלוש

 .השימורעקב אי עמידה בכללי  בינוארשמניותיה נמחקו מהנאסד"ק  – אנטרנט זהב המעטפתחברת  •

 נמחקו מרצון מהמסחר בנאסד"ק בספטמבר.שמניותיה בי קומיוניקיישנס חברת התקשורת  •

 שמניותיה נמחקו מלונדון בנובמבר עקב אי עמידה בכללי השימור. מטומיחברת המעטפת  •

ביומד החברת : "בבארהמחקו את מניותיהן מהמסחר בת"א בלבד, ומניותיהן ממשיכות להיסחר  חברות שלוש

 .קפיטל מדלי(  BDC) בינוניות לחברות האשראי וחברת, ננו דיימנשן, חברת הטכנולוגיה רדהיל ביופארמה

חברת חומרי  - 2021 בינוארעל כוונתן למחוק את מניותיהן מהמסחר בתל אביב  הודיעו דואליות שתי חברותיצוין כי 

 .מדיגוסחברת הטכנולוגיה , וIFF – הזרה הטעם וריח למזון

-לעומת כ, באמצעות הנפקות והקצאות פרטיות של מניות שקל מיליארד  7.4-כ בחו"להשנה גייסו  הבורסאיותהחברות 

 אורמת טכנולוגיותהקלינטק מיליארד שקל גויסו ע"י חברת  2.2-כמתוכם,  .2019בשנת  ושגויס מיליארד שקל 2.8

בהקצאת אג"ח  לייבפרסוןע"י חברת הטכנולוגיה  מיליארד שקל גויסו  1.7-כ מניות לציבור בארה"ב, של תובהנפק

ע"י חברת מיליארד שקל מתוכם גויסו  0.7-כולהמרה צמוד דולר לא סחיר למשקיעים מוסדיים כשרים בחו"ל ובארץ 

 .אג"ח להמרה לא סחיר וללא ריבית, למשקיעים מסווגים בחו"לבהקצאה פרטית של  נובההטכנולוגיה 

, 2019בסוף שנת  החברות 442לעומת  ,חברות בורסאיות  455בסוף השנה נסחרו בבורסה מספר החברות בבורסה: 

 .חברות דואליות 52מתוכן 

-מגיע לכ ברישום כפול(חברות דואליות שנרשמו  3-, ושנרשמו השנה חדשותהחברות ה 27של  )לאחר ההנפקה(שווין 

. להלן מיליארד שקל  7.4-ערב המחיקה הגיע לכהכולל  שוויןש – חברות 17 נמחקו מהבורסה. מנגד, מיליארד שקל 20.6

 התפלגות החברות לפי סיבת המחיקה:

מפני  וללא פגיעה בכיסוי הבורסאי בקבוצה התייעלות עקב נמחקומיליארד שקל  3.9-בשווי מצרפי של כ חברות 5 •

בנק "איגוד" נרכש ע"י בנק ) להיסחר הממשיכה אחרת בורסאית חברהע"י  הצעת רכש/מיזוג של בדרךשבוצעה 

"מזרחי טפחות", "אשטרום נכסים" נרכשה ע"י "קבוצת אשטרום", "מדטכניקה" נרכשה ע"י "אילקס מדיקל", "מנרב 

 "(.לפידות קפיטלע"י "נרכשה  "סאני אלקטרוניקה"פרויקטים" נרכשה ע"י "ישראל קנדה", ו

"ארקו החזקות" שמוזגה ב"ארקו קורפ"  –מוזגה בחברה בינלאומית למסחר בת"א נרשמה ברישום כפול חברה אחת  •

 מיליארד שקל. 2.1-שוויה ערב המחיקה כ –

 מיליארד שקל. 0.2-שוויה ערב המחיקה כ .מרידיאן""ב" שמוזגה אקסלנז" – תבינלאומי מוזגה בחברה חברה אחת •



 
 

 

נטרנט", י"המכון לחקר הא"גבאי מניבים", ", אם.אר.פי)" מהצעת רכש ע"י בעלי השליטהנמחקו כתוצאה  חברות 4 •

 מיליארד שקל. 0.4-ערב המחיקה מגיע לכהמצרפי שווין  . ("ספיר קורפ"ו

המחיקה מגיע ערב המצרפי שווין   ".מדלי קפיטל"ו", ננו דיימנשן" ,"רדהיל" א:"בת מהמסחר נמחקו דואליותחברות  3 •

 מיליארד שקל. 0.8-לכ

ערב המחיקה המצרפי שווין  ."שמן נפט וגז" ו"ג'רוסלם השקעות" – שנים ברשימת השימור 4נמחקו לאחר חברות  2 •

  זניח.

עקב התפשטות מגפת הקורונה והקושי של חברות לעמוד בכללי השימור, או של חברות שכבר נמצאות ברשימת 

החליטה הבורסה פעמיים  השימור לנקוט בצעדים על מנת לעמוד בתנאים הנדרשים לשם חזרה לרשימה הראשית, 

כמו כן,  . 2021ור ליולי בהוראת שעה במהלך השנה, לדחות את מועד הבחינה של עמידת החברות בכללי השימ

בדצמבר  31ניתנה בהוראת שעה לחברות שחדלו להיסחר ברשימה הראשית, דחייה של מועד המחיקה עד ליום 

2020. 

 ., שוויה ערב המחיקה זניח"אפריקה ישראל" –בעקבות הסדר נמחקה  חברה אחת •

 

 שוק איגרות החוב
 

 מדדי איגרות החוב:

וזאת בדומה למסחר בשוק המניות ולמגמה הכלל דתיות רבה השנה, והוא בתנהמסחר באיגרות החוב התאפיין אף 

 עולמית.

 

 עליות שערים אפיינו את כל איגרות החוב הממשלתיות לסוגיהן:

תוך תנודתיות בדומה לאג"ח ממשלת , 1.5%-עלו השנה בכ איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה •

 ארה"ב. 

ערב שיא המשבר  0.6%-בתחילת השנה לכ 1.0%-שנים ירדה מכ 10-ממשלתי שקלי לעל אג"ח התשואה לפדיון 

 בסוף השנה.  0.8%בשיא המשבר וירדה לרמה של  1.1%-בחודש מרץ, עלתה לכ

בתחילת  1.9%-התשואה לפדיון ירדה מכ -שנים 10-מגמה דומה אפיינה את איגרות החוב של ממשלת ארה"ב ל

בשיא המשבר וירדה לרמה  1.3%-ערב שיא המשבר בחודש מרץ, עלתה לכ 0.5%-השנה לשפל היסטורי של כ

 בסוף השנה. 0.9%של 

בדצמבר, הושפעה   0.8%-כ –. עיקר העלייה 1.2%-איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד עלו בכ •

 מאופטימיות לגבי חזרת המשק לצמיחה בעקבות התחלת השימוש בחיסון לקורונה.
 

תל י מדדהכלולות ב הקונצרניותהחוב  איגרות , להוציא אתהקונצרניות כל איגרות החובירידות שערים אפיינו את 

 .בהתאמה 0.9%-בכו 2.5%-שעלו בכריבית משתנה -תל בונדו בנקים וביטוח –בונד שקלי 

 

 : כאשר, גורמים ממספר הושפע החוב איגרותשוק בנוסף להשפעות שצוינו בשוק המניות, 

ועל גיוסים ערים בשוק איגרות  ,בריבית קבועה הממשלתיות שקליות החוב איגרותשערי  עלחיובית  השפעה ❖

-0%-כ לרמה של 1.5% שיעור מצטבר של בבחודש מרץ  פעמייםב "בארה הפד ריבית להורדת הייתה ,החוב

 .0.1%לרמת שפל היסטורי של  0.15%-. באפריל כאמור הוריד בנק ישראל את הריבית במשק ב0.25%

במסגרת תוכנית התמיכה  בנק ישראלרכישות של אג"ח ממשלתי ושל אג"ח חברות ע"י גם  השפיעו לחיוב ❖

 . במשק



 
 

 

ומרכישות של משקיעי חוץ  2020החל באפריל  WGBIאיגרות החוב הממשלתיות הושפעו גם מכניסתן למדד העולמי 

  כפי שיצוין בהמשך.

ולעלייה במשקל הגיוס באמצעות אג"ח צמוד  המדד צמודות הקונצרניות החוב איגרות שערי על שלילית השפעה ❖

, 2020 בשנת 0%-לשיעור נמוך מ –הצפויה  האינפלציה בשיעורלירידה  הייתה ,מדד מסך הגיוס באג"ח שנה

  .בעקבות התכווצות הפעילות במשק בעקבות משבר הקורונה

נותרו השנה ללא שינוי, וזאת בהשפעת ציפיות להותרת  משתנה בריבית שקליותהממשלתיות  החוב איגרות ❖

לעליית  .2023שארו אפסיות עד סוף שנת י, בין היתר בהשפעת הודעת הפד כי הריביות יהריבית בארץ ללא שינוי

לקראת חיסון לקורונה שהחל  תרמה האוירה האופטימית בשווקיםמשתנה  בריבית הקונצרניותהחוב  איגרות

 בדצמבר.

 

 תשואות המדדים ושווי השוק של איגרות החוב: 5לוח 

 

 2020שווי שוק   

)במיליארדי 

 שקלים(

תשואה שנתית 

2020 

תשואה שנתית 

2019 

       איגרות חוב ממשלתיות

 10.3% 1.2% 236 צמודות מדד 

 8.3% 1.3% 395 סה"כ -שקליות 

 9.7% 1.5% 331 מדדים בולטים: ריבית קבועהמזה 

 0.1% 0.0% 44 ריבית משתנה

 9.1% 1.2% 631 סה"כ איגרות חוב ממשלתיות

      איגרות חוב חברות*

 7.9% 0.0% 196 סה"כ -צמודות מדד 

 8.2% 0.2%- 61  20בונד -מדדים בולטים: תלמזה 

 6.5% 0.1% 56  40בונד -תל

 6.9% 1.7%- 46 יתר -בונד צמודות-תל

 8.6% 6.6%- 22 בונד תשואות-תל

 מדד ללא ללא מדד 138 סה"כ  –שקליות 

 8.6% 0.1%- 102 בונד שקלי -מדדים בולטים:  תלמזה 

 13.8% 3.9%- 34  שקלי - בונד תשואות-תל

 1.3% 0.9% 4  ריבית משתנה-תל בונד

 2.5% 2.8%- 14 צמודות מט"ח

 8.2% 0.6% 348 סה"כ איגרות חוב חברות

 ומכשירים פיננסים. TASE UPלא כולל אג"ח   *

 

 

 

 



 
 

 

 מחזורי המסחר באיגרות חוב:

 )במיליוני שקלים(: בשוק איגרות החוב מחזורים יומיים: 6לוח 

 

 2020-ב % שינוי 2019 2020 

 17% 2,619 3,059 אג"ח ממשלתי

 אג"ח חברות 

 קרנות סלכולל 

1,076 893 21% 

 16% 798 928 *קרנות סלאג"ח חברות ללא 

 40% 413 579 מק"מ

 .אג"ח מובנות כולל* 

 

הסתכם באג"ח ממשלתי שקלי  -לעומת השנה הקודמת  2020בשנת  17%-מחזור המסחר באג"ח ממשלתי עלה בכ

 חמישיביום מיליארד שקל. יצוין כי  1-הסתכם המחזור בכ ובאג"ח ממשלתי צמוד מדד מיליארד שקל 2.1-המחזור בכ

 14.7-בסך כבאיגרות חוב  נרשם בבורסה מחזור שיא, על רקע ירידות שערים חדות בשיא משבר הקורונה, במרץ 12-ה

. לעלייה במחזורי המסחר תרמו רכישות של אג"ח מיליארד שקל באג"ח ממשלתי 12.1-מיליארד שקל , מזה כ

 חוץ. מיליארד שקל החל במרץ, ורכישות של משקיעי 46.2-ממשלתיות ע"י בנק ישראל בסך כ

, בהמשך למכירות 2020אביב ברבעון הראשון של -מיליארד שקל בתל 1.7-מכרו אג"ח ממשלתי נטו בסך כ משקיעי חוץ

, משקיעי 2020 אוקטוברהחל באפריל ועד , כפי שעולה מנתוני בנק ישראל. 2019מיליארד שקל נטו בשנת  4.3-בסך כ

 שקל. מיליארד 19.8-חוץ רכשו אג"ח ממשלתי בת"א בסכום של כ

האג"ח למדד  2020תוצאה ישירה של צירוף איגרות החוב של ממשלת ישראל באפריל בין היתר רכישות אלה היו 

 20-עוקב אחר איגרות חוב של יותר מ, FTSE RUSSELLי חברת המדדים "ע המחושב. המדד (WGBIהממשלתי העולמי )

במדד, והראשונה להיכנס  23-וד. ישראל היא המדינה המדינות, וכולל יותר מאלף איגרות חוב מארה"ב, יפן, גרמניה וע

 .2010אליו מאז 

שקל ביום בממוצע בשנת מיליארד  1.1-כב הסתכם( וקרנות סלכולל אג"ח מובנות, מחזור המסחר באג"ח חברות )

  .2015 בשנת שנרשם השיא למחזור ודומה 2019מהמחזור בשנת  21%-בכ גבוה 2020

 ישראל בנק י"ע קונצרניות ח"אג של רכישות וגם, בשווקים והתנודתיות הוודאות אי תרמה המסחר במחזורי לעלייה

 .ביולי החל שקל מיליארד 3.5-כ בסך

 :החוב איגרות בשוק גיוס

הסיוע הממשלתי  השנה, כתוצאה מהצורך לממן את תוכנית זינקוהגיוסים בהנפקות של איגרות החוב ע"י האוצר 

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

 .2020בשנת  13%-לכ 2019בשנת  3.7%-מכ

מיליארד שקל  83-מיליארד שקל ברוטו, לעומת גיוס בסך כ 183.3-השנה הגיע לכ סך הגיוס הממשלתי בארץ ובחו"ל

 הקודמת.  בשנה

 70-שקל, לעומת כ מיליארד 131.5-הסתכם בכ 2020בשנת בת"א בשוק איגרות החוב  הממשלתי, ברוטו, הגיוס

מיליארד  6-החל במאי התגברו הגיוסים מכ. והגיוס הגבוה ביותר זה יותר מעשרים שנהמיליארד שקל בשנה הקודמת, 

, והסתכמו נובמבר-בכל אחד מהחודשים מאימיליארד שקל  18-12-אפריל, לכ-שקל בממוצע בכל אחד מהחודשים ינואר

 .מיליארד שקל בדצמבר 7-בכ
לעומת  מדד צמוד"ח באגגויס  מהסכום 21%-וכ, 2019בשנת  82%-לעומת כ שקלי"ח באגגויס השנה  מהסכום 79%-כ

 . 2019בשנת  18%-כ



 
 

 

צמוד אג"ח במיליארד שקל  15.3-וכשקלי אג"ח במיליארד שקל  47.3-כ - בסךהשנה לוו בפדיונות  משרד האוצרהנפקות 

 .מדד

-כאשר כ .מיליארד שקל שגייס בשנה הקודמת 13.1-, לעומת כמיליארד שקל 51.8-כ גייס בחו"ל האוצר משרד, בנוסף

מיליארד  18-, וכ3.8%"ח צמוד דולר בריבית של אגמיליארד שקל מתוכם גויסו בהנפקה ראשונה של האוצר באסיה  18

מיליארד שקל שגויסו  4-בהנפקה של שלוש סדרות דולריות למשקיעים מארה"ב, מאירופה ומאסיה, מתוכם כ שקל גויסו

 .4.5%שנים בריבית  100לראשונה באמצעות אג"ח )צמוד דולר( לטווח של 

הצטמצם ( מובנות ח"ואג TASE UPגיוסים בחו"ל,  :ללא) ישראלבשוק איגרות החוב ב חברות ח"אג ע"י הגיוסים היקף

הירידה  .בהתאמה 2018-ו 2019בשנים מיליארד שקל  53-וכ 69-לעומת כ, שקל מיליארד 52-בכוהסתכם  2020בשנת 

  .הסקטור הפיננסיכולה לחברות כמעט נזקפת 

אך במעט גבוה סכום  – מיליארד שקל 40-כ בהיקף של מאידך, גיוסי חברות הסקטור הריאלי נותרו השנה יציבים

אג"ח סחיר תוך ניצול הריבית הנמוכה למחזר , חרף משבר הקורונה, וזאת בשל הצורך בשנה הקודמתלעומת הגיוס 

 במשק. 

לאחר פדיונות בהיקף  ,מיליארד שקל 52.5-השנה בכ מוהסתכ)סקטור ריאלי וסקטור פיננסי( פדיונות אג"ח חברות סחיר 

הנפקות החברות גם השנה נועדו בעיקר למיחזור חוב  , בהתאמה.2018-ו 2019מיליארד שקל בשנים  34-וכ 43-של כ

העלייה בפדיונות השנה  (.23%-(, וחלקן למימון חוב לא סחיר, למימון הפעילות השוטפת ואף להרחבתה )כ77%-סחיר )כ

כל , מיליארד שקל 45.5-לכ רדתהפדיונות לצפויים  2021בשנת  הן תוצאה של גיוסים רחבי היקף בשנים הקודמות.

  .שכאמור צמצם השנה בשיעור חד את היקף הגיוס באג"ח הסקטור הפיננסימקורה  הירידה

 )במיליוני שקלים( 2020-2018ענפים  לפי  ממשלתיות-לא באיגרות חובגיוסים : 6לוח 

  2020 2020 2019 2019 2018 2018 

 100% 53,320 100% 68,592 100% 51,548 אג"ח חברות 

             חלוקה לענפים :

 22% 11,950 43% 29,777 23% 11,995 סקטור פיננסי:

 15% 8,002 33% 22,356 18% 9,321 בנקים

 5% 2,860 7% 4,990 3% 1,376 ביטוח 

 2% 1,089 4% 2,431 2% 1,299 שירותים פיננסים

       

 78% 41,370 57% 38,815 77% 39,553 סקטור ריאלי:

 49% 26,242 38% 26,031 49% 25,301  ובנייה נדל"ן

 11% 5,860 3% 1,905 10% 5,312 אנרגיה וחיפושי גז

 11% 5,814 8% 5,680 9% 4,409 מסחר ושירותים 

 1% 571 2% 1,330 4% 2,150 תעשייה

 5% 2,588 4% 2,830 3% 1,435 השקעות

 1% 294 2% 1,039 2% 946 טכנולוגיה

TASE UP 9,372   3,781   2,868 בישראל   

TASE UP 3,516  0   11,255 * בחו"ל   

  919  2,970  1,518 אג"ח נ.ש.ר. ומימוש אופציות

   67,127   75,343   67,189 סה"כ אג"ח חברות

   2,370   3,268   1,592 אג"ח מובנה

   69,497   78,612   68,781 ממשלתי-סה"כ גיוס באג"ח לא

 "א.בת למסחר ורישום"ל בחו מוסדיים ממשקיעים גיוס  *



 
 

 

 :מאפיינים עיקריים - 2020חברות בשנת  איגרות חובבאמצעות  גיוסים 

 גיוסי הסקטור הפיננסי:ב ירידה חדה •

מסך הגיוס באג"ח חברות, לאחר גיוס  23%-מיליארד שקל, סכום המהווה השנה כ 12-הסקטור הפיננסי גייס השנה כ

 . 2018בדומה לסכום שגויס בשנת ו 2019בשנת  30-של כ

מיליארד שקל בשנת  9.3-שגייסו כ הבנקים הגדולים בעיקר בגיוסי הסקטור הפיננסי השנה תרמוהחדה  לירידה

רשמו הבנקים עלייה חדה בהשפעת המשבר הכלכלי העמוק מיליארד שקל בשנה הקודמת.  22.4-לעומת כ 2020

בהפסדי אשראי בדו"חות הכספיים וצמצמו את פעילותם. בעקבות זאת בנק ישראל הפחית את הלימות ההון של 

, כנגד הלוואות שיעניקו לעסקיםלבנקים  0.1%הלוואות בריבית של מינוס על מתן הבנקים בחצי אחוז, החליט 

-מסך האשראי הבנקאי לכ 24%-ם לענף הנדל"ן והתשתיות מכולאחרונה הודיע על הגדלת מגבלת האשראי של הבנקי

עפ"י חוק "שטרום" לצמצום הריכוזיות בענף לו נדרשים הבנקים צמצום מסגרות האשראי ללקוחות כמו כן,  .26%

 .2021נדחה לשנת  ,הבנקאות

, ביותר השנה בהנפקת אג"ח חברות הגדולהמיליארד שקל  2.4-שגייס כלאומי המנפיקים הבולטים השנה הם בנק 

מיליארד שקל מתוכם גויסו באג"ח  1.1-כ – מיליארד שקל במספר הנפקות 2.4-כ שגייס אף הואבנק הפועלים 

COCO מיליארד שקל מתוכם גויסו באג"ח  0.7-הכולל מנגנון למחיקת קרן, וכCOCO הכולל מנגנון להמרה למניות ,

הכולל מנגנון  COCOמיליארד שקל שגויסו באג"ח  0.4-מהם כ –מיליארד שקל  2.1-שגייס כבנק מזרחי טפחות ו

 הבנקים גייסו את הסכומים בהנפקות של אג"ח צמוד מדד.שלושת  . למחיקת קרן

הציבורי נתן תמיכה גם בעת משבר, בעוד שהבנקים צמצמו את ההון שוק  –הסקטור הריאלי  גיוסיהיקף ביציבות  •

 :מתן האשראי

בדומה , מסך הגיוס באג"ח חברות 77%-כהשנה סכום המהווה  מיליארד שקל 40-כ 2020-הסקטור הריאלי גייס ב

מיליארד שקל  31-כב פידיון אג"ח סחיר של חברות הסקטור הריאלי הסתכם. 2019-2018לגיוס הממוצע בשנים 

 .2021מיליארד שקל בשנת  34-כצפוי להסתכם בו 2020בשנת 

o סכום 2020בשנת  שקל מיליארד 25.3-כבסך  עם גיוס הענפיםממשיכות להוביל ברשימת ן "הנדל חברות ,

אך , צמצמו נפגע קשות בעקבות משבר הקורונהשה חברות ענף ז. מהגיוס באג"ח חברות 49%-המהווה כ

אג"ח סחיר מגייסות אלה פדו  .מיליארד שקל כל שנה( 26-את היקף הגיוס לעומת השנתיים האחרונות )כבמעט 

  .2021מיליארד שקל בשנת  9.5-בסך כצפויות לפדות אג"ח סחיר מיליארד שקל השנה ו 8.5-בסך כ

מיליון שקל בהנפקה  100שגייסה אלעד מגורים  חברת הבנייה –חברת אג"ח חדשה בבורסה  המנפיקות בין

וחברת נדל"ן מניב רותם שני, וגד -אב –חברות בנייה שתי  ,בנוסףראשונה של איגרות חוב )שקליות( בבורסה. 

בהנפקות  מיליון שקל 230עד לגייס, סה"כ יחד, צפויות פרסמו תשקיף להשלמה, במסגרתו הן הילה משרדים 

  בשבועות הקרובים.איגרות חוב שקליות, ראשונות של 

 1.7-כשגייסו כל אחת  גב ים ו קבוצת עזריאליהנדל"ן מניב: ת וחבר ובלטמענף הנדל"ן  המנפיקות 50-כבין 

 .מיליארד שקל בהתאמה 1.5-וכ 1.6-שגייסו כגזית גלוב ואמות , ומיליארד שקל

אביב, כשהשנה תרם -בשוק איגרות החוב בתל צמצמו את היקף הגיוס )מרביתן חברות נדל"ן(חברות הזרות ה

מיליארד  6.6-וכ 3.8-לעומת כמיליארד שקל,  1.8-כהשנה גייסו  עולמי. החברות הזרות-המשבר הכלכליגם לכך 

  ., בהתאמה2018-ו 2019שקל בשנים 

o מיליארד  5.3-גייסו כש , כמעט כולן חברות אנרגיה,חברות 10עם  בלט אף הוא  האנרגיה וחיפושי נפט וגז ענף

מיליארד שקל,  3.3-חברות אלה פדו השנה אג"ח סחיר בסך כ. 2019סך גיוס הענף בשנת  2.5יותר מפי  – שקל

פז המגייסות הגדולות הן חברות האנרגיה  .2021מיליארד שקל בשנת  4.3-וצפויות לפדות אג"ח סחיר בסך כ

 מיליארד שקל בהתאמה.  1-וכ 1.2-הממשלתית שגייסו כהחשמל וחברת נפט 



 
 

 

מהסכום שגויס באמצעות הנפקות  94%-כהיווה השנה  Aמקבוצת של אג"ח בדירוג גבוה לציבור  הנפקותמשקל  •

 . 2018בשנת  91%-עומת כ, ול2019וזאת בדומה לשנת  ,של אג"ח לציבור

 ברציפות השלישיתזו השנה  עלהמהסכום שגויס בהנפקות אג"ח לציבור  אג"ח צמוד מדדהגיוס באמצעות  משקל •

 33.2-כבדרך זו השנה גויסו . , בהתאמה2018-ו 2019בשנים  45%-וכ 52%-לעומת כ 2020בשנת  64%-ווה כיהו

  מיליארד שקל.

 ,2019-2018בכל אחת מהשנים  47%-לעומת כ השנה 34%-כ היווהו ירד באמצעות אג"ח לא צמודמשקל הגיוס 

מיליארד שקל מתוכם  0.1-כרק  – קבועה באמצעות אג"ח בריבית הסכום גויסכמעט כל  .מיליארד שקל 17.6-וגויסו כ

  .בהתאמה 2018-ו 2019בשנים  שקל מיליארד 0.5-וכ 1.3-כ לעומת, )ניירות ערך מסחריים( "מנעגויסו באמצעות 

פי שלושה מהסכום שגויס בשנה מיליארד שקל,  0.8-כהתגברו השנה והסתכמו בהנפקות אג"ח צמוד דולר 

 2019שנת לעומת כחצי אחוז ב 2020בשנת  2%-ווה כימהסכום שגויס בהנפקות אג"ח לציבור המשקלן הקודמת, ו

 . 2018בשנת  8%-עומת כול

מיליארד  11.2-מזה כ ,TASE UPלמשקיעים מוסדיים במסגרת באמצעות אג"ח גויסו  מיליארד שקל 14.1-כ ▪

באמצעות אג"ח  מיליארד שקל  3.8גויסו  2019 בשנת .מיליארד שקל שגויסו בת"א 2.9-וכשקל שגויסו בחו"ל 

 .בת"א, כל הסכום גויס TASE UPמוסדיים במסגרת  למשקיעים

, ואילו הגיוסים טכנולוגיות אורמתמיליארד שקל גויסו באג"ח שקלי ע"י  1-כ –ת"א  TASE UP-הגיוס הבולט ב

יעודית של שותפות הנפט והגז "דלק יחברה  לוויתן בונדמיליארד שקל  גויסו לראשונה ע"י  7.7-כ -הבולטים בחו"ל 

מיליארד שקל  2.6-אג"ח דולרי למשקיעים מוסדיים זרים וישראלים בחו"ל, וכקידוחים" באמצעות ארבע סדרות של 

צמוד דולר שהוקצו למשקיעים מוסדיים זרים  COCOבאמצעות סדרה חדשה של אג"ח לאומי מתוכם גויסו ע"י בנק 

 .בארה"ב

  סל קרנות
 

 24, הן על מדדי מניות מקומיים מהקרנות 9 .שקלמיליארד  1.9 -חדשות בשווי של כסל קרנות  39 הונפקו 2020בשנת 

, קרנות שרשמה בין הקרנות החדשות מהקרנות הן על מדדי אג"ח מקומיים. 6-, ובינ"למהקרנות הן על מדדי מניות 

 :  גדלמלמסחר 

o הבורסה שהשיקה שני מדדים  – בניה-ת"א מדדו ישראל-ת"א מניב ימדדאחר  ותהעוקב קרנות ראשונות 

  .2020בפברואר 

o  אחר איגרות חוב עוקבת הקרן  – 2רובד  –אג"ח בנקים וביטוח  אינדקס מדד העוקבת אחרקרן ראשונה בבורסה

הכוללות מנגנון לספיגת הפסדים )ע"י המרה למניות או ע"י מחיקת קרן( ואג"ח מוכרות כרובד הון שני  COCOמסוג 

 .שהונפקו ע"י בנקים וחברות ביטוח

o  מדד העוקבת אחרראשונה בבורסה קרן S&P500 ESG 500מניותיהן נכללות במדד העוקב אחר חברות ש S&P 

 ,ESG-Governance) חברתית וממשל תאגידי ,העומדות בדרישות הקשורות לערכים של אחריות סביבתית

Social, Environmental). 

 מאידך:

 מהמסחר.  ונמחקו פורקו שקלמיליארד  0.3-כ של בשווי סל קרנות 47 •

 .הפכו לקרנות נאמנותשקל  מיליארד 0.6-בשווי של כסל קרנות  20 •

 מדדי על קרנות סל 173-מניות מקומיים ובינ"ל ו מדדי על קרנות סל 358: מהן, סל קרנות 531 בבורסה נסחרות כיום

 .  2020שנת לקראת סוף  שקל מיליארד 91.1-לכ הגיע ח מקומיים ובינ"ל, ששווין"אג

במקביל הנסחרות  קרנות חוץ על מדדי אג"ח בחו"ל, 10-חוץ  על מדדי מניות בחו"ל וקרנות  13 בבורסה נסחרותבנוסף, 

. שווין המצרפי "בלאקרוק"ונרשמו למסחר ע"י ענקית הפיננסים הבינלאומית  iSHAREגם בבורסות בעולם תחת המותג 



 
 

 

-. עיקר העלייה בשווי, כ2019מיליון שקל משווין בסוף שנת  659-, גבוה בכ2020שקל בסוף שנת  מיליון 889-מגיע לכ

 .הישראלי מיליון שקל נזקפת לרכישות של קרנות על מדדי המניות בחו"ל ע"י הציבור 551

 

 (:במיליארדי שקליםא': שווי החזקות הציבור ורכישות/מכירות של קרנות סל* ע"י הציבור ) – 7לוח 

 

מספר  

 קרנות סל

שווי החזקות 

 הציבור

שווי החזקות 

 הציבור

 רכישות/)מכירות( נטו

דצמבר  

2020 

 2020שנת   31.12.2020 31.12.2019

 2.3 26.5 25.7 81 קרנות סל על מדדי מניות בת"א

 -8.3 33.1 38.4 277 קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל

 **קרנות סל על מדדי אג"ח 

 בעיקר אג"ח חברות בארץ

173 28.9 30.6 2.2 

 -3.8 90.2 93.0 531 סה"כ

 .ללא קרנות חוץ* 

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

 

 מיליארד שקל בשווי קרנות הסל שבידי הציבור: 2.8-של כ ירידהחלה  2020בשנת 

מיליארד  8.3-של כ ירידה. מיליארד שקל 5.3-ירד בכ מדדי מניות בינלאומייםשווי החזקות הציבור בקרנות סל על  •

-ו S&P500מיליארד שקל מכירת קרנות סל על מדדי  1.1-וכ 2.4-, מתוכם כמקורה במכירות הציבורשקל ש

NASDAQ100מיליארד שקל שמקורה בעליית שערי המניות בשווקים  3.0-, קוזזה חלקית בעלייה של כ, בהתאמה

  .2020בשנת  14%-בשיעור ממוצע של כ

 2.3-עלייה של כ , כאשרמיליארד שקל 0.7-בכעלה  מקומייםמדדי מניות שווי החזקות הציבור בקרנות סל על  •

, (5-בנקים"א ת מדד על סל קרנות רכישת שקל מיליארד 1.5-כ מתוכםמיליארד שקל בשווי עקב רכישות הציבור )

 .מיליארד שקל שמקורה בירידת מדדי המניות 1.6-ירידה בשווי הקרנות בסך כקוזזה ברובה ב

 עלייהמיליארד שקל . 1.7-בכ עלה"א, בת חברות"ח אג בעיקר, ח"אג מדדי על סלבקרנות  הציבור החזקות שווי •

מיליארד שקל בקרנות על מדדי אג"ח  1-מיליארד שקל, קוזזה בירידה של כ  2.7-בשווי קרנות אג"ח חברות בת"א בכ

 ממשלתי בת"א ומדדי אג"ח בחו"ל. 

מרכישות של קרנות אלה ע"י הציבור נבעה  בת"א בקרנות על מדדי אג"ח חברות החזקות הציבורהעלייה בשווי 

  .מדדי איגרות החובמיליארד שקל עקב ירידת  0.3-שקוזזה בירידת שווי קרנות אלה בכמיליארד שקל,  3-בסך כ

 

 שקלים(: במיליארדי: יצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות )ב - 7לוח 

 

 2020 2019 

 1.6 -3.2 אביב-קרנות המשקיעות במניות בתל

 11.9 -16.7 אביב-בתל חוב באיגרות המשקיעות קרנות

 -1.4 -1.1 קרנות שקליות

 7.2 -6.1 קרנות כספיות

 0.6 5.7 קרנות המשקיעות בחו"ל



 
 

 

 

אביב -הציבור מכר קרנות נאמנות המשקיעות בני"ע בתל –בהשפעת המשבר הכלכלי ומצוקת האשראי במשק 

אביב ולהשקעה -בסכום ענק, שמרביתו הוסט לחשבונות עו"ש של הציבור, ומקצתו להשקעה בקרנות סל בתל

 .קרנות נאמנות בחו"לב

 16.7-מרבית הסכום, כ – מיליארד שקל 19.9-בסך כ הציבור מכר קרנות נאמנות על מדדי מניות ואיגרות חוב בת"א

מיליארד שקל  26-. מכירות קרנות האג"ח הגיעו לשיא של כמיליארד שקל מכירות של קרנות המשקיעות באיגרות חוב

 בחודש מרץ. 

במשק לרמה אפסית, וציפיות להותרת הריבית ללא שינוי  וגם כמו כן, בהשפעת הורדות הריבית ע"י בנקים מרכזיים בעולם

 מיליארד שקל. 6.1-בסך כ תקרנות כספיובשנה הבאה, הציבור מכר 

נאמנות המשקיעות קרנות הציבור רכש  –בחו"ל  מקצתן להשקעותהוסטו , של קרנות הנאמנות השנה מכירות הענק

-הציבור רכש קרנות סל על מדדי מניות ואיגרות חוב בת"א בסך כ –מיליארד שקל, ולהשקעות בת"א  5.7-בחו"ל בסך כ

מנתוני בנק ישראל עולה שיתרות העו"ש  .לעליית יתרות העו"ש של הציבור בבנקיםותרמו ברובן מיליארד שקל,  5.3

 מיליארד שקל לקראת סוף השנה. 440-לשיא של כ והגיעומיליארד שקל,  92 -בכ השנה של הציבור עלו

 

 :בתעודות סל/קרנות סלמחזורי המסחר 

 )במיליוני שקלים(בשוק קרנות הסל יומיים המסחר ה מחזורי: 8לוח 

 2020 2019 

 219 393 קרנות סל בשוק המניות

 17% 21% % ממחזור המסחר במניות 

 95 148 קרנות סל בשוק איגרות החוב

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

 

 י"ע בינלאומיים מניות מדדי על סל קרנות של ענק מכירות וכן במסחר התנודתיות , תרמוהשנה המסחר במחזורי לעלייה

 .הציבור

 

 שוק הנגזרים
 

בשווקים ואי וודאות  שוק הנגזרים התאפיין במחזורי מסחר ערים לעומת השנה הקודמת, וזאת על רקע התנודתיות

  לגבי משך המשבר.

 14%-גבוה בכ, 2020בשנת בממוצע אלף יחידות ביום  76-הסתכם בכ 35-באופציות החודשיות על מדד ת"אהמחזור 

אלף  36-נסחרו כ - 35-אופציות השבועיות על מדד ת"אבמהמחזור בשנה הקודמת. מגמה דומה אפיינה גם את המסחר 

  מהמחזור בשנה הקודמת. 21%-בכ גבוה, 2020בשנת בממוצע יחידות ביום 

 המדד .VTA35 במדדבשוק המניות כפי שבאה לידי ביטוי תנודתיות ה לעלייה במחזורי המסחר באופציות אלה תרמה

 19-כ לרמה שלתוך תנודתיות  , וירד 2020במרץ  12-נקודות ב 87-לשיא של כ בתחילת השנהנקודות  12-זינק מכ

במרץ וירד  16-נקודות ב 83-נקודות בתחילת השנה לכ 14-שזינק מכ VIX S&Pוזאת בדומה למדד סוף השנה. בנקודות 

 .סוף השנהבנקודות  23-כלרמה של תוך תנודתיות 



 
 

 

מהמחזור  24%-בכגבוה , 2020אלף יחידות ביום בממוצע בשנת  53-הסתכם בכ באופציות הדולריותהמסחר מחזור 

נרשם מחזור שיא במסחר באופציות על הדולריות כאשר נסחרו  22.9.2020ביום . 2019בשנת   הממוצע

 אופציות.  544,365

 דולרים ע"י בנק ישראלשל לעלייה במחזורי המסחר באופציות אלה תרמו הורדות ריבית הפד בחודש מרץ, ורכישות 

סוף השנה. בעקבות זאת נרשמה במיליארד דולר  173-בעקבותיהם הגיעו יתרות המט"ח של הבנק לשיא היסטורי של כ

 3.86שקל בתחילת השנה לשער של  3.46-של כ משער 12%-הדולר זינק בכ -בשער הדולר ביחס לשקל רבה תנודתיות 

ובעקבות זאת התגברו רכישות  שנה 24-כשפל של  – 2020 בדצמבר 30-ב 3.21ירד לשער של  ו במרץ,  17-שקל ב

  לקראת סוף השנה. דולרים ע"י בנק ישראל

 

 לווה קצר מועד )מק"מ(ימ
 

מהמחזור בשנה  40%-בכגבוה , 2020בשנת  שקל מיליון 579-בכהסתכם )בבורסה ומחוצה לה(  במק"מהמחזור היומי 

מיליון שקל  402-המחזור היומי במק"מ בבורסה בלבד הסתכם בכ –מחוץ לבורסהבנטרול עסקאות גם  .הקודמת

 .2019מהמחזור בשנת  39%-גבוה בכ – 2020בשנת 

, 2019בסוף  0.2%-כמ מעט ירדההתשואה לפדיון ו ,ברציפות שישיתשנה  2020-ב ללא שינויהשנה נותרו  שערי המק"מ

 .2020בסוף שנת  0%-לכ

 מיליארד שקל בסוף השנה, לעומת  87-והסתכמו בכ מק"מהציבור הישראלי והזר ב החזקות ירדו 2020שנת ב

נבעה מיליארד שקל  33-, כהשנה הירידה. בהתאמה 2018 ושנת 2019נת מיליארד שקל בסוף ש 106-כו 120-כ

 .הציבור הישראלי ממכירות

בינואר  מיליארד שקל 9-כבהיקף של אביב -מק"מ בבורסה בתלרכשו השנה משקיעי חוץ מנתוני בנק ישראל עולה כי 

 .2019מיליארד שקל נטו בשנת  4-כבסך  רכישותבהמשך ל ,אוקטוברעד 


