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 2021 פברוארחודש יכום ס

מדדי המניות במגמה מעורבת ב תאפייןה פברוארב אביב-המסחר בתל •

 עלו  SME60-ות"א  90-ת"א מדדי, ואילו 1.9%-ב ירד 35-ת"א מדדהמובילים. 

 .בהתאמה, 0.6%-וב 1.8%-ב

איטית של המשק מהסגר -על רקע יציאה הדרגתית המסחר החודש התנהל

 .השלישי

 ,6%-וכ 14%-כ בעלייה שלבלטו החודש  ביטוח פלוס-ות"א נפט וגז-מדדי ת"א •

 . בהתאמה

. במדד כלולות תשע חברות בשווי ת"א קנאביס –החודש הושק מדד מניות חדש  •

 .מיליארד שקל 2-מצרפי של כ

 – פברוארמיליארד שקל ב 1.8-בכ הסתכם מחזור המסחר היומי בשוק המניות •
 .2020בשנת הממוצע מחזור דומה ל

  .מיליארד שקל 2.8-כ של סכום בפברואר יות גויסבשוק המנ •

ביצעו החודש  חברות חדשות  13 – גל ההנפקות הראשוניות התגברבפברואר 
וזאת בהמשך , מיליארד שקל 1.5-כ( בשוק המניות וגייסו IPOהנפקה ראשונה )

חברות ושותפויות  9נרשמו החודש  החודש .ינוארבחודש מנפיקות חדשות  7-ל
 לוגיה והקלינטק.בתחום הטכנו

      שווי של עם דניה סיבוס הבנייה חברת בלטה בגודלה בקרב המנפיקות החדשות 
מיליארד שקל לאחר ההנפקה. בין המנפיקות החדשות שתי שותפויות מו"פ  1.8-כ
 המצטרפות לחמש שותפויות מו"פ הנסחרות בת"א.קרן פיט ו 50טק -ביג –

להשלמה  פיםפרסמו תשקי הייטק,ת ויושותפוחברות  18, בהן חברות חדשות 24
 .מיליארד שקל 2.5-כ עדמתכננות לגייס סכום כולל של  םבמסגרת

החלה להיסחר  שמניותיה נסחרות בבורסת נאסד"ק,ראדא חברת הטכנולוגיה  •
  .ברישום כפול אביב-בתל

, בראשן איגרות חוב ממשלתיות הממשלתיות באיגרות החובירידות שערים  •

  .1.7%-ירדו בשעה שקליות בריבית קבו

 ואילו, שינוי ללא כמעט נותרואיגרות החוב הקונצרניות שקליות וצמודות המדד  •

 התחזקותלהציפיה  בהשפעת 2.1%-"ח עלו בכהמטצמודות  הקונצרניות איגרות

 .ישראל בנק רכישות עקב , בין היתרלשקל ביחס הדולר
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מחזורי המסחר צמודות מדד, ירידה בממשלתיות  ח"באג מסחרה מחזורעלייה ב •

לעומת החודש  חברותבמחזור במסחר באג"ח  יציבותובאג"ח ממשלתיות שקליות, 

 . הקודם

בהנפקות ובהקצאות מיליארד שקל גויסו  4.1-כ – לציבור חברות  ם באג"ח גיוסי •

       , ע"י הסקטור הריאלי וגויסמיליארד שקל  3.4-, מזה כלציבורפרטיות של אג"ח 

 . גויס ע"י הסקטור הפיננסימיליארד שקל  0.7-וכ

 1.1-בסך כ מקורותהנפקה שביצעה חברת המים הממשלתית בלטה בגודלה 

 .מיליארד שקל

 35-באופציות על מדד ת"אבמחזורי המסחר  16%-של כ ירידה :הנגזרים בשוק •

באופציות במחזורי המסחר  10%-של כירידה ו בפברואר לעומת החודש הקודם,

 .הדולריות

 קרנות סל על מדדי מניות  שש נרשמו למסחר החודש בשוק קרנות הסל •

שהושק ק טנקלי-ת"אעל מדד  בבורסה , בהן שתי קרנות סל ראשונותאביב-בתל

  .2020בנובמבר 

 0.5-בסך כאביב -קרנות על מדדי מניות ואג"ח חברות בתלהציבור מכר  בקרנות סל •

  מיליארד שקל.

ת הנאמנות המשקיעות במניות רכישות הציבור של קרנו התמתנו בקרנות הנאמנות

מכירות של קרנות , והתגברו בחו"לשל קרנות המשקיעות וובאיגרות חוב בת"א 

 כספיות.

__________________ 

 יחידת המחקר, נורית דרור
 

 שוק המניות 

 מדדים עיקריים:

 
 פברואר

2021 
1-2/2021 

 3.0% -1.9% 35-ת"א

 1.4% 1.8% 90-ת"א

 SME60 0.6% 11.2%-ת"א

 4.5% 1.4% צמיחה-"את

 6.5% -1.3% עילית-ת"א טק

 5.4% 0.2% 5-ת"א בנקים
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 פברואר

2021 
1-2/2021 

 -3.8% -0.8% נדל"ן-ת"א

 20.6% 13.5% נפט וגז-ת"א

o אביב בחודש פברואר התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות -המסחר בבורסה בתל

 המובילים.

וזאת לישי, איטית של המשק מהסגר הש-המסחר החודש התנהל על רקע יציאה הדרגתית

כשבמקביל נמשך מבצע החיסונים בעקבות סימנים מעודדים לירידה בשיעור ההדבקה בוירוס, 

כמו כן, החל פרסום דו"חות  תוך הרחבתו לקבוצת גיל צעירה יותר.המהיר של האוכלוסיה בארץ 

 ע"י החברות הבורסאיות. 2020כספיים לשנת 

, המשק עדיין מצוי בהתפשטות הנגיף בארץ למרות החיסון וסימנים מעודדים המורים על נסיגה

 :במשבר כלכלי עמוק כפי שעולה מנתונים שהתפרסמו החודש, ביניהם

o עולה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל הקורונה +  מנתוני הלמ"ס

במחצית  16.3%-, לכ2021במחצית הראשונה של ינואר  14.2%-עלה מכהבלתי מועסקים, 

ה של יהסגר השלישי שהתהדק לקראת המחצית השניזו תרם לעלייה . ארפברוהשנייה של 

 החודש.

o  ירד ב 2020בשנת  במחירים קבועים התוצר המקומי גולמיעוד עולה מנתוני הלמ"ס כי-

 2020. הירידה בתמ"ג בשנת בכל אחת מהשנתיים הקודמות 3.5%-כ , לאחר עליות של2.4%

והיא משקפת את המגבלות  1950ותר מאז שנגרמה בשל  משבר הקורונה היא הגבוהה בי

  המתמשכות לאור המצב.

-, והסתכם ב2019בשנת  1.5%, לאחר עלייה של 4.1%-התוצר המקומי גולמי לנפש ירד ב

 אלף דולר )במחירים שוטפים(.  43.7

o 0.7%-לאחר שירד ב ,2021 ינוארב 0.1%-מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן ירד ב  

ברמת  הריבית במשק ללא שינויבעקבות זאת הותיר בנק ישראל את  .2020בסיכום שנת 

 .0.1%שפל של 

o  לאחר 0.2%-ירד ב 2021לחודש ינואר  המדד המשולב למצב המשקבנק ישראל פרסם כי ,

 בחודש הקודם,  וזאת בהשפעת הסגר השלישי שהחל לקראת סוף דצמבר. 0.4%עלייה של 

-ו 90-מדדי ת"אבחודש הקודם.  5%-ר עלייה של כלאח, 1.9%-ירד החודש ב 35-מדד ת"א ❖

-ו S&P 500במדדי   3%-בהתאמה, לעומת עלייה של כ 0.6%-ובכ 1.8%-עלו ב SME60-ת"א

Dow Jones בבורסות   4%-המייצגים את הכלכלה "המסורתית" בארה"ב, ועלייה ממוצעת של כ

 מובילות באירופה. 

 או.פי.סי אנרגיה מניות, 7.2.2021-ל בשח, של מדדי המניותבמועד העדכון החצי שנתי 

שנגרעה מהמדד  איי.אפ.אפמניות אלה החליפו את  .35-למדד ת"א וקבוצת אשטרום התווספו

 שנגרעה מהמדד במועד העדכון.מטריקס ואת   ינוארבתחילת 
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נפט וגז בלטו לחיוב החודש מדדי ת"א מגמה מעורבת אפיינה את מרבית המדדים הענפיים:  ❖

 בהתאמה.   5.7%-וב 13.5%-שעלו ב לוספ ביטוח-ות"א

החודש כמעט  ונותר ,טכנולוגיה-ת"א, ומדד 27%-שזינק בחודש הקודם בכ ,ביומד-ת"א מדד

 .8.2%-בירד  ת"א קלינטק מנגד, מדד .NASDAQ 100 בדומה למדדוזאת , ללא שינוי

 : קנאביס-מדד ת"א -הושק מדד מניות חדש  ❖

שווי בחברות,  9 כלולותבמדד  .נאביסק-מדד ת"א -דש ושק מדד מניות חה 2021בפברואר  7-ב

 . מיליארד שקל 1.9-שוק כולל של כ

  :למדדי הבורסה ותמני צירוף

 7-החל ב "חדשות תמהיר למניוהמסלול "בשיתווספו למדדי המניות  חדשותלהלן המניות ה ❖

 .איי.איי.אםונופר אנרג'י, מניף, מלרן, רותם שני, : 2021 מרץב

 7-החל ב ותיקות" תמהיר למניוהמסלול "בשיתווספו למדדי המניות  חדשותלהלן המניות ה ❖

 אפסלון.ויוניטרוניקס, גלילאו טק,  :2021 מרץב

 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )
 

 
 פברואר

2021 
1-2/2021 

 1,945 1,843 קרנות סל מניות כולל 

 1,597 1,549 קרנות סל מניות ללא 

 

נמוך , פברוארב שקל מיליארד 1.8-בכ הסתכם, סל קרנות כולל, ותהמני בשוק היומי המחזור ❖

 ,פברוארב 4-ב .2020אך דומה למחזור הממוצע בשנת  הקודם בחודש מהמחזור 10%-אמנם בכ

  – מיליארד שקל בבורסה 4.4-נרשם מחזור בסך כ של מדדי המניות החצי שנתיערב העדכון 

 .בשלב הנעילה מיליארד שקל מתוכם, 3.0-כ

 סי הון/חברות חדשות:גיו
 

  שקלים(: במיליוניהנפקות והקצאות של מניות )
 

 1-2/2021 2021פברואר  

 6,329 2,786 :אביב-גיוס בתל

 2,054 1,526 ע"י חברות חדשותמזה: 
 חברות( 20) חברות( 13) (חדשות מנפיקותמספר )

 1 1 רישום כפול חדשות חברות

 1,402 1,023 גיוס בחו"ל

 7,731 3,809 סה"כ
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להלן עיקרי הגיוס שקל.  מיליארד 2.8-כגויסו  פברוארב אביב-המניות בתלערים בשוק גיוסים 

 החודש: 

o ראשונה הנפקה החודש ביצעו חדשות חברות 13 כאשר - התגבר הראשוניות ההנפקות גל 

(IPO )5)בהן  חדשות מנפיקות 7-ל בהמשך וזאת, שקל מיליארד 1.5-וגייסו כ המניות בשוק 

 :)סכומים במיליוני שקלים( הן החדשות המנפיקות. הקודם בחודש שגייסו( הייטק רותחב

סכום  תחום עיסוק ענף ותת ענף שם החברה # 
 הגיוס

שווי 
החברה 
 בהנפקה

 * דניה סיבוס 1
 )הצעת מכר+הנפקה(

 1,796 360 חברת בנייה בנייה -נדל"ן ובנייה 

וגיה לייצור סוללות פיתוח טכנול קלינטק -טכנולוגיה * פינרג'י 2
אויר, שמפיקות אנרגיה -מתכת

 חשמלית מאלומיניום ומאבץ

200 986 

 -מסחר ושרותים  * בכורי שדה 3
 מסחר

שיווק והפצה של תוצרת חקלאית 
טרייה והפעלת רשת המרכולים 

 "שוק העיר".

160 741 

 * סולאיר 4
 )הצעת מכר+הנפקה(

אמצעות פרוייקטים לייצור חשמל ב קלינטק -טכנולוגיה
 אנרגיה סולארית בישראל ובספרד

132 599 

 -טכנולוגיה  * מאסיבית 5
 אלקטרוניקה

פיתוח, ייצור ומכירת מדפסות 
 יות וחומרי הדפסה.מימד-תלת

169 594 

תוכנה  -טכנולוגיה  * רייזור לאבס 6
 נטרנטיוא

פיתוח ושיווק פתרונות ומוצרי בינה 
 מלאכותית.

116 494 

 382 85 חברת ביטוח דיגיטלית ביטוח ** ווישור גלובלטק 7

תוכנה  -טכנולוגיה  ** קבסיר 8
 נטרנטיוא

 213 75 טכנולוגיית למידה מקוונתפיתוח 

 ** קומפיולאב 9
 )הצעת מכר(

 -טכנולוגיה 
 אלקטרוניקה

פיתוח, ייצור ושיווק מחשבי  כרטיס 
 ומחשבים זעירים

30 160 

תוכנה  -טכנולוגיה  ** קוויקליזארד  10
 נטרנטיוא

פיתוח טכנולוגיה לתמחור דינמי 
 ( AIמבוססת בינה מלאכותית )

46 110 

 91 25 אשראי חוץ בנקאי  שירותים פיננסים מיכמן 11

השקעות   -טכנולוגיה  * )יהש( 50טק -ביג 12
 בהייטק

שותפות מו"פ המשקיעה בחברות 
 טכנולוגיה

85 85 

השקעות   -טכנולוגיה  ** קרן פיט )יהש( 13
 קבהייט

שותפות מו"פ המשקיעה בחברות 
העוסקות בתחומי הפוד טק והאגרו 

 טק 

43 43 

2936, 1,526 2021מנפיקות חדשות בפברואר  13סה"כ גויס ע"י   

 1,281  מזה גויס בהצעה לא אחידה
 

 .מוסדיים למשקיעים אחידה לא הצעה+  לציבור אחידה הצעה**  .מוסדיים למשקיעים אחידה לא הצעה   *
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 5-חברות ושותפויות בתחום הטכנולוגיה והקלינטק, וזאת בהמשך ל 9ה נרשמו החודש בגל ז

 חברות הייטק שגייסו בחודש הקודם.

 המתווספות לחמש שותפויותקרן פיט ו 50ביג טק  –שותפויות מו"פ בין המנפיקות החדשות שתי 

 הנסחרות בבורסה שנרשמו למסחר אשתקד. המו"פ

הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים החודש בוצעו בדרך של  רבית ההנפקות הראשוניות גםמ

(Book Building )מיליארד שקל, סכום המהווה  1.3-ובפברואר גויסו בדרך זו כ 

 מנפיקות חדשות בפברואר. 13מהסכום שגייסו  84%-כ

המנפיקה הגדולה ביותר  היאש – דניה סיבוס בנייההחברת בין המנפיקות החדשות בפברואר, 

מיליון שקל בהצעה לא אחידה  360-כ גייסה החברה - השנהנפיקות החדשות בקרב המ

. מיליארד שקל לאחר ההנפקה 1.8-לפי שווי חברה של כ(, Book Buildingלמשקיעים מוסדיים )

מיליון שקל גויסו ע"י  146-מיליון שקל מתוכם גויסו בהצעת מכר ע"י "אפריקה השקעות", וכ 214-כ

 . החברה

o 24 פרסמו תשקיף להשלמה חברות ושותפויות טכנולוגיה, 18ת, ביניהן חברות חדשו 

)סכומים  החברות רשימת להלן. שקל מיליארד 2.5-ככולל של עד  סכום מתכננות לגייס  םבמסגרת

 : (שקלים במיליוני

סכום  תחום עיסוק ענף ותת ענף שם החברה #
 גיוס 

שווי 
החברה 
 בהנפקה

 -אנרגיה נפט וגז  דליה אנרגיה  1
 אנרגיה

הפעלת תחנת כוח המייצרת 
 חשמל באמצעות גז טבעי

313 4,040 

 -מסחר ושירותים  דיפלומט אחזקות 2
 מסחר

יבוא, שיווק ,מכירה והפצה של 
 מוצרי צריכה 

300 1,500 

ציוד  -טכנולוגיה   סטיקספיי 3
 תקשורת

פיתוח וייצור מערכות תקשורת 
 לווינית 

326 1,404 

 -שירותים מסחר ו דלתא מותגים 4
 מסחר

שיווק ומכירה של מוצרי 
 הלבשה

263 1,312 

מערכות לייצור חשמל  קלינטק -טכנולוגיה   פריים אנרג'י 5
 ממקורות אנרגיה סולארית 

101 482 

 -מסחר ושירותים  פרימוטק 6
 מסחר

ייצור ושיווק מוצרי נייר, מוצרי 
 נקיון ותמרוקים

87 437 

 -טכנולוגיה  ביונ תלת מימד  7
 לקטרוניקהא

פיתוח מערכת רובוטית לייצור  
 של מוצרי בטון לענף הבנייה

116 409 

 -טכנולוגיה  איירטאצ' סולאר 8
 אלקטרוניקה

פתרונות רובוטיים לניקוי יבש  
 וולטאים-של פאנלים פוטו

70 395 
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סכום  תחום עיסוק ענף ותת ענף שם החברה #
 גיוס 

שווי 
החברה 
 בהנפקה

פיתוח מערכות אגירת אנרגיה  קלינטק -טכנולוגיה   צ'קראטק  9
קינטית לטעינה של רכבים 

 לייםחשמ

102 377 

 -מסחר ושירותים  קוויק סופר אונליין 10
 מסחר

 376 85 שיווק קמעונאי און ליין של מזון 

תוכנה  -טכנולוגיה  פוטומיין 11
 ואנטרנט

פיתוח טכנולוגיית בינה 
מלאכותית בתחום הנוסטלגיה 

 והמשפחה

65 282 

מניב  -נדל"ן ובנייה  אאורה ריט 12
 ישראל

ית קרן ריט המתמחה בבני
 נכסי דיור להשכרה בארץ 

220 220 

תוכנה  -טכנולוגיה  רייקטאצ' 13
 ואנטרנט

פיתוח מערכת לניהול שדות 
 סולאריים 

50 178 

פיתוח של פתרונות  קלינטק -טכנולוגיה   תיגי 14
לקליטת ואגירת  הנדסיים

 אנרגיית שמש 

40 144 

ווק ומכירה של פיתוח, ייצור שי מכשור רפואי -ביומד  אנויז'ן מדיקל  15
מכשור רפואי בתחום ההזנה 

 התוך גופית 

38 130 

תוכנה  -טכנולוגיה  פוםוום 16
 ואנטרנט

פיתוח וייצור מערכת בינה 
עוד באמצעות ימלאכותית לת
 זיהוי תמונות

38 127 

תוכנה  -טכנולוגיה  טראקנט אנטרפרייז 17
 ואנטרנט

פיתוח מערכת מבוססת ענן 
לאופטימיזציה של תובלה 

 שתיתיב

27 94 

השקעות   -טכנולוגיה  קלין וליו )יהש( 18
 בהייטק

השקעה בחברות העוסקות 
במחקר ופיתוח בתחום  

 האנרגיה הקלינטק והתשתיות.

90 90 

השקעות   -טכנולוגיה  פליינג ספארק 19
 בהייטק

פיתוח שיטות לייצור חלבון 
תחליפי מזחלים של זבוב 

 פירות

22 82 

השקעות   -כנולוגיה ט איי ארגנטו )יהש( 20
 בהייטק

השקעה בחברות העוסקות 
 במחקר ופיתוח בתחומי הייטק

65 65 

ביו מיט פודטק  21
 )יהש(

השקעות   -טכנולוגיה 
 בהייטק

השקעה בחברות העוסקות 
במחקר ופיתוח בתחום 

 הפודטק

25 25 

השקעות   -טכנולוגיה  מימו ונצ'רס )יהש( 22
 בהייטק

השקעה בחברות העוסקות 
קר ופיתוח בתחום בתחום במח

 המיקרו מוביליות

25 25 
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סכום  תחום עיסוק ענף ותת ענף שם החברה #
 גיוס 

שווי 
החברה 
 בהנפקה

השקעות   -טכנולוגיה  נייטיב אלפא )יהש( 23
 בהייטק

השקעה בחברות העוסקות 
 באבטחת הסייבר 

25 25 

רימונים אגרוטק  24
 )יהש(

השקעות   -טכנולוגיה 
 בהייטק

השקעה בחברות העוסקות 
במחקר ופיתוח בתחומי הפוד 

 טק והאגרו טק

25 25 

 12,244 2,516   מנפיקות חדשות 24כ גיוס עתידי ע"י סה"

מל באמצעות גז שתחנת כוח המייצרת ח -דליה אנרגיה  -בולטת בגודלה החברות הנ"ל, בקרב 

מיליון שקל לאחר  4,040-לפי שווי חברה של כמיליון שקל,  313-שצפויה לגייס עד כ – טבעי

 תפויות מו"פ נסחרות בבורסה.המצטרפות לשבע שו – חמש שותפויות מו"פ, והנפקה

 :לחברה נסחרת , שלישית השנה,החודש הושלמה הכנסת פעילות ▪

  פנטזי נטוורקמוזגה לתוך חברת  ביו מילקחברת 

הוכנסה לתוך , לייצור חלב במעבדה הפיתוח טכנולוגיהעוסקת בחברה ", ביו מילקפעילות חברת "

 . פנטזי נטוורק"חברת "

השווי ההוגן של  בעלי מניות "ביו מילק".כל ממניות החברה ל 66%-ה של כאצקהמיזוג בוצע בה

 אגורות למניה. 56.5מיליון שקל, המשקף מחיר של  34-הפעילות שהוכנסה נקבע על כ

 שקלמיליון  250-כ גייסהש אל על תעופהה חברתה בלט, בקרב המנפיקות הותיקות החודש ▪

  .לציבור כתבי אופציה למניותבהנפקת 

o  ה הקצאה בגודלה בלט .שקל וןמילי 860-כבשווי של  הקצאות פרטיות של מניות 15החודש בוצעו

 מיליון שקל למשקיעים מסווגים. 350-בסך כאו.פי.סי אנרגיה פרטית שביצעה 

o מיליארד  0.8-מיליארד שקל. מרבית הסכום, כ 1-כ דואליות גייסו החודש בחו"להחברות ה

בגודלן הנפקות שביצעו חברות הביומד  בלטוהנפקות לציבור בארה"ב.  שקל גויסו בחמש

 מיליארד שקל, בהתאמה. 0.17-וכ 0.26-בסך כאנלייבקס ואיתמר מדיקל 

 רישום כפולחברות 

החלו ( RADAשמניותיה נסחרות בבורסת נאסד"ק )סמל: ראדא חברת הטכנולוגיה מניות  ❖

בפיתוח, . החברה עוסקת במסגרת הרישום הכפול 2021בפברואר  2-אביב ב-להסחר גם בתל

 1.4-ושוויה ערב הרישום הגיע לכ ייצור ושיווק מערכות מכ"ם קרקעיות ומערכות לכלי טייס

 .מיליארד שקל
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, 90-ת"א : למדדי הבורסה המובילים 2021תחילת אפריל בלהצטרף  מניות החברה צפויות

 עילית, –בלוטק, ת"א טק-, ת"א גלובלSME150-אקלים נקי, ת"א 125-, ת"א125-ת"א

 תעשיה.-נולוגיה, ות"אטכ-ת"א

והן ( CEL)סמל:  NYSE-במחקה את מניותיה מהמסחר בארה"ב  סלקוםחברת התקשורת  ❖

 .אביב-ממשיכות להיסחר בתל

 שוק איגרות החוב והמק"מ
 

 מדדים עיקריים:
 

 1-2/2021 2021 פברואר 

   אג"ח חברות:

 0.7% 0.2% 20-תל בונד

 0.7% 0.1% 40-בונד-תל

 1.9% 1.2% תשואות-תל בונד

 -0.2% -0.1% שקלי-תל בונד

 0.6% 0.4% תשואות שקלי –תל בונד 

   אג"ח ממשלתי:

 -0.7% -1.3% צמוד מדד 

 -1.9% -1.7%  ריבית קבועה –שקלי 

  מדדי איגרות החוב:מגמה מעורבת ב פברוארב הנרשמ בשוק איגרות החוב ❖

o התשואה . 1.7%-בכ ירדו החודש איגרות החוב הממשלתיות השקליות בריבית קבועה

בסוף  1.2%-בסוף ינואר, לכ 0.8%-עלתה מכשנים  10-שקלי ל לפדיון של אג"ח ממשלתי

שנים שעלתה  10-תשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל, וזאת בדומה ל2021פברואר 

 . 2021 פברוארבסוף  1.5%-לכ ינוארבסוף  1.1%-מכ

ת את ציפיות המשקיעים לעלייה בשיעור עלייה בתשואות האג"ח לפדיון של אג"ח אלה, משקפ

 נפלציה ובעקבות זאת עלייה בשיעור הריבית.יהא

o  מדד המחירים לצרכן . 1.3%-צמודות המדד ירדו החודש בכאיגרות החוב הממשלתיות

ית בשיעור של לנפלציה שליי, לאחר א2021בינואר  0.1%-ממשיך להיות שלילי בשיעור של כ

 .2020בשנת  0.7%

o כמעט ללא שינוי. החודש נותרוהקונצרניות צמודות המדד והשקליות  איגרות החוב 

o  בהמשך  2.1%-שעלו בכ איגרות החוב הקונצרניות צמודות המט"חבלטו לחיוב החודש

בחודש הקודם, וזאת בהשפעת התנודתיות בשער הדולר ביחס לשקל  2.9%-לעלייה של כ

ישראל בחודש הקודם, ומנגד  שמושפע לחיוב מתוכנית רכישות הדולרים עליה הודיע בנק

 מושפע לשלילה מהמשך הזרמת כספים ע"י הפד.
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 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )
 

 
 פברואר

2021 
1-2/2021 

 3,753 3,777 אג"ח ממשלתי

 884 882 קרנות סלאג"ח חברות כולל 

 741 736 קרנות סלאג"ח חברות ללא 

 4,637 4,659 קרנות סלסה"כ אג"ח כולל 

 432 366 ממק"

 

בדומה למחזור בחודש הקודם. מיליארד שקל,  4.7-בכהמחזור היומי  הסתכםבשוק איגרות חוב  ❖

 :התפלגות המחזורי לסוגי איגרות חוב מורה על מגמה מעורבת, כאשר

o  נמוך  -מיליארד שקל בפברואר  2.5-הסתכם בכ באג"ח ממשלתי שקלימחזור המסחר היומי

 .2020בשנת מהמחזור הממוצע  18%-אך גבוה בכמהמחזור בחודש הקודם,  6%-בכ

o  מיליארד שקל בפברואר,  1.3-הסתכם בכצמוד מדד באג"ח ממשלתי מחזור המסחר היומי

 .2020בשנת מהמחזור הממוצע  36%-מהמחזור בחודש הקודם וגבוה בכ 20%-גבוה בכ

o  קל, מיליארד ש 0.74-בכ הסתכם )ללא קרנות סל(קונצרני באג"ח מחזור המסחר היומי

 .2020בשנת מהמחזור הממוצע  21%-בדומה למחזור בחודש הקודם, ונמוך בכ

o 26%-נמוך בכ, שקליליון מ 366-בכ הסתכםבפברואר והיומי  המחזורירד  במלווה קצר מועד 

  .2020בשנת לעומת המחזור הממוצע  37%-, ונמוך בכהמחזור בחודש הקודםמ
 

 הנפקות והקצאות של איגרות חוב:
 אג"ח חברות:

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

 

 1-2/2021 2021פברואר  

 7,453 4,114 אג"ח לציבור

 חברות חדשותמזה:  גיוס ע"י 

 )מספר החברות(
- 

119 

 )שתי חברות(

 TASE UP * 120 1,270אג"ח 

 8,723 4,234 סה"כ

o מיליארד 4.1-בכמו הסתכ העסקיע"י הסקטור  הגיוסים מהציבור בשוק איגרות החוב בתל אביב 

מיליארד שקל גויסו ע"י  0.7-, וכהסקטור הריאלימיליארד שקל גויסו ע"י  3.4-. כפברוארב שקל

 הסקטור הפיננסי. 
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o בלטו החודש:הנפקות לציבור.  11-מיליארד שקל ב 3.1-החודש גויסו כ 

 –הממשלתית ע"י חברת המים  בהנפקה הגדולה ביותר השנהגויסו  מיליארד שקל 1.1-כ ▪

 AAAהחברה גייסה את הסכום בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד בדירוג  .מקורות

 : "מעלות"

 .0.8%שנים, תשואה לפדיון   4.9גויסו באג"ח צמוד מדד, מח"מ  שקלמיליון  956-כ -

  (.-0.4%שנים, תשואה לפדיון ) 4.9באג"ח צמוד מדד, מח"מ גויסו  שקלמיליון  148-כ -

 .2022-2021בשנים  שקלמיליון  670-כים פדיונות אג"ח סחיר בסך לחברה צפוי

חברת הנדל"ן  הנפקה שביצעהבראשן . חברות נדל"ן 4מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י  0.8-כ ▪

סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ  תבהנפקמיליון שקל  450-שגייסה כ אמות מניב בארץ

"מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח  Aa2-ו "מעלות" AA, בדירוג 0.92%שנים, ריבית  9

 .2022-2021מיליארד שקל בשנים  1-סחיר בסך כ

o  הקצאות פרטיות של אג"ח למשקיעים מסווגים ע"י חברות  שמיליארד שקל בש 1.0-כהחודש גויסו

חב' האשראי החוץ  שביצעה של אג"ח צמוד מדדבהקצאה גויסו שקל  מיליון 306-מתוכם כ .נדל"ן

 .פתאלשקל גויסו בהקצאה של אג"ח שקלי ע"י חב' המלונאות  מיליון 263-וכמימון ישיר,  בנקאי

o ת דירוגדירוג גבוה מקבוצעם מהגיוס החודש בוצע באג"ח  83%-כ "Aמהגיוס  10%-, כ" ומעלה

 מהגיוס בוצע באג"ח ללא דירוג.  7%-וכ דירוג נמוך יותרבוצע באג"ח עם 

o שקלי בריבית מהגיוס בוצע באג"ח  44%-, וכצמוד מדד חמהגיוס החודש בוצע באג" 56%-כ

 קבועה. 

o באג"ח הנסחר ב לידר השקעותי "עגויסו החודש נוספים שקל  יליוןמ 120-כ-TASE UP, 

 .""מידרוג A1, דירוג 2.1% קבועה שנים, ריבית 3.8, מח"מ שקליאג"ח סדרה חדשה של באמצעות 

מובנהאג"ח   

מיליון שקל  221-שגייסה כהראל פקדון סחיר  ע"יחוב מובנות הנפקה של איגרות  בוצעה בפברואר

 קדונות בבנקים מקומיים. יבהנפקה לציבור של אג"ח מובנה מגובה בפ

ע"י   Aaa, מדורג 0.3%שנה, תשואה לפדיון  0.1האג"ח שהונפק שקלי בריבית משתנה, מח"מ 

 "מידרוג".

 
 אג"ח ממשלתי

 
 קלים(:הנפקות אג"ח ממשלתי ברוטו )במיליוני ש

-בהמשך לגיוס בסך כ, פברוארבמיליארד שקל  14.3-כבסך אביב -בתלהנפיק אג"ח  האוצר משרד

  בחודש הקודם.  מיליארד שקל 14.8

מהסכום גויסו  23%-מהסכום שגויס החודש, בוצע באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ 77%-כ

  באמצעות אג"ח צמוד מדד.
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הנגזריםשוק   
 

 באלפי יחידות(:מחזורים יומיים )
 

 1-2/2021 2021 פברואר 

 73 66 35-אופציות חודשיות על מדד ת"א

 34 32 35-אופציות שבועיות על מדד ת"א

 61 58 אופציות דולריות

 :לעומת החודש הקודם נגזריםמרבית הבמסחר במחזורי הירידה , נרשמה פברוארב ❖

, בדומה למגמה ושבועיות( )חודשיות 35-ירידה במחזורי המסחר באופציות על מדד ת"א •

 אלף יחידות לעומת  98-והסתכם בפברואר בכ, בשוק המניות ובהשפעת הירידה בתנודתיות

נקודות בסוף ינואר  24-ירד מכ  VTA35התנודתיות מדד אלף יחידות בחודש הקודם. 117-כ

א אף הו רשם VIX S&P-ה –יצוין כי מדד התנודתיות בארה"ב נקודות בסוף פברואר.  22-לכ

 . נקודות בסוף פברואר 28-נקודות בסוף ינואר לכ 33-ירידה מכ

, נמוך  אלף 58-בכ פברוארהסתכם בש הדולריות באופציותהיומי  המסחר מחזורבירידה  •

שבסיכום מהמחזור בחודש הקודם. המסחר הושפע מהתנודתיות בשער הדולר,  10%-בכ

 חודש.בסוף ה 3.28והגיע לשער של חודשי נותר כמעט ללא שינוי 

יחידות ביום  1,040-בכשהסתכם בפברואר  אופציות על האירועלייה במחזור המסחר היומי ב •

 במחזורי המסחר החודשהעלייה  ינואר.יחידות ביום בממוצע בחודש  230-כבממוצע לעומת 

  .פברוארב 0.6%-האירו ביחס לשקל בכ התחזקותהושפעה מ

 ( ETFקרנות סל )

 שקל בסוף החודש.   מיליארד 93-, ששווין הגיע לכקרנות סל 533נסחרו בתל אביב  פברוארבסוף 

 :מיליון שקל 110-בשווי מצרפי של כ קרנות סל חדשותשש החודש נרשמו למסחר 

ונרשמו למסחר  2020שהושק בנובמבר קלינטק -ראשונות בבורסה על מדד ת"אסל שתי קרנות  •

 הראל ותכלית.  ע"י

 מגדל.שנרשמה ע"י  Aצמודות  -תל בונד  - אחת על מדד אג"ח חברות בבורסה קרן •

 CSI300על מדד  -קרנות סל  2רשמה למסחר  קסם – קרנות סל  על מדד מניות בינלאומי שלוש •

 Bluestar Chinaרשמה למסחר קרן סל על מדד   מגדלו ,S&P New China Sectorsועל מדד 

Internet Software. 

מיליון  14-, בשווי של כDJ Israel Consumer לאומיעל מדד מניות בינקסם של קרן סל אחת מנגד, 

 .לקרן נאמנות פתוחה הפכה שקל, 
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 נסחרות קרנות חוץ

קרנות על מדדי אג"ח  10-קרנות על מדדי מניות בינ"ל ו 13) הקרנות הזרות 23-ב שווי החזקות הציבור

וזאת לאחר  מיליארד שקל, 1.15-הסתכם בכ ,אביב-בבורסה בתלהנסחרות בלאקרוק של  בינ"ל(

 .שקלמיליארד  1.04-סתכם בכוה שקל המיליארד רף את חצה בחודש הקודם לראשונהש

מיליון שקל בשווי קרנות החוץ בפברואר, נבעה בעיקר מרכישות הציבור של קרנות  116-עלייה של כ

יון מיל 22-מיליון שקל נטו. מעליית מדדי המניות בחו"ל תרמה כ 94-חוץ על מדדי מניות בשווי של כ

 שקל לעליית שווי קרנות החוץ על מדדי המניות. 

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

 

 

שווי 

החזקות 

 הציבור 

 פברואר

2021 

רכישות/)מכירות( 

 נטו

 2021 פברואר

רכישות/)מכירות( 

 נטו

1-2/2021 

 -19 -440 27,316 קרנות סל על מדדי מניות בת"א

 361 -20 34,926 קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל

 132 -97 25,566 קרנות סל על מדדי אג"ח חברות בת"א

 -69 19 5,224 *אחר*

 405 -538 93,032 סה"כ

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

לעומת השווי של  מיליארד שקל 0.4-גבוה בכהיה  2021 פברוארשווי השוק של קרנות הסל בסוף 

  :קרנות הסל בסוף החודש הקודם

שמקורה במכירות , אביב-מיליארד שקל ירידה בשווי קרנות הסל על מדדי מניות בתל 0.4-כ •

 .הציבור

עליית , שמקורה במיליארד שקל עלייה בשווי קרנות הסל על מדדי מניות בינלאומיים 0.9-כ •

  .מדדי המניות

שמקורה , אביב-אג"ח חברות בתלמיליארד שקל ירידה בשווי קרנות הסל על מדדי  0.1-כ •

 .במכירות הציבור

 .ח ממשלתי ואג"ח בחו"לקרנות סל על מדדי אג" יציבות בשווי •
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 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )
 

 
 פברואר

2021 
1-2/2021 

 347 294 קרנות סל על מדדי מניות
 18% 16% ר במניות% ממחזור המסח 

 143 146 קרנות סל על מדדי אג"ח 
 16% 16% % ממחזור המסחר באג"ח לא ממשלתי 

 

  :פברוארבסל בקרנות  במחזורי המסחרמגמה מעורבת 

-הסתכם בכבדומה למגמת המסחר במניות, וירד,  מחזור המסחר בקרנות סל על מדדי מניות •

 .בחודש הקודםור מהמחז 26%-בכנמוך , פברוארמיליון שקל ב 294

גבוה אך  פברוארמיליון שקל ביום ב 146-הסתכם בכמחזור המסחר בקרנות סל על מדדי אג"ח  •

  .למגמת המסחר באיגרות החוב הקונצרניות , וזאת בדומהמחזור בחודש הקודםבמעט מה

 
 שקלים(: במיליונייצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות )

 

 1-2/2021 2021פברואר  

 556 44 אביב-ות במניות בתלקרנות המשקיע

 5,923 2,803 אביב-בתל חוב באיגרות המשקיעות קרנות

 -108 -65 קרנות שקליות

 -1,628 -997 קרנות כספיות

 2,400 962 קרנות המשקיעות בחו"ל

באיגרות חוב נאמנות המשקיעות  קרנותרכישות הציבור של התמתנו מעט בשוק קרנות הנאמנות 

מיליארד שקל  3.1-, בהמשך לרכישות בסך כפברוארמיליארד שקל נטו ב 2.8-כוהסתכמו באביב -בתל

, בפברואר זניח בסכום הסתכמואביב -רכישות של קרנות סל על מדדי מניות בתלנטו בחודש הקודם. 

 .הקודם בחודש שקל מיליארד 0.5-כ בסך רכישות לאחר

 פברוארמיליארד שקל ב 1-כוהסתכמו ב החודשהתמתנו  "לבחו המשקיעות קרנותרכישות של גם 

 מיליארד שקל נטו בחודש הקודם. 1.4-המשך לרכישות בסכום של כ

מיליארד שקל, לאחר מכירות  1-ע"י הציבור והסתכמו בכ כספיות קרנותמכירות של התגברו החודש 

  מיליארד שקל נטו בחודש הקודם. 0.6-בסך כ
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 חדשות

השער כך ש – הבסיס ביום המסחר הראשוןהבורסה לניירות ערך משנה את כללי קביעת שער  ❖

לאחרונה פנו לבורסה חברות ציבוריות שביצעו הנפקות ראשוניות  - ייקבע לפי מחיר ההנפקה

וביקשו כי שער הבסיס יהיה על פי מחיר ההנפקה, במטרה להציג את תשואת נייר הערך ממועד 

לים בין היתר גופים ההנפקה. לאחר בחינת הסגל המקצועי של הבורסה עם פעילי שוק הכול

מוסדיים, חברי בורסה ומנהלי קרנות סל, הוחלט לאמץ את השינוי כך ששער הבסיס ישקף את 

 פרטים נוספיםל השווי ההוגן של נייר הערך.

מדד האג"ח הכללי ישמש , All-Bondת חוב חדשים הבורסה תשיק סדרת מדדי איגרו ❖

, יחושבו בזמן אמת ולפי All-Bondסדרת מדדי  -All-Bondכבסיס לפיתוח סדרת מדדי 

במסגרת המתודולוגיה החדשה, ישודרגו מדדי "אג"ח כללי" ו"אג"ח צמודות  מתודולוגיה סדורה.

מדדי  6שתנה וחישובם של מ  All-Bond -שקלי ו All-Bondמדד", יושקו שני מדדים חדשים 

 לפרטים נוספים אג"ח סוף יום, יופסק.

 

 

 

אביב בע"מ והמידע הנכלל בה )להלן:  –של הבורסה לניירות ערך בתל  חודשיתהסקירה ה

"( מיועדת לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בה שימוש אחר כלשהו, לרבות מכירת המידע"

 רה ובין שלא בתמורה.הנתונים או הפצתם בין בתמו

או בכל חלק ממנה משום המלצה או עצה לנהוג  חודשיתאין לראות במידע הנכלל בסקירה ה

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 

 שקעות או בכל תחום אחר.בתחום הה

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 

שגיאה, זה או אחר, והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות,  מסויםלעדכניותו או להתאמתו לצורך 

 השמטה או אי דיוק שנפלו, במידע מכל סיבה שהיא. 

אינן מחייבות את הבורסה והן בבחינת הבעת  חודשיתהמסקנות והדעות המובאות בסקירה ה

 דעה בלבד.

  .ISSN. -8231-0333 כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
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