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 2021 אפרילחודש יכום ס

התנהל על רקע יציאה כמעט מלאה אביב בחודש אפריל -המסחר בבורסה בתל •

הסתכם בעליות שערים בכל מדדי המניות ושל המשק מהסגר השלישי 

 . המובילים

  5%-כעלו ב SME60-ות"א  90-ת"א מדדי, ואילו 2%-כב עלה 35-ת"א מדד

 .בהתאמה, 6%-כוב

 בנייה -מדדי ת"אובראשם , עליות שערים אפיינו את מרבית המדדים הענפיים •

  .בהתאמה ,13%-כבו 15%-כב שעלו החודש מניב ישראל-ות"א

גבוה  – אפרילמיליארד שקל ב 2.0-בכ הסתכם מחזור המסחר היומי בשוק המניות •
 ברבעון הראשון של השנה.חזור מהמ 7%-בכ

  .מיליארד שקל 1-כ של סכום אפרילב המניות גויסבשוק  •

חברות  34-המצטרפות ל חדשותמו"פ  שותפויות שתיבין המנפיקות החודש 
 הנפקה ביצעוש, טק-שורטק ו-יוניק -שהצטרפו לבורסה ברבעון הראשון של השנה 

 כל אחת.מיליון שקל  26-כ וגייסו  (IPO) המניות בשוק ראשונית

בונד  תלבראשם מדדי , איגרות החוב הקונצרניותמרבית מדדי בעליות שערים  •

 וירידה קלה, בהתאמה 1%-ובכ 1.5%-שעלו החודש בכ תשואות בונד ותל גלובל

 .איגרות החוב הממשלתיות מדדיב

במחזורי המסחר ויציבות , שקליותממשלתיות  ח"באג מסחרה מחזורב ירידה •

 . הרבעון הראשון של השנהלעומת  חברותבאג"ח צמודות מדד ובאג"ח ממשלתיות 

בהנפקות ובהקצאות מיליארד שקל גויסו  5.5-כ – לציבור חברות  ם באג"ח גיוסי •

 1.1-, וכע"י הסקטור הריאלי וגויסמיליארד שקל  4.4-, מזה כפרטיות של אג"ח

 . מיליארד שקל גויס ע"י הסקטור הפיננסי

מיליארד  0.9-בסך כ דיסקונט בנקשביצע  COCOת אג"ח הנפקבלטה בגודלה 

 שקל.

למשקיעים  COCOבאג"ח  מזרחי טפחותמיליארד שקל גויסו החודש ע"י בנק  2-כ •

 .TASE UP-במוסדיים מקומיים ובינלאומיים שנרשם למסחר 

 35-באופציות על מדד ת"אבמחזורי המסחר  20%-של כ ירידה :הנגזרים בשוק •

במחזורי המסחר  15%-כשל  עלייהו ,הרבעון הראשון של השנהלעומת  אפרילב

 .באופציות הדולריות
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מקומיים על מדדי מניות קרנות סל  חמש נרשמו למסחר החודש בשוק קרנות הסל •

ק טנקלי-על מדד ת"אמסוג "שורט"  בבורסה קרן ראשונה, בהן ובינלאומיים

  .2020שהושק בנובמבר 

תאגיד ניהול של  קרן חוץ חדשה, ראשונה בבורסהנרשמה למסחר החודש  •

על מדד מניות הכולל חברות רובוטיקה ובינה , ההשקעות הבינלאומי "ליקסור"

 .(AI) מלאכותית

-קרנות על מדדי מניות ואג"ח חברות בתלהתחדשו רכישות הציבור של  בקרנות סל •

  מיליארד שקל. 0.9-כוהסתכמו באביב 

רכישות הציבור של קרנות הנאמנות המשקיעות במניות התגברו  בקרנות הנאמנות

 מיליארד שקל. 4.1-והסתכמו בכ ובאיגרות חוב בת"א

__________________ 
 יחידת המחקר, נורית דרור

 
 שוק המניות 

 מדדים עיקריים:

 
 אפריל
2021 

1-4/2021 

 9.5% 2.3% 35-ת"א

 11.2% 4.8% 90-ת"א

 SME60 5.8% 19.5%-ת"א

 12.2% 6.6% צמיחה-ת"א

 6.4% 2.2% עילית-ת"א טק

 19.6% 3.1% 5-ת"א בנקים

 16.1% 11.8% נדל"ן-ת"א

 22.2% -0.6% נפט וגז-ת"א

אביב בחודש אפריל הסתכם בעליות שערים בכל מדדי המניות -המסחר בבורסה בתל ❖

 המובילים, וזאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.

וזאת בעקבות המסחר החודש התנהל על רקע יציאה כמעט מלאה של המשק מהסגר השלישי, 

חיסון מהיר ונרחב של מרבית האוכלוסיה בסיכון, שהביא לירידה חדה בשיעור הנדבקים בוירוס 

 תוך כוונה להרחיב את מבצע החיסון לקבוצת גיל צעירה יותר.ה"קורונה", 

 כלכליים שהתפרסמו החודש, ביניהם:-הרחבת הפעילות במשק באה לידי ביטוי בנתונים מקרו
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o  שיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל הקורונה + מנתוני הלמ"ס עולה כי

, 2021במרץ  9.5%-, ירד לראשונה מזה כחצי שנה לשיעור חד ספרתי של כהבלתי מועסקים

 בממוצע בחודשיים הראשונים של השנה. 15%-לעומת כ

o ובסיכום 2021במרץ  0.6%-עלה בש מדד המחירים לצרכןוסף שפרסם הלמ"ס הינו נתון נ ,

. למרות 2020בשנת  0.7%, וזאת לאחר ירידה של 0.8%-עלה ב 2021הרבעון הראשון של 

-עלה המדד ב האחרוניםחודשים ה 12-זאת, עדיין שיעור האינפלציה השנתי נמוך, כאשר ב

 באפריל. 0.1%ברמת שפל של  במשק הריביתבלבד, ולכן בנק ישראל הותיר את  0.2%

o  בהמשך , 0.5%-ב עלה 2021 מרץלחודש  המדד המשולב למצב המשקבנק ישראל פרסם כי

 .בחודש הקודם 0.45%לעלייה של 

, ומדדי 10%-בכ ובסיכום השליש הראשון של השנה עלה, 2%-עלה החודש בכ 35-מדד ת"א ❖

 ושל  11%-, והשלימו עלייה של כ6%-בכ  5%-עלו החודש בכ SME60-ת"א-ו 90-ת"א

 . 2021בהתאמה בשליש הראשון של  20%-כ

 בנייה -מדדי ת"א בראשםעליות שערים אפיינו החודש את מרבית המדדים הענפיים,  ❖

 15%-ושל כ 29%-בהתאמה, והשלימו עלייה של כ ,13%-ובכ 15%-מניב ישראל שעלו בכ-ות"א

 . 5%-מניב חו"ל שעלה החודש בכ-מתחילת השנה, זאת לעומת מדד ת"א

באפריל, ולמרות זאת ממשיך לבלוט  בכחצי אחוזשירד נפט וגז יוצא דופן החודש מדד ת"א 

 מתחילת השנה. 22%-בעלייה של כ

  :ורסהלמדדי הב ותמני צירוף

 6-החל ב "חדשות תמהיר למניוהמסלול "בתווספו למדדי המניות הש חדשותלהלן המניות ה ❖

יהש, בלנדר, הום ביוגז, מיכמן, נקסטפרם,  50טק -אייס קמעונאות, אנרג'ין, ביג: 2021 אפרילב

 ראדא.וסולאיר, פינרג'י, 

 6-החל ב ותיקות" תמהיר למניוהמסלול "בתווספו למדדי המניות הש חדשותלהלן המניות ה ❖

 .סאטקום מערכותוביומילק, ברנד,  :2021 אפרילב

 
 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )

 

 1-4/2021 2021 אפריל 

 1,891 1,993 קרנות סל מניות כולל 

 1,587 1,725 קרנות סל מניות ללא 

 

 גבוה , אפרילב שקל מיליארד 2.0-בכ הסתכם, סל קרנות כולל, המניות בשוק היומי המחזור ❖

 ,אפרילב 5-ב .2020ברבעון הראשון של השנה וגם מהמחזור הממוצע בשנת  מהמחזור 7%-בכ

  – מיליארד שקל בבורסה 3.5-נרשם מחזור בסך כ של מדדי המניות החודשיערב העדכון 

 .בשלב הנעילה מיליארד שקל מתוכם, 2.0-כ
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 גיוסי הון/חברות חדשות:
 

  שקלים(: במיליוניהנפקות והקצאות של מניות )
 

 1-4/2021 2021 אפריל 

 10,059 1,025  :אביב-גיוס בתל

 3,154 53 ע"י חברות חדשותמזה: 
 חברות ושותפויות מו"פ( 35) )שתי שותפויות מו"פ( (חדשות מנפיקותמספר )

 1 - רישום כפול חדשות חברות

 5 1 חברות שהכניסו פעילות חדשה

 330 - מניות TASE UP-גיוס ב

 2,295 513 גיוס בחו"ל

 

מיליארד שקל באפריל, וזאת בהמשך לגיוסי  1-כהסתכמו בהגיוסים בשוק המניות בתל אביב  ❖

 . 2021מיליארד שקל ברבעון הראשון של  9-ענק בהיקף של כ

 להלן עיקרי הגיוס החודש:  

o לציבור הנפקות בשש החודששקל גויסו  מיליון 270-כ . 

 המניות בשוק ראשונית הנפקה שביצעו חדשותמו"פ  שותפויות שתיבין המנפיקות החודש 

(IPO:) מיליון  5.4-מיליון שקל מהציבור וכ 21.1-כ –מיליון שקל  26.5-כ, שגייסה טק-יוניק

מיליארד יותר מבחברות הייטק בעלות שווי של שקל מהשותף הכללי. השותפות משקיעה 

שקל מהשותף הכללי.  מיליון 5.2-וכ מהציבור שקל מיליון 21-כ –שגייסה טק-שורדולר; ו

  .השותפות משקיעה בחברות העוסקות בתחומי הפינטק והאינשורטק

בהנפקת  שקלמיליון  112-כ גייסהשאלרון  ברתחה בלטבקרב המנפיקות הותיקות החודש, 

 . מניות לציבור

o גויס ע"י  כמחצית הסכום. הקצאות פרטיות של מניות 14-מיליון שקל גויסו החודש ב 700-כ

  ממניות החברה לשלושה משקיעים מסווגים. 15%-בהקצאה של כנכסים ובנין חברת הנדל"ן 

o מרבית  .מיליון שקל הוזרמו לחברות בגין מימוש סופי של כתבי אופציה למניות וליה"ש 60-כ

 בהתאמה., רני ציםו דלק קבוצה לחברות מוהוזרמיליון שקל  23-וכ 28-כהסכום 

ת'ירד איי חברת  - לחברה נסחרת השנה, חמישית, הכנסת פעילותהחודש הושלמה  ❖

  :ניו הוריזוןמוזגה לתוך חברת  מערכות

פיתוח טכנולוגיות ומערכות אלקטרו אופטיות זעירות בהעוסקת ", ת'ירד איי מערכות חברת "

 מוזגה, משולבות בינה מלאכותית לפרויקטים בתחום הרובוטיקה הרחפנים ורכבים אוטונומיים

בעלי מניות כל ממניות החברה ל 70%-ה של כאצקהמיזוג בוצע בה. "ניו הוריזון" לתוך חברת

 מיליון שקל. 29-השווי של הפעילות שהוכנסה נקבע על כהערכת  ". ת'ירד איי מערכות"
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 34%-כ -כמעט כל הסכום -כחצי מיליארד שקל  דואליות גייסו החודש בחו"להחברות ה ❖

 -הקנדית  SPAC-לבעלי מניות חברת השהוקצו , אינטרקיור הרפואיהקנאביס ממניות חברת 

Surversive  , למסחר כפול בבורסת טורנטו שבקנדה  ם החברהרישובהליך שכלל גם את

(TSX)הראשונה אשר נסחרת ברישום דואלי בין  החברה זו .2021באפריל  23-, החל ב

 .TASE לבין הבורסה בתל אביב  TSX קנדהטורונטו בבורסת 

 (:IPOגיוס עתידי ע"י חברה חדשה ) ❖

החודש פרסמה  קיון ותמרוקיםיייצור ושיווק מוצרי נייר, מוצרי נחברה העוסקת ב –פרימוטק 

מיליון שקל בהנפקת מניות ראשונה  75-כתשקיף להשלמה מעודכן, במסגרתו מתכננת לגייס עד 

  מיליון שקל. 375-כ( לפי שווי חברה של IPOלציבור )

 החוב והמק"משוק איגרות 
 

 מדדים עיקריים:
 

 1-4/2021 2021 אפריל 

   אג"ח חברות:

 2.7% 0.9% 20-תל בונד

 2.3% 0.6% 40-בונד-תל

 4.2% 1.0% תשואות-תל בונד

 0.8% 0.6% שקלי-תל בונד

 2.6% 1.0% תשואות שקלי –תל בונד 

   אג"ח ממשלתי:

 0.3% -0.1% צמוד מדד 

 -1.8% -0.2%  ריבית קבועה –שקלי 

o  גלובל-תל בונדמדדי בראשם , איגרות החוב הקונצרניותמרבית מדדי עליות שערים אפיינו את 

ושל  3%-, והשלימו עלייה של כבהתאמה ,1%-ובכ 1.5%-, שעלו החודש בכתשואות -בונד תלו

 . מתחילת השנהבהתאמה,  4%-כ

ועדיין מובילות בכחצי אחוז שירדו החודש  איגרות החוב הקונצרניות צמודות המט"חיוצאות דופן 

, וזאת בהשפעת ציפיות להתחזקות הדולר ביחס 2021בשליש הראשון של  6.5%-בעלייה של כ

לשקל כתוצאה מתוכנית רכישות הדולרים עליה הודיע בנק ישראל בתחילת השנה. יצוין כי באפריל 

 .השנהלעומת תחילת  1%-ביחס לשקל, אך שערו עדיין גבוה בכ 2.5%-נחלש הדולר בכ

o איגרות החוב , ואילו 0.8%-עלו החודש בכ איגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד

עלו  2021. בסיכום השליש הראשון של הממשלתיות צמודות המדד נותרו כמעט ללא שינוי

 בהתאמה. 0.3%-ובכ 2.5%-איגרות חוב אלה בכ
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o ובסיכום השליש  0.2% -החודש בכירדו  איגרות החוב הממשלתיות השקליות בריבית קבועה

הגיע שנים  10-שקלי ל התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי. 1.8%-ירדו בכ 2021הראשון של 

גבוה מהתשואה ו, בדומה לשיעור התשואה בסוף החודש הקודם 2021בסוף אפריל  1.1%-כל

 . 0.8%-לפדיון בתחילת השנה שעמדה על כ

מגמה דומה אפיינה את אג"ח ממשלת ארה"ב, כאשר התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב 

 ,בסוף החודש הקודם בדומה לשיעור התשואה 2021בסוף אפריל   1.6%-לכהגיעה שנים  10-ל

 בתחילת השנה. 0.9%-של כ לפדיון ולעומת תשואה
 

 שקלים(: במיליונייומיים ) מחזורים
 

 1-4/2021 2021 אפריל 

 3,478 2,754 אג"ח ממשלתי

 830 827 קרנות סלאג"ח חברות כולל 

 702 719 קרנות סלאג"ח חברות ללא 

 4,308 3,581 קרנות סלסה"כ אג"ח כולל 

 390 198 מק"מ

 

 21%-נמוך בכ -באפריל  מיליארד שקל 3.6-בכהמחזור היומי  הסתכםבשוק איגרות חוב  ❖

. בסיכום מתחילת השנה הסתכם המחזור היומי 2021מהמחזור הממוצע ברבעון הראשון של 

הירידה . 2020מהמחזור הממוצע בשנת  4%-מיליארד שקל, עדיין גבוה בכ 4.3-באג"ח בכ

מקורה באג"ח ממשלתי שקלי, לעומת הרבעון הראשון של השנה, במחזורי המסחר באפריל 

 :כאשר

o לעומת  – אפרילמיליארד שקל ב 1.6-הסתכם בכ באג"ח ממשלתי שקליהיומי  מחזור המסחר

למחזורים הערים ברבעון הראשון של יצוין כי  .מיליארד שקל ברבעון הראשון של השנה 2.5-כ

, כפי 2021פברואר -מיליארד שקל בינואר 19-השנה תרמו רכישות משקיעי חוץ, בסך כ

 שעולה מנתוני בנק ישראל.

o  אפרילמיליארד שקל ב 1.1-הסתכם בכבאג"ח ממשלתי צמוד מדד מחזור המסחר היומי ,

 .בדומה למחזור הממוצע ברבעון הראשון של השנה

o  בדומה מיליארד שקל,  0.7-הסתכם בכ )ללא קרנות סל(באג"ח קונצרני מחזור המסחר היומי

 למחזור הממוצע ברבעון הראשון של השנה.

, כמחצית בלבד שקל מיליארד 0.2-בכ והסתכם באפרילהיומי  המחזורירד  מועד קצר במלווה גם ❖

מיליארד שקל בממוצע  0.6-ולעומת מחזור יומי בסך כ 2021המחזור הממוצע ברבעון הראשון של 

 . 2020שנת 
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 הנפקות והקצאות של איגרות חוב:
 אג"ח חברות:

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

 

 1-4/2021 2021 אפריל 

 19,973 5,545 אג"ח לציבור

 חברות חדשותמזה:  גיוס ע"י 

 )מספר החברות(
- 

119 

 )שתי חברות(

  TASE UP * 1,979 11,487אג"ח 

 .2021אפריל -בינוארמיליארד שקל  10.2-כו 2021מיליארד שקל באפריל  2-כ – בחו"לגיוס מזה * 

 מיליארד 5.5-בכמו הסתכ ע"י הסקטור העסקי אביבהגיוסים מהציבור בשוק איגרות החוב בתל  ❖

מיליארד שקל גויסו ע"י  1.1-, וכהסקטור הריאלימיליארד שקל גויסו ע"י  4.4-. כאפרילב שקל

 הסקטור הפיננסי. 

 :מתוכםהנפקות לציבור.  17-מיליארד שקל ב 4.9-החודש גויסו כ ❖

ע"י  השנהשל הסקטור הפיננסי בהנפקה הגדולה ביותר מתוכם גויסו  מיליארד שקל 0.9-כ ▪

הכולל מנגנון לספיגת  COCOהסכום גויס בהרחבת סדרה של אג"ח מסוג   דיסקונט. בנק

, בדירוג 1.0%שנים, תשואה לפדיון  4.9הפסדים ע"י מחיקת קרן. האג"ח צמוד מדד, מח"מ 

AA מינוס ע"י "מעלות" ו-Aa3  ."ע"י "מידרוג 

  :בראשןחברות נדל"ן,  12גויסו ע"י  מתוכםמיליארד שקל  3-כ ▪

o בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח   ובינוי שיכוןחברת הבנייה גויסו ע"י מיליון שקל  514-כ

"מידרוג".  A2-"מעלות" ו Aשנים, בדירוג  6.4, מח"מ 2.8%שקלי, בריבית מקסימלית של 

 ; 2022-2021מיליון שקל בשנים  620-לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ

o סדרה חדשה של  תבהנפק נמלי ישראל החברה הממשלתית גויסו ע"ימיליון שקל  400-כ

"מידרוג".  Aa1-"מעלות" ו AAA, בדירוג 0.96%שנים, ריבית  16.8אג"ח צמוד מדד, מח"מ 

 .2022-2021מיליון שקל בשנים  570-לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ

מיליארד שקל גויסו  0.4-כ, מתוכם ע"י ארבע מנפיקות מענפים שוניםמיליארד שקל גויסו  1-כ ▪

שנים,  2.6בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ  שלמה החזקותע"י חברת הליסינג 

לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר  מינוס ע"י "מעלות". AA, בדירוג 0.06% תשואה לפידיון

 .2022-2021שקל בשנים מיליארד  0.8-בסך כ

מהגיוס  6%-, כ" ומעלהA" ת דירוגדירוג גבוה מקבוצעם מהגיוס החודש בוצע באג"ח  90%-כ ❖

 .ללא דירוגמהגיוס בוצע באג"ח   4%-וכ( BBB) דירוג נמוך יותרבוצע באג"ח עם 

שקלי בריבית גיוס בוצע באג"ח מה 32%-, וכח צמוד מדדמהגיוס החודש בוצע באג" 68%-כ ❖

 קבועה. 
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שהוקצה למשקיעים אג"ח ב מזרחי טפחותי בנק "עגויסו החודש נוספים מיליארד שקל  2-כ ❖

, COCOהגיוס בוצע בסדרה חדשה של אג"ח  .TASE UP-ב נסחרו מוסדיים מקומיים ובינלאומיים

, 2026לפדיון סופי באפריל  הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת קרן. האג"ח הינו דולרי,

בדירוג ריבית משתנה,  2031ולאחר מכן ועד אפריל  2026עד אפריל  3.08%ריבית קבועה 

 .Fitchע"י  BBB-ו S&Pמינוס ע"י  BBBבינלאומי 

 אג"ח ממשלתי
 

 הנפקות אג"ח ממשלתי ברוטו )במיליוני שקלים(:

-בהמשך לגיוס בסך כ, אפרילבמיליארד שקל   12.3-כבסך אביב -בתלהנפיק אג"ח  האוצר משרד

אפריל -מיליארד שקל בינואר 24-ולעומת גיוס בסך כ 2021ברבעון הראשון של  מיליארד שקל 42.5

מהסכום  24%-מהסכום שגויס החודש, בוצע באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ 76%-כ. 2020

 גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד. 

העלייה בגיוסי האוצר השנה היא תוצאה של העלייה בחוב הציבורי כפי שעולה מנתוני האוצר, לפיהם: 

 . 2019בשנת  60%-, לעומת כ2020בשנת  72.4%-שיעורו מהתוצר הגיע לכ

הנגזריםשוק   
 

 מחזורים יומיים )באלפי יחידות(:
 

 1-4/2021 2021 אפריל 

 65 55 35-אופציות חודשיות על מדד ת"א

 34 28 35-אופציות שבועיות על מדד ת"א

 55 61 אופציות דולריות

 :הרבעון הראשון של השנהלעומת בנגזרים מסחר במחזורי ה מגמה מעורבת, נרשמה אפרילב ❖

o  מדד על באופציותהיומי  המסחר מחזור - 35-ת"אירידה במחזורי המסחר באופציות על מדד 

אלף   83-והסתכם באפריל בכ בהשפעת הירידה בתנודתיות,)חודשיות ושבועיות( ירד,  35-"את

 . 2021אלף יחידות בממוצע ברבעון הראשון של  104-יחידות לעומת כ

בסוף מרץ,  נקודות 14-לעומת כ נקודות בסוף אפריל 12-ירד לכ  VTA35מדד התנודתיות

-כהגיע ל VIX S&P-ה –ין כי מדד התנודתיות בארה"ב . יצונקודות בתחילת השנה 19-לעומת כו

 נקודות בתחילת השנה. 23-בדומה לרמה בו היה בסוף מרץ ולעומת כ נקודות בסוף אפריל 19

o לעומת ,  אלף 61-בכ אפרילהסתכם בש הדולריות באופציותהיומי  המסחר מחזורב עלייה 

המסחר הושפע מהתנודתיות בשער . אלף יחידות בממוצע ברבעון הראשון של השנה 53-כ

 .סוף החודשבשקל  3.251ער של באפריל לש 2.5%-הדולר, שירד בכ
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o יחידות ביום  925-בכ אפרילשהסתכם ב אופציות על האירובמחזור המסחר היומי ב ירידה

החודש חלה  יצוין כי  .הראשון של שנהברבעון יחידות ביום בממוצע  1,200-כבממוצע לעומת 

  .בסוף אפריל וזאת בדומה לשער בו היה בסוף מרץ 3.92-התייצבות בשער האירו שהגיע לכ

 ( ETFקרנות סל )

 שקל בסוף החודש.   מיליארד 98.7-, ששווין הגיע לכקרנות סל 538נסחרו בתל אביב  אפרילבסוף 

 :מיליון שקל 18-בשווי מצרפי של כ קרנות סל חדשות חמשהחודש נרשמו למסחר 

 . תכלית למסחר ע"י הונרשמ 2020שהושק בנובמבר קלינטק -על מדד ת"אקרן ראשונה בחסר  •

 ביניהן שתי קרנות בחסר על מדדי מניות בארה"ב  ארבע קרנות סל  על מדדי מניות בינלאומיים,  •

NASADQ 100 ו- S&P 500. 

מיליון  7-, בשווי של כS&P Regional Banks בינלאומי על מדד מניותקסם של קרן סל אחת מנגד, 

 .לקרן נאמנות פתוחה הפכה שקל, 

 נסחרות קרנות חוץ

נרשמה לראשונה למסחר בבורסה קרן חוץ של תאגיד ניהול ההשקעות  2021באפריל  20-ב

הכולל חברות מניות עוקבת אחר מדד LYXOR ROBOTICS & AI הקרן הבינלאומי "ליקסור". 

קרנות חוץ הנסחרות בת"א בניהולה של  23-(, והיא מתווספת לAIרובוטיקה ובינה מלאכותית )

  "בלאקרוק".

הינה חברת ניהול נכסים אירופאית המתמחה במגוון סגנונות ההשקעה וכיום היא מנהלת  ליקסור

 קרנות הסל השלישית בגודלה באירופה. 

קרנות על מדדי אג"ח  10-קרנות על מדדי מניות בינ"ל ו 14) הקרנות הזרות 24-ב שווי החזקות הציבור

 .בסוף אפריל מיליארד שקל 1.34-הסתכם בכ ,אביב-בבורסה בתלהנסחרות  בינ"ל(

, נבעה מרכישות הציבור של קרנות חוץ על אפרילמיליון שקל בשווי קרנות החוץ ב 108-עלייה של כ

מיליון שקל  41-תרמה כשעליית מדדי המניות בחו"ל , וממיליון שקל נטו 67-מדדי מניות בשווי של כ

 לעליית שווי קרנות החוץ על מדדי המניות. 

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

 

 

שווי 

החזקות 

 הציבור 

 אפריל

2021 

רכישות/)מכירות( 

 נטו

 2021 אפריל

רכישות/)מכירות( 

 נטו

1-4/2021 

 475 576 30,184 קרנות סל על מדדי מניות בת"א
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שווי 

החזקות 

 הציבור 

 אפריל

2021 

רכישות/)מכירות( 

 נטו

 2021 אפריל

רכישות/)מכירות( 

 נטו

1-4/2021 

 807 166 37,579 קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל

 27 279 25,843 קרנות סל על מדדי אג"ח חברות בת"א

 -210 -36 5,089 *אחר*

 1,099 985 98,695 סה"כ

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

לעומת השווי של  מיליארד שקל 3.7-גבוה בכהיה  2021 אפרילשווי השוק של קרנות הסל בסוף 

מיליארד שקל מקורה בעליית שערי  2.5-כ –עיקר העלייה בשווי . קרנות הסל בסוף החודש הקודם

מיליארד שקל עלייה שמקורה  1-המניות בת"א ובחו"ל ובשערי איגרות חוב הקונצרניות בת"א, וכ

 : ברכישות נטו של קרנות סל ע"י הציבור

 0.9-. עלייה של כאביב-מיליארד שקל עלייה בשווי קרנות הסל על מדדי מניות בתל 1.5-כ •

מיליארד שקל  0.6-מיליארד שקל בשווי קרנות אלה, מקורה בעליית שערי המניות, ועלייה של כ

 0.5-יצוין כי רכישות הציבור החודש, היו לאחר מכירות בסך כ מקורה ברכישות נטו של הציבור.

 מרץ(.-מיליארד שקל בחודשיים הקודמים )פברואר

 1.6-מרביתה כ, מיליארד שקל עלייה בשווי קרנות הסל על מדדי מניות בינלאומיים 1.7-כ •

 .מרכישות הציבור נטוורק מקצתה , שערי המניותעליית נבעה מ מיליארד שקל

יליארד שקל עלייה מ 0.3-כ, מיליארד שקל עלייה בשווי קרנות הסל על אג"ח חברות 0.5-כ  •

 שערי איגרות החובמיליארד שקל עלייה שנבעה מ 0.2-שמקורה ברכישות הציבור נטו, וכ

מיליארד שקל בחודשיים  0.5-יצוין כי רכישות הציבור החודש, היו לאחר מכירות בסך כ. הקונצרניות

 מרץ(-הקודמים )פברואר

 
 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )

 

 1-4/2021 2021 אפריל 

 304 268 קרנות סל על מדדי מניות

 16% 13% % ממחזור המסחר במניות 

 128 107 קרנות סל על מדדי אג"ח 

 15% 13% % ממחזור המסחר באג"ח לא ממשלתי 
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  :לעומת הרבעון הראשון של השנה אפרילבסל בקרנות  במחזורי המסחר ירידה

 נמוך , אפרילמיליון שקל ב 268-הסתכם בכ מחזור המסחר בקרנות סל על מדדי מניות •

 .ברבעון הראשון של השנהמהמחזור  15%-בכ

-, נמוך בכאפרילמיליון שקל ביום ב 107-הסתכם בכמחזור המסחר בקרנות סל על מדדי אג"ח  •

  מהמחזור ברבעון הראשון של השנה. 21%

 
 שקלים(: במיליונייצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות )

 

 1-4/2021 2021 אפריל 

 1,488 659 אביב-קרנות המשקיעות במניות בתל

 11,333 3,410 אביב-בתל חוב באיגרות המשקיעות קרנות

 -315 -138 קרנות שקליות

 -2,702 -520 קרנות כספיות

 3,896 795 קרנות המשקיעות בחו"ל

-בתלבאיגרות חוב נאמנות המשקיעות  קרנותרכישות הציבור של  התגברובשוק קרנות הנאמנות 

מיליארד שקל נטו  2-, בהמשך לרכישות בסך כאפרילמיליארד שקל נטו ב 3.4-והסתכמו בכאביב 

 0.7-בכ הסתכמוהתגברו אף הן ואביב -רכישות של קרנות סל על מדדי מניות בתל בחודש הקודם.

 .הקודם בחודשיותר מפי שניים סך הרכישות , אפרילבמיליארד שקל נטו 

המשך לרכישות בסכום  אפרילמיליארד שקל ב 0.8-הסתכמו בכ "לבחו המשקיעות קרנותרכישות של 

 בחודש הקודם.דומה 

מיליארד שקל, לאחר מכירות  0.5-ע"י הציבור והסתכמו בכ כספיות קרנותמכירות של  המשיכוהחודש 

  מיליארד שקל נטו בחודש הקודם. 1-בסך כ

 חדשות

אנרגיה מתחדשת בשותפות מוגבלת שתחום הבורסה תאפשר הוספת פרויקטים של  ❖

להערות הציבור תיקונים בתקנון הבורסה הבורסה העלתה  – פעילותה הינו חיפושי נפט או גז

לאפשר הוספת פרויקטים של אנרגיה מתחדשת בשותפויות מוגבלות שתחום  וההנחיות על פיו,

שותפויות שתחום  לאחרונה התקבלו בבורסה בקשות של .פעילותם הינו חיפושי נפט או גז

לשם פעילותן הינו חיפושי נפט או גז לאפשר להן לעסוק גם בפרויקטים בתחום אנרגיה מתחדשת 

התאמת פעילות השותפויות לשינויים המשמעותיים בשוק האנרגיה שהבולט בהם הינו מעבר 

 .פרטים נוספיםללייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת. 

(, מנהלת קרנות הסל השלישית בגודלה באירופה, מחזקת את נוכחותה Lyxorיקסור )ל ❖

 בשוק הישראלי באמצעות רישום כפול של קרנות הסל שלה בבורסה לניירות ערך בתל אביב

 2021באפריל,  20 -החלה להיסחר בבורסה ב של ליקסור "Lyxor Robotics & AI" קרן הסל -
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של ליקסור,  ESGובחודשים הקרובים יירשמו למסחר קרנות סל נוספות, לרבות קרנות סל מסוג 

 . לפרטים נוספיםהמתמקדות באיגרות חוב ירוקות, אנרגיה חדשה, מים ואקלים. 

מדד  -תשדרג את מדד ביטוח מניות והמיריםו דואליות-ת"א –שיקה מדד חדש ההבורסה  ❖

תעמוד משקל במדד התקרת ו המניות הדואליות הנכללות במאגר תמראת  יכלולדואליות -ת"א

מועד עדכון הפרמטרים , 2021ביוני,  6דואליות יהיה -ת"א ועד ההשקה של מדדמ למניה. 5%על 

לשדרג את מדד ביטוח מניות והמירים הוותיק, ולעגן את החליטה כמו כן, הבורסה של חודש יוני. 

-ת"א"מדד מדד סוף יום למדד רציף נוסף בסדרת מדדי תמר ולשנות את שמו לשל הכללים 

 20%תמר, עם תקרת משקל של מאגר כללו המניות מענף הביטוח הנכללות ביבמדד י. ביטוח"

 ביטוח-ת"אמועד ההשקה של מדד  המתודולוגיה החלה על מדדי תמר.ותחול עליו  למניה במדד

 .לפרטים נוספים. 2021של חודש יוני, מועד עדכון הפרמטרים, ב2021ביוני,  6 -יהיה ה

לניירות ערך מתאימה את שיטת חישוב השער הקובע בנגזרים לסטנדרטים  הבורסה ❖

לכל נגזר ייקבע שער המשקף את שוויו הכלכלי, בסוף כל יום  במסגרת השינוי - בינלאומיים

מסחר. אם היו בנגזר עסקאות או ציטוטי מחיר העומדים בתנאים שנקבעו, השער הקובע ייקבע 

או ציטוטי מחיר כאמור, הבורסה תחשב ותפרסם לאותו  על פיהם. אם לא היו בנגזר עסקאות

שינוי זה נועד להביא לכך שאופן חישוב השער הקובע של נגזרים יהיה . נגזר שער קובע תיאורטי

דומה לאופן בו מחושבים שערים אלו בבורסות לנגזרים בחו"ל. כלומר, במידה ואין מידע שוק 

 .לפרטים נוספיםיו התיאורטי של הנגזר. עדכני לחישוב שער קובע, השער יחושב לפי שוו

 

 

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

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

 הנתונים או הפצתם בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

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 

זו או אחרת ואין להסתמך עליו לצורך קבלת החלטות התחייבות של הבורסה לפעול בדרך 

 בתחום ההשקעות או בכל תחום אחר.

המידע המוצג לוקט ממקורות שונים, לרבות מרישומי הבורסה ומהחברות הציבוריות, אך עם 

זאת הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמותו של המידע 

זה או אחר, והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה,  מסויםרך לעדכניותו או להתאמתו לצו

 השמטה או אי דיוק שנפלו, במידע מכל סיבה שהיא. 

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

 דעה בלבד.
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