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 2021 מאיחודש יכום ס

דעיכת הקורונה בארץ, התנהל על רקע  מאיאביב בחודש -המסחר בבורסה בתל •

כן מגבלות שנותרו במשק, והשבעקבותיה הכריז משרד הבריאות על ביטול מרבית 

 ות הבורסאיות. הושפע מפרסום דוחות כספיים לרבעון הראשון של השנה ע"י החבר

טחונית ולמגעים המתמשכים להרכבת הממשלה, לא היתה השפעה ילמתיחות הב

 מהותית על המסחר. 

ובסיכום מתחילת  כל מדד, 3.5%-בכ 90-ות"א 35-ת"א ימדדבסיכום חודשי עלו  ❖

 בהתאמה. ,15%-ובכ 13%-השנה עלו בכ

 5-ת"א בנקים מדדיובראשם , עליות שערים אפיינו את מרבית המדדים הענפיים

, 39%-וכ 30%-והשלימו עלייה חדה של ככל מדד,  8%-כב שעלובנייה -ת"או

  בהתאמה, מתחילת השנה.

 .מיליארד שקל 1.8-בכבמאי  הסתכם מחזור המסחר היומי בשוק המניות •

מיליארד שקל  2.2-כ  .מיליארד שקל 2.4-כ של סכום מאיב בשוק המניות גויס •
    מצטרפות חברות הייטק, ה ארבעבהן  ,(IPOs) הנפקות ראשוניות 11-גויסו ב

חברות הייטק  27 בהן -חברות חדשות בשוק המניות מתחילת השנה 36-ל
 .ושותפויות מו"פ

 חברת ההייטק -בלטו בגודלן ההנפקות הגלובליות שביצעו בין המנפיקות החדשות 
של הגדולה ביותר אי פעם הראשונית  בהנפקה שקל מיליון 667 שגייסהנאייקס 
מיליון שקל  572-שגייסה כריטיילורס וחברת  טק בבורסה בתל אביב-הייחברת 

  .בהנפקה הראשונית השנייה בגודלה השנה

 םלהשלמה במסגרת פיםפרסמו תשקי חברות הייטק, 8, בהן חברות חדשות 12
 .מיליארד שקל 3.1-כ עדמתכננות לגייס סכום כולל של 

ותל בונד  20-בונד תלבראשם מדדי , במדדי איגרות החוב הצמודיםעליות  •
  .כל מדד 1.4%-שעלו החודש בכ צמודות נדל"ן

 .רציפים All-Bondסדרת מדדי איגרות חוב חדשים השיקה הבורסה  •

 ירידהועלייה במחזורי המסחר באג"ח ממשלתיות צמודות מדד ובאג"ח חברות  •

-ינואר םחודשיהמחזור בלעומת , שקליותממשלתיות  ח"באג מסחרה מחזורב

 . 2021אפריל 
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בהנפקות ובהקצאות מיליארד שקל גויסו  2.8-כ – לציבור חברות  ם באג"ח גיוסי •

 0.7-, וכע"י הסקטור הריאלי וגויסמיליארד שקל  2.1-, מזה כפרטיות של אג"ח

 . מיליארד שקל גויס ע"י הסקטור הפיננסי

   750-כ בסךאלבר ו החברה לישראל ושביצע שקלית אג"ח והנפק ןבגודל ובלט

 ., בהתאמהשקל מיליון 366-וכ

גויסו החודש באג"ח למשקיעים מוסדיים מקומיים נוספים מיליארד שקל  0.8-כ •

 .TASE UP-בשנרשם למסחר 

 35-באופציות על מדד ת"אבמחזורי המסחר  10%-של כ עלייה :הנגזרים בשוק •

במחזורי המסחר  16%-של כ ירידהו ,2021אפריל -המחזור בינוארלעומת  מאיב

 .באופציות הדולריות

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

אקלים נקי  125-ת"א המניותמדד על  קרן ראשונה, בהן מקומיים ובינלאומיים

  .2020שהושק בדצמבר  מדלקים פוסיליים

 קרנות הסל הנסחרות בת"א חצה החודש לראשונה את רף  541שווי השוק של  •

 מיליארד שקל. 100-ה

-אג"ח בתלמדדי קרנות על מדדי מניות ורכישות הציבור של נמשכו  בקרנות סל •

  מיליארד שקל. 0.4-כוהסתכמו ב  אביב

רכישות הציבור של קרנות הנאמנות המשקיעות  נמשכו בקרנות הנאמנותגם 

 מיליארד שקל. 3.8-והסתכמו בכ ,בת"אבמניות ובאיגרות חוב 

__________________ 

 יחידת המחקר, נורית דרור
 

 שוק המניות 

 מדדים עיקריים:

 1-5/2021 2021 מאי 

 13.2% 3.4% 35-ת"א

 15.2% 3.6% 90-ת"א

 SME60 0.8%- 18.6%-ת"א

 15.8% 3.2% צמיחה-ת"א

 2.4% -3.8% עילית-ת"א טק

 29.5% 8.3% 5-בנקיםת"א 
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 1-5/2021 2021 מאי 

 21.7% 4.8% נדל"ן-ת"א

 30.0% 6.4% נפט וגז-ת"א

אביב בחודש מאי הסתכם בעליות שערים במרבית מדדי המניות -המסחר בבורסה בתל ❖

 .המובילים

, שבעקבותיה הכריז משרד הבריאות על החודש התנהל על רקע דעיכת הקורונה בארץהמסחר 

 ביוני. 1-ול מגבלות הקורונה שנכללו במסגרות "התו הירוק" ו"התו הסגול" החל בביט

ירידה בשיעור האבטלה כפי , נמשכת ה2021החל בפברואר בעקבות הרחבת הפעילות במשק, 

שיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל הקורונה +  מנתוני הלמ"ס, לפיהם: שעולה

צית הראשונה במח 6.7%-, לכ2021 במחצית השנייה של אפריל 7.9%-מכ ירד, בלתי מועסקיםה

 . 2021 של מאי

 0.4%-, בהמשך לעלייה של כ0.25%-עלה ב 2021אפריל לחודש המדד המשולב למצב המשק 

 כפי שעולה מנתוני בנק ישראל.  ,2021מרץ -בכל אחד מהחודשים פברואר

ע"י החברות  כמו כן המסחר החודש הושפע מפרסום דוחות כספיים לרבעון הראשון של השנה

ירי רקטות לעבר ישובים ברחבי הארץ  שהגיעה לכדי יצוין כי למתיחות הביטחוניתהבורסאיות. 

למגעים המתמשכים במאי, וכן  21-שהסתיים כעבור עשרה ימים ב ולמבצע "שומר החומות"

 .לא היתה השפעה מהותית על המסחר להרכבת הממשלה

 13%-בכ ובסיכום מתחילת השנה עלו כל מדד  3.5%-בכעלו החודש  90-ות"א 35-ת"אמדדי  ❖

 19%-, אך הוא עדיין גבוה בכ0.8%-ירד החודש בכ SME60-ת"אמדד . בהתאמה ,15%-ובכ

 מהרמה בה היה בתחילת השנה. 

-ת"או 5-ת"א בנקים מדדי בראשםעליות שערים אפיינו החודש את מרבית המדדים הענפיים,  ❖

, בהתאמה, 39%-וכ 30%-, והשלימו עלייה חדה של ככל מדד 8%-שעלו החודש בכ בנייה

 מתחילת השנה. 

, בהתאמה, אך הם 2%-ובכ 3%-ירדו החודש בכביומד -ת"אוטכנולוגיה -ת"אמאידך, מדדי 

 לעומת הרמה בה היו בתחילת השנה. 19%-ובכ 3%-גבוהים בכ

  :למדדי הבורסה ותמני צירוף

 יוניב 6-החל ב "חדשות תמהיר למניוהמסלול "בלמדדי המניות  יצטרפוש חדשותלהלן המניות ה ❖

 .טראקנטוצ'קראטק, פריים אנרג'י, : 2021

 יוניב 6-החל ב ותיקות" תמהיר למניוהמסלול "בלמדדי המניות  יצטרפוש הותיקותלהלן המניות  ❖

 .אוטומקסודי.אן.איי ביומד, קדימהסטם,  ,עין שלישית :2021
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 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )
 

 1-5/2021 2021 מאי 

 1,881 1,842 קרנות סל מניות כולל 

 1,579 1,546 קרנות סל מניות ללא 

 

נמוך אך , מאיב שקל מיליארד 1.8-בכ הסתכם, סל קרנות כולל, המניות בשוק היומי המחזור ❖

של  החודשיערב העדכון  ,מאיב 6-ב .2021אפריל -מחזור הממוצע בחודשים ינוארבמעט מה

 מיליארד שקל מתוכם, 1.2-כ – מיליארד שקל בבורסה 2.9-נרשם מחזור בסך כ מדדי המניות

 .בשלב הנעילה

 גיוסי הון/חברות חדשות:
 

  שקלים(: במיליוניהנפקות והקצאות של מניות )
 

 1-5/2021 2021 מאי 

 12,507 2,448 :אביב-גיוס בתל

 5,397 2,244 ע"י חברות חדשותמזה: 
 חברות( 46) חברות( 11) (חדשות מנפיקותמספר )

 חברה אחת - רישום כפול חדשות חברות

 חברות 7 חברות 2 חברות שהכניסו פעילות חדשה

 330 - מניות TASE UP-גיוס ב

 2,338 43 גיוס בחו"ל

זאת בדומה למגמה בשליש הראשון של גיוסים ערים נרשמו החודש בשוק המניות בתל אביב,  ❖

מיליארד שקל בהנפקות ובהקצאות  2.4-כבמאי גויסו . ובהמשך למגמה משנה קודמת 2021

 אביב. -פרטיות של מניות בתל

 להלן עיקרי הגיוס החודש:  

o  השלימו , הייטק בהן ארבע חברות, חדשות חברות 11 -גל ההנפקות הראשוניות ממשיך

מיליארד  2.2-כ במסגרתן גויס סכום כולל בהיקף של( IPOsהחודש הנפקות ראשוניות )

  .שקל
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 שהצטרפו החודש הן )סכומים במיליוני שקלים(: המנפיקות החדשות

סכום  תחום עיסוק ענף ותת ענף שם החברה #

 גיוס 

שווי 

 בהנפקה

נאייקס     1

 )ציבור+הצעת מכר(

תוכנה  -טכנולוגיה 

 ואינטרנט

ת ושרותים פיתוח ומכירת פתרונו

 דיגיטליים לסליקה ותפעול עסקים

667 3,415 

ריטיילורס  2

 )ציבור+הצעת מכר(

 -מסחר ושירותים 

 מסחר

מכירה קמעונאית של מוצרי 

הנעלה, הלבשת ספורט ואביזרי 

 ספורט ואופנת פנאי

572 2,543 

מניב  -נדל"ן ובנייה  ארגו פרופרטיס )זרה( 3

 בחו"ל

השכרה ניהול והשבחה של מבני 

 מגורים ומשרדים  בחו"ל

216 1,269 

פיתוח, ייצור ושיווק תמציות טעם  מזון -תעשייה  תורפז 4

וריח לתעשיות הקוסמטיקה והמזון 

 וכן חומרי גלם לתעשיית הפארמה

208 876 

מכשור  -ביומד (1)סופווייב מדיקל 5

 רפואי

פיתוח, ייצור ושיווק טכנולוגיה 

פולשנית לטיפולי -רפואית לא

 הצערת ומיצוק העור

160 672 

 602 120 קרן להשקעה בתשתיות תהשקעה ואחזקו קיסטון ריט 6

שירותים פיננסיים  גמלא הראל 7

 אשראי חוץ בנקאי-

 407 122 העמדת מימון ליזמי נדל"ן

 -מסחר ושירותים  פרימוטק 8

 מסחר

יבוא, יצור ושיווק חומרי ניקוי, 

 ניילון ותמרוקים, מוצרי נייר 

75 360 

 -טכנולוגיה  (1)ביונ תלת מימד  9

רובוטיקה ותלת 

 מימד

פיתוח מערכת רובוטית ליצור 

 מוצרי בטון לענף הבניה

41 216 

 (1)נור אינק  10
 

 -טכנולוגיה 

אלקטרוניקה 

 ואופטיקה

פיתוח של פתרונות דיו על בסיס 

מים לשימוש במדפסות ומערכות 

 דפוס דיגיטלי

32 129 

 -נדל"ן ובנייה  גד-אב 11

 בנייה

ייזום ובניית פרויקטי התחדשות 

 עירונית

31 104 

 10,593  2,244   מנפיקות חדשות 11סה"כ גויס ע"י 

 החברה הנפיקה לפי כללי הרישום לחברות מו"פ.  (1)
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חברות חדשות בשוק  36-המנפיקות החדשות במאי בהן ארבע חברות הייטק, מצטרפות ל 11

חברות הייטק ושותפויות מו"פ.  27בהן  )בהן חברת רישום כפול חדשה( המניות מתחילת השנה

 .הבורסה אתר ראה, השנה מתחילת החדשות המנפיקות 46 כל לרשימת)

 אחידה למשקיעים מוסדיים בוצעו בדרך של הצעה לאהחודש  כל ההנפקות הראשוניות יצוין כי

(Book Building:בקרב המנפיקות החודש בלטו בגודלן שלוש החברות הבאות .) 

טק בבורסה -ההנפקה הראשונית הגדולה ביותר אי פעם מתחום ההייהיא  – נאייקסהנפקת  •

, גלובלית למשקיעים מוסדיים בארץ ובחו"לגויסו בהנפקה  שקלמיליון  667-כ בתל אביב.

מיליון שקל גויסו ע"י החברה,  462-כלאחר ההנפקה. שקל  מיליארד 3.4-כלפי שווי חברה של 

  השליטה.בעלי מיליון שקל גויסו בהצעת מכר ע"י  205-וכ

גויסו  שקלמיליון  572-כהשנייה בגודלה השנה. ההנפקה הראשונית היא  ,ריטיילורסהנפקת  •

שקל  מיליארד 2.5-כ, לפי שווי חברה של ו"לבהנפקה גלובלית למשקיעים מוסדיים בארץ ובח

מיליון שקל גויסו בהצעת מכר ע"י  95-מיליון שקל גויסו ע"י החברה, וכ 477-כלאחר ההנפקה. 

  לאומי פרטנרס". "

מיליארד שקל לאחר  1.3-מיליון שקל לפי שווי של כ 216-שגייסה כארגו פרופרטיס  •

               ההנפקה.

o 12  מתכננות לגייס םבמסגרת פרסמו תשקיף להשלמה ,היי טקחברות  8חברות חדשות, ביניהן 

 . שקל מיליארד 3.1-ככולל של עד  סכום

מיליארד שקל,  1.2-שצפויה לגייס עד כובינוי אנרגיה  ןשיכובקרב החברות הנ"ל, בולטות בגודלן 

לפי מיליארד שקל,  0.9-עד כ שצפויה לגייסורידיס ומיליארד שקל,  4.7-לפי שווי חברה של כ

 .מיליארד שקל 3.7-שווי חברה של כ

 (: שקלים במיליוני)סכומים  החברות רשימת להלן

שווי החברה  סכום גיוס  תחום עיסוק ענף ותת ענף שם החברה #
 בהנפקה

שיכון ובינוי  1

 אנרגיה

אנרגיה -טכנולוגיה

 מתחדשת

 פרויקטים לייצור אנרגיה

 מסורתית ומתחדשת,

אגירת אנרגיהו  

1,167 4,667 

התפלת מים, טיפול  קלינטק -טכנולוגיה  ורידיס 2

 בפסולת, ותחנות כח

883 3,742 

קבוצת  3

 אקרשטיין

מתכת  -תעשייה 

 ומוצרי בניה

ייצור, שיווק ומכירה של 
מוצרי בטון , השכרת 

 מבנים וקרקעות לתעשייה

424 1,242 

 -שירותים פיננסיים  גמא ניהול 4

 שירותים פיננסיים

בנקאי -מתן אשראי חוץ

 ושרותים לכרטיסי אשראי

218 826 
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שווי החברה  סכום גיוס  תחום עיסוק ענף ותת ענף שם החברה #
 בהנפקה

 -טכנולוגיה  הון הטבע 5

 השקעות בהייטק

חברות בהשקעה 

 טכנולוגיה 

51 511 

טלרומינג  6

 תקשורת

תוכנה  -טכנולוגיה 

 ואינטרנט

פיתוח, שיווק ומכירה של 

פתרונות ניהול ואספקת 

 תקשורת נתונים סלולרית

100 483 

רכוש  וביטוח רכב  ביטוח -ביטוח  ליברה 7  22 425 

-מסחר ושירותים  איי אי.טי.ג'י 8

 שירותים

לוגיסטיקה ליבוא וליצוא 
 ומימון חוץ בנקאי

130 400 

תוכנה  -טכנולוגיה  אידומו 9

 ואינטרנט

הפקת סרטוני וידאו 

 מותאמים אישית

70 340 

מחקר ופיתוח של מכונות  פודטק -טכנולוגיה  נייס ונד 10

לממכר מזון ולממכר 

  משקאות קפואים

40 153 

מכשור  -ביומד   *מדיקל אנויז'ן 11

 רפואי

שיווק ופיתוח, ייצור 

מכשור רפואי בתחום 

 ההזנה התוך גופית

20 109 

שמיים  12

 אימפרוב

וכנה ת -טכנולוגיה 

 ואינטרנט

פיתוח פלטפורמה 

טכנולוגית מבוססת בינה 

להפקת לקחיםמלאכותית    

22 73 

מנפיקות  12סה"כ גיוס עתידי ע"י 
 חדשות

  3,146 12,971 

 .ביוני 1-, הביום שלישי השלימה את ההנפקההחברה *   

o שתי חברות נסחרותל הייטק החודש הושלמה הכנסת פעילות : 

דבש", העוסקת בפיתוח תהליך של ייצור דבש מתורבת, מוזגה לתוך -"ביו חברת הפודטק ▪

ממניות החברה לכל בעלי המניות  75%-חברת "וואיטסטון". המיזוג בוצע בהקצאה של כ

מניות  .שקלמיליון  38-". הערכת השווי של הפעילות שהוכנסה נקבע על כדבש-ביובחברת "

 .פודטק –, לענף טכנולוגיה בנייה -נדל"ן ובנייה " עברו מענף וואיטסטון"

, בייצור ושיווק של אופנועים חשמלייםהעוסקת ", בליץ אלקטריק מוטורס" הטכנולוגיה חברת ▪

ממניות החברה למר  75%-המיזוג בוצע בהקצאה של כ. ענבר גרופ"" לתוך חברת מוזגה

נקבע על  ". הערכת השווי של הפעילות שהוכנסה רפאל מוזינקסי בעל המניות בחברת "בליץ

 –מניות "ענבר גרופ" עברו מענף שירותים פיננסיים, לענף טכנולוגיה מיליון שקל.  30-כ

 . אלקטרוניקה ואופטיקה
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o  בלטה בגודלה הקצאה מיליון שקל 195-כבשווי של  הקצאות פרטיות של מניות 9החודש בוצעו .

 חברה לביטוח".ל"כלל מיליון שקל  50-כבסך  צמח המרמןחברת הבנייה פרטית שביצעה 

 שוק איגרות החוב והמק"מ
 

 מדדים עיקריים:
 

 1-5/2021 2021 מאי 

   אג"ח חברות:

 4.1% 1.4% 20-תל בונד

 3.5% 1.2% 40-בונד-תל

 5.2% 1.0% תשואות-תל בונד

 1.1% 0.2% שקלי-תל בונד

 3.1% 0.4% תשואות שקלי –תל בונד 

   אג"ח ממשלתי:

 1.1% 0.8% צמוד מדד 

 -2.1% -0.3%  ריבית קבועה –שקלי 

 בונד צמודות נדל"ן-תלו 20-תל בונדהכלולות במדדי  איגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד ❖

רשמו  הממשלתיות צמודות המדדכל מדד, ואילו איגרות החוב  1.4%-בלטו החודש בעלייה של כ

כפי שעולה  האינפלציההעלייה בשיעור . לעלייה באיגרות חוב אלה תרמה 0.8%-עלייה של כ

, ובסיכום השליש הראשון של 2021באפריל  0.3%-מדד המחירים לצרכן עלה ב -מנתוני הלמ"ס  

 .  1.1%-עלה ב 2021

 : מדדי איגרות החוב השקליותמגמה מעורבת אפיינה את  ❖

o התשואה ו 0.3%-ירדו החודש בכ איגרות החוב הממשלתיות השקליות בריבית קבועה

גבוהה אך  - 2021בסוף מאי  1.2%-שנים הגיעה לכ 10-שקלי ל ממשלתילפדיון של אג"ח 

. יצוין כי התשואה לפדיון של אג"ח (1.1%-במעט מהתשואה לפדיון בסוף החודש הוקדם )כ

 2021בסוף מאי   1.6%-שינוי והגיעה לכ החודש ללאשנים נותרה  10-ממשלת ארה"ב ל

 וזאת בדומה לתשואה לפדיון בסוף החודש הקודם.

o כמעט נותרו החודש  50-תל בונד שקליהכלולות במדד  איגרות החוב הקונצרניות שקליות

 .1.7%-עלו החודש בכ גלובל-תל בונדללא שינוי, בעוד אלה הכלולות במדד 

והן ממשיכות להוביל בעלייה , 0.7%-עלו החודש בכ איגרות החוב הקונצרניות צמודות המט"ח ❖

ציפיות להתחזקות הדולר ביחס לשקל כתוצאה מתחילת השנה, וזאת בהשפעת  7%-של כ

מתוכנית רכישות הדולרים עליה הודיע בנק ישראל בתחילת השנה. יצוין כי בסיכום חודש מאי 

לעומת תחילת  1.2%-נותר שער הדולר ביחס לשקל כמעט ללא שינוי, אך שערו עדיין גבוה בכ

 השנה.
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 All-Bondמדדי איגרות חוב חדשים  ארבעה השיקההבורסה 

 :רציפים All-Bond חדשה של מדדי ארבעההשיקה הבורסה  2021במאי  23-ב

חליף את מדד הש צמוד All-Bond מדד ;אג"ח כלליחליף את מדד הש כללי All-Bond מדד •

המדדים החדשים הינם רציפים, ומחליפים את המדדים שחושבו פעם ביום,  .אג"ח צמודות מדד

 בתום המסחר.

את האג"ח הממשלתיות והקונצרניות  כוללאשר  שקלי All-Bond מדד - מדדים חדשים שני •

את האג"ח  כולל, אשר משתנהריבית  All-Bond ומדד ,שאינן צמודות ונושאות ריבית קבועה

 הממשלתיות והקונצרניות שאינן צמודות ונושאות ריבית משתנה.

 
 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )

 

 
 מאי

2021 
1-5/2021 

 3,398 3,073 ממשלתיאג"ח 

 874 1,052 קרנות סלאג"ח חברות כולל 

 748 935 קרנות סלאג"ח חברות ללא 

 4,272 4,125 קרנות סלסה"כ אג"ח כולל 

 378 328 מק"מ

 

מחזור מה 5%-נמוך בכ – מאיב מיליארד שקל 4.1-בכהמחזור היומי  הסתכםבשוק איגרות חוב  ❖

 :2021אפריל -הממוצע בינואר

o  באיגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד ובאיגרות החוב נרשמו מחזורי מסחר ערים

  :גבוהים מהמחזור הממוצע מתחילת השנה – הקונצרניות

 –מיליארד שקל 1.3-הסתכם בכהממשלתיות צמודות המדד  המחזור היומי באיגרות החוב

 באיגרות חובהמחזור היומי , ו2021אפריל -מהמחזור הממוצע בינואר 15%-גבוה בכ

 33%-גבוה בכ –מיליארד שקל במאי  0.9-הסתכם בכ הקונצרניות )ללא קרנות סל(

 2021אפריל -מהמחזור הממוצע בינואר

o  מיליארד שקל  1.7-הסתכם בכ באיגרות החוב הממשלתיות שקליותמאידך, המחזור היומי

 25%-מיליארד שקל( אך נמוך בכ 1.6-בלבד במאי, גבוה אמנם מהמחזור בחודש הקודם )כ

 . 2021אפריל -לעומת המחזור הממוצע בחודשים ינואר

 שקל מיליארד 0.3-בכ שהסתכמו במלווה קצר מועדמגמה דומה אפיינה את מחזורי המסחר 

מהמחזור הממוצע בחודשים  15%-בכ ביום, גבוה אמנם מהמחזור בחודש הקודם, אך נמוך

 .2021אפריל -ינואר
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 הנפקות והקצאות של איגרות חוב:
 אג"ח חברות:

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

 

 1-5/2021 2021 מאי 

 18,737 2,764 אג"ח לציבור

 חברות חדשותמזה:  גיוס ע"י 

 )מספר החברות(
- 

119 

 )שתי חברות(

 TASE UP * 827 12,314אג"ח 

 .2021אפריל -בינוארמיליארד שקל  10.2-כ – בחו"לגיוס מזה * 

o ע"י הסקטור  הגיוסים בהנפקות לציבור והקצאות פרטיות בשוק איגרות החוב בתל אביב

הסקטור מיליארד שקל גויסו ע"י  2.1-. מתוכם כבמאי שקל מיליארד 2.8-בכ הסתכמו העסקי

 הסקטור הפיננסי. מיליארד שקל גויסו ע"י  0.7-, וכהריאלי

o  ולות החודש היו:דההנפקות הג .הנפקות לציבור 11-במיליארד שקל  2.5-כהחודש גויסו  

בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ החברה לישראל ע"י  וגויסשקל  מיליון 750-כ ▪

"מעלות". לחברה  צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של  A, בדירוג 2.74%שנים, ריבית  6.6

 .2022-2021מיליארד שקל בשנים  1.6-כ

בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, אלבר שקל גויסו ע"י חברת הליסינג לרכב  מיליון 366-כ ▪

צפויים פדיונות אג"ח  לחברה "מעלות".  A, בדירוג 1.85% תשואה לפדיוןשנים,  2.8מח"מ 

 .2022-2021מיליארד שקל בשנים  1.6-של כ סחיר בסכום

o ת דירוגדירוג גבוה מקבוצעם הגיוס החודש בוצע באג"ח סך מ מיליארד שקל 2.3-כ "Aומעלה " ,

 .ללא דירוגהגיוס בוצע באג"ח מ מיליארד שקל 0.5-כו

o צמוד מהגיוס בוצע באג"ח  39%-, וכשקלי בריבית קבועה מהגיוס החודש בוצע באג"ח 61%-כ

 . מדד

o ב -גויסו החודש באג"ח שהוקצה למשקיעים מוסדיים ונסחר בנוספים מיליארד שקל  0.8-כ-TASE 

UPבהרחבת סדרות  רפאלבורסאית -י החברה הממשלתית הלא"עמיליארד שקל גויסו  0.7-: כ

מיליארד שקל גויסו לראשונה בדרך זו ע"י  0.1-, וכAaaשל אג"ח צמוד מדד ואג"ח שקלי בדירוג 

 . וואליו קפיטלרסאית חברת הפיננסים הבו

o םבמסגרת פרסמו תשקיף להשלמה  -גלעד מאי ויובלים השקעות  – חדשות בנייה חברות שתי 

 . , בהתאמהשקל מיליון 40-וכ 125-כעד  מתכננות לגייס
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 אג"ח ממשלתי
 

 הנפקות אג"ח ממשלתי ברוטו )במיליוני שקלים(:

 73%-מאי, כב מיליארד שקל 10.5-הסתכמו בכהגיוסים בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י האוצר 

מהסכום גויסו באמצעות  27%-מהסכום שגויס החודש, בוצע באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ

 אג"ח צמוד מדד. 

מיליארד שקל  36-מיליארד שקל בהנפקות אג"ח בת"א לעומת כ 65-מתחילת השנה גייס האוצר כ

מיליארד שקל בינואר  14.8-מכ הגיוסי האוצר השנה ירדו בהדרגאשתקד. יחד עם זאת יש לציין כי 

להאטה בהיקף גיוסי האוצר מתחילת השנה תרמה . 2021מיליארד שקל במאי  10.5-לכ  2021

לעומת התקופה  2021אפריל -בינואר 28%-בכ ,ממיסים , בעיקרהעלייה בהכנסות הממשלה

 .המקבילה אשתקד כפי שעולה מנתוני משרד האוצר

הנגזריםשוק   
 

 מחזורים יומיים )באלפי יחידות(:
 

 1-5/2021 2021 מאי 

 66 70 35-אופציות חודשיות על מדד ת"א

 35 40 35-אופציות שבועיות על מדד ת"א

 53 46 אופציות דולריות

לעומת החודש הקודם ולעומת   המסחרבנגזרים מסחר במחזורי ה מגמה מעורבת, נרשמה מאיב ❖

 :2021אפריל -המחזור הממוצע בחודשים ינואר

o בהשפעת )חודשיות ושבועיות( עלה,  35-"את מדד על באופציותהיומי  המסחר מחזור

אלף יחידות בחודש  83-אלף יחידות לעומת כ 109-והסתכם במאי בכ התנודתיות במסחר,

עלה   VTA35 מדד התנודתיות. 2021אפריל -אלף יחידות בממוצע בינואר 99-הקודם ולעומת כ

י, היום השלישי למבצע "שומר החומות", במא  12-נקודות ב 18-נקודות בסוף אפריל לכ 12-מכ

 .  נקודות בסוף מאי 14-כוירד לרמה של 

o אלף   61 אלף יחידות, לעומת 46-ירד והסתכם בכ הדולריות באופציותהיומי  המסחר חזורמ

 . 2021 אפריל-בינואראלף יחידות בממוצע  55-יחידות באפריל ולעומת כ

 ( ETFקרנות סל )

מיליארד  100-שווין המצרפי עבר לראשונה  את רף ה , קרנות סל 541נסחרו בתל אביב  מאיבסוף 

 . בסוף החודש מיליארד שקל 100.5-כשקל והגיע ל

קרנות סל חדשות: 3החודש נרשמו למסחר   
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שהבורסה השיקה  אקלים נקי מדלקים פוסיליים 125-ת"א המניותעל מדד קרן ראשונה  •

 מגדל., ונרשמה ע"י 2020בדצמבר 

) נרשמה ע"י  Bluestar Genomic Health Care - על מדדי מניות בחו"לשתי קרנות  •

 )נרשמה ע"י "תכלית"( Pets Careאינדקס  -"מגדל"( ו 

 נסחרות קרנות חוץ

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

 .מאיבסוף  מיליארד שקל 1.5-הסתכם בכ ,אביב-בבורסה בתלהנסחרות  בינ"ל(

, נבעה מרכישות הציבור של קרנות חוץ על מדדי מאימיליון שקל בשווי קרנות החוץ ב 130-עלייה של כ

מיליון שקל לעליית  10-תרמה כשעליית מדדי המניות בחו"ל , וממיליון שקל נטו 120-מניות בשווי של כ

 שווי קרנות החוץ על מדדי המניות. 

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

 

שווי 

החזקות 

 הציבור 

 2021 מאי

רכישות/)מכירות( 

 נטו

 2021 מאי

רכישות/)מכירות( 

 נטו

1-5/2021 

 735 260 31,754 קרנות סל על מדדי מניות בת"א

 1,009 202 37,569 קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל

 -43 -70 26,005 קרנות סל על מדדי אג"ח חברות בת"א

 -141 69 5,195 *אחר*

 1,560 461 100,523 סה"כ

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

 

מיליארד שקל לעומת השווי של קרנות  1.8-גבוה בכהיה  2021בסוף מאי שווי השוק של קרנות הסל 

שערי המניות מיליארד שקל מקורה בעליית  1.3-כ – עיקר העלייה בשוויהסל בסוף החודש הקודם. 

 בת"א:

 1.3-. עלייה של כאביב-מיליארד שקל עלייה בשווי קרנות הסל על מדדי מניות בתל 1.6-כ •

מיליארד שקל   0.3-ות, ועלייה של כמיליארד שקל בשווי קרנות אלה מקורה בעליית שערי המני

 מקורה ברכישות נטו של הציבור.

מיליארד שקל  0.1-כ – מיליארד שקל עלייה בשווי קרנות הסל על מדדי אג"ח בת"א 0.2-כ •

מיליארד שקל עלייה  שמקורה רכישות  0.1-וכ עלייה שמקורה במדדי איגרות החוב הקונצרניות

 הציבור של קרנות סל על מדדי איגרות חוב ממשלתיות. 

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


 
   

 
  

13 

www.tase.co.il 

בשווי הקרנות עקב מדדי  0.2ירידה של  – בשווי קרנות הסל על מדדי מניות בינלאומיים יציבות •

 . מיליארד שקל נטו 0.2-המניות, קוזזה ברכישות הציבור בסך כ

 
 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )

 

 1-5/2021 2021 מאי 

 302 296 קרנות סל על מדדי מניות

 16% 16% % ממחזור המסחר במניות 

 126 117 קרנות סל על מדדי אג"ח 

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

 

  :2021אפריל -המחזור הממוצע בינוארלעומת  מאיבסל בקרנות  במחזורי המסחר ירידה

 נמוך , מאימיליון שקל ב 296-הסתכם בכ מחזור המסחר בקרנות סל על מדדי מניות •

 .2021אפריל -הממוצע בינוארמהמחזור  3%-בכ

-, נמוך בכמאימיליון שקל ביום ב 117-הסתכם בכמחזור המסחר בקרנות סל על מדדי אג"ח  •

  הראשון של השנה. שלישמהמחזור ב 9%

 
 שקלים(: במיליונייצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות )

 

 1-5/2021 2021 מאי 

 2,276 788 אביב-קרנות המשקיעות במניות בתל

 14,366 3,033 אביב-בתל חוב באיגרות המשקיעות קרנות

 -495 -180 קרנות שקליות

 -3,220 -517 קרנות כספיות

 3,965 69 קרנות המשקיעות בחו"ל

-בתלבאיגרות חוב נאמנות המשקיעות  קרנותרכישות הציבור של  נמשכובשוק קרנות הנאמנות 

מיליארד שקל נטו בחודש  3.4-בהמשך לרכישות בסך כ, מאימיליארד שקל נטו ב 3-והסתכמו בכאביב 

מיליארד  0.8-בכ הסתכמואף הן ו נמשכואביב -רכישות של קרנות סל על מדדי מניות בתל הקודם.

 .הקודם בחודש בהמשך לרכישות בסכום דומה, מאיבשקל נטו 

מיליארד שקל  0.1-נבלמו כמעט לחלוטין והסתכמו בכ "לבחו המשקיעות קרנותרכישות של מאידך, 

 .נטו בחודש הקודםמיליארד שקל  0.8-, לאחר רכישות בסך כמאיבנטו בלבד 

מכירות בהמשך למיליארד שקל,  0.5-ע"י הציבור והסתכמו בכ כספיות קרנותמכירות של המשיכו במאי 

 .בחודש הקודם בסכום דומה
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 חדשות

של  2020תחילת שנת  עם הגידול במספר ההנפקות בבורסה מאזענפים חדשים בבורסה -תתי ❖

חברות חדשות אשר הנפיקו לראשונה בבורסה בתל אביב, גדל מגוון התחומים בהן 70 -למעלה מ

תתי ענפים  4  2021ביוני,  1 -השיקה החל מ הבורסהלאור זאת,  עוסקות החברות הבורסאיות.

  חדשים:

o 3 אנרגיה מתחדשת ופודטקרובוטיקה ותלת מימד -תתי ענפים חדשים בענף הטכנולוגיה ,. 

  .תתי ענפים 12יכלול  ,לאחר הפיצולו ,חברות 116כולל  ענף חברות הטכנולוגיה

o  תת ותת ענף אשראי חוץ בנקאי  - לשני תתי ענפים חדשיםיפוצל ענף שירותים פיננסיים

 .פרטים נוספיםל הענף הקיים שירותים פיננסיים

עדי אשכנזי וזופר אבדיה יעודדו את הציבור להשוות את עמלות המסחר בין  –"שווה משווה"  ❖

ת על ידי המודעות לגובה העמלות המשולמו המהלך נועד להגדיל את  - הבנקים ובתי ההשקעות

אשר השוואה כזו הציבור, באמצעות השוואה פשוטה, חינמית ונגישה במחשבון עמלות הבורסה, 

 . לפרטים נוספים .יכולה להביא לירידת עלויות של עשרות אחוזים לטובת ציבור המשקיעים

סדרה החלה לפרסם הבורסה  - AllBond -הבורסה השיקה סדרת מדדי איגרות חוב חדשים ❖

 כללי All-Bondמדד  – , שיחושבו בזמן אמת ולפי מתודולוגיה סדורהAll-Bondחדשה של מדדי 

שיחליף את מדד אג"ח צמודות מדד. בנוסף,  צמוד All-Bondשיחליף את מדד אג"ח כללי ומדד 

האג"ח הממשלתיות והקונצרניות אשר כולל את  שקלי All-Bond מדד -מדדים חדשים  2הושקו 

האג"ח , אשר כולל את משתנהריבית  All-Bondומדד  שאינן צמודות ונושאות ריבית קבועה

 .לפרטים נוספים . הממשלתיות והקונצרניות שאינן צמודות ונושאות ריבית משתנה
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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 מכירתהמידע"

 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 

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

 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 

ה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, זה או אחר, והיא אינ 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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