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 2021 יוליחודש יכום ס

רקע עלייה במספר הנדבקים התנהל על  יוליאביב בחודש -המסחר בבורסה בתל •

בנגיף הקורונה בארץ, זאת בהמשך למגמה שהחלה בחודש  הקודם. בעקבות זאת 

 וסיה. על מגבלות שונות ועל הרחבת חיסון האוכל הכריז משרד הבריאות

ירדו  SME60-ות"א 90-ת"א, ומדדי 0.5%-בכ 35-ת"אמדד עלה בסיכום חודשי  ❖

מהרמה בה היו  13%-11%-והם עדיין גבוהים בכ ,, בהתאמה5%-ובכ 2%-בכ

 .בתחילת השנה

נפט וגז -ת"א מדדיובראשם , שערים אפיינו את מרבית המדדים הענפייםירידות 

-כל מדד, אך הם גבוהים בכ ,6%-5%-שירדו החודש בממוצע בכ ביומד-ת"או

 , בהתאמה, לעומת הרמה בה היו בתחילת השנה. 10%-ובכ 26%

 .מיליארד שקל 1.7-בכ יוליב הסתכם מחזור המסחר היומי בשוק המניות •

מיליארד שקל גויסו  1-כ  .מיליארד שקל 2.1-כ של סכום יוליב בשוק המניות גויס •
 .חתושותפות מו"פ א חברות הייטק ששבהן  ,(IPOs) הנפקות ראשוניות 10-ב

חברות  51  בהן -חברות חדשות בשוק המניות  75השנה נרשמו בבורסה  תמתחיל
 .הייטק ושותפויות מו"פ

המנפיקות החדשות הגדולות ביולי הן: חברת המסחר המקוון לפריטי אופנה טרמינל 
 1.4-1.1בשווי של אקונרג'י וחברת הקלינטק  רימון יעוץאיקס, חברת הבנייה 
 מיליארד שקל כל אחת.

שביצעה לראשונה גיוס  ,קנבוטקהקנאביס הרפואי חברת בין המנפיקות החדשות, 
 .FUNDITמימון המונים למהציבור דרך אתר 

בשוק איגרות החוב נרשמו ביולי עליות שערים במרבית המדדים המובילים,  •
שהגבירו את  זאת בהשפעת התגברות אי הוודאות וירידות השערים בשוק המניות

שנים בריבית  10-איגרות החוב הממשלתיות שקליות ל .העדפת האפיק הסולידי
 . 2.3%ה של יקבועה בלטו בעלי

לעומת  ובאג"ח קונצרניות שקליותעלייה במחזורי המסחר באג"ח ממשלתיות  •

 . החודש הקודם

הסכום הגבוה ביותר  -מיליארד שקל  11.5-כ – לציבור חברות  ם באג"ח גיוסי •

ע"י הסקטור  וגויסמיליארד שקל  10.7-מזה כ . 2019שגויס בחודש מאז דצמבר 

 . מיליארד שקל גויס ע"י הסקטור הפיננסי 0.8-, וכהריאלי

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


 
   

 
  

2 

www.tase.co.il 

 מיליארד שקל  3.7-כשגייסה קבוצת עזריאלי  מרכזי הקניות חברתבלטה החודש 

בהנפקה הגדולה ביותר של איגרות חוב בבורסה ע"י חברה מהסקטור   -

  הריאלי.

)חודשיות ושבועיות באופציות במחזורי המסחר  32%-של כ עלייה :הנגזרים בשוק •

 .בחודש הקודםהמחזור לעומת  יוליב 35-על מדד ת"איחד( 

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

שהושק  בנייה-ת"א המניותמדד על  שלישיתקרן , בהן מקומיים ובינלאומיים

  .2020 בפברואר

-הגיע לכהנסחרות בת"א  קרנות החוץ 24-וקרנות הסל  549שווי השוק של  •

 .בסוף יולי מיליארד שקל 101.3

כמחצית  ,מיליארד שקל 0.8-בסכום כולל של כ הציבור מכר קרנות סל בקרנות סל •

 סל על מדדי מניות בינלאומיים. הסכום בקרנות

רכישות הציבור של קרנות הנאמנות המשקיעות באיגרות  נמשכו בקרנות הנאמנות

 מיליארד שקל. 1.5-והסתכמו בכ ,חוב בת"א

__________________ 
 יחידת המחקר, נורית דרור

 
 שוק המניות 

 מדדים עיקריים:

 1-7/2021 2021 יולי 

 12.9% 0.5% 35-ת"א

 13.3% -1.8% 90-ת"א

 SME60 5.1%- 10.8%-ת"א

 9.4% -4.1% צמיחה-ת"א

 3.3% -2.2% עילית-ת"א טק

 24.7% -1.2% 5-ת"א בנקים

 19.1% 0.5% נדל"ן-ת"א

 25.8% -5.1% נפט וגז-ת"א
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מדדי המניות במרבית שערים  בירידותהסתכם  יוליאביב בחודש -מסחר בבורסה בתלה ❖

 .המובילים

התנהל על רקע עלייה במספר הנדבקים בנגיף הקורונה  2021בבורסה בת"א ביולי המסחר 

 , זאת בהמשך למגמה שהחלה בחודש  הקודם. בארץ

עלייה המהווה קצב התרחבות מתון,  - 0.14%-ב 2021 יונילחודש המדד המשולב למצב המשק 

 כפי שעולה מנתוני בנק ישראל. , 2021מאי -בחודשים פברואר 0.3%-לאחר עלייה ממוצעת של כ

 מהרמה בה היה בתחילת השנה.  13%-והוא עדיין גבוה בכ 0.5%-עלה החודש בכ 35-ת"אמדד  ❖

מדדים אלה עדיין גבוהים  בהתאמה,, 5%-ובכ 2%-ירדו החודש בכ SME60-ות"א 90-ת"אמדדי  ❖

 שנה. מה בה היו בתחילת המהר בהתאמה,, 13%-ובכ 11%-בכ

-ת"אונפט וגז -ת"א מדדי בראשםירידות שערים אפיינו החודש את כל המדדים הענפיים,  ❖

, 10%-ובכ  26%-כל מדד, אך הם גבוהים בכ ,6%-5%-שירדו החודש בממוצע בכ ביומד

 בהתאמה, לעומת הרמה בה היו בתחילת השנה. 

  :עדכון חצי שנתי של מדדי המניות

במועד העדכון החצי שנתי  35-ת"אתווספו למדד יהחברה לישראל וביג מניות : 35-מדד ת"א ❖

 שיגרעו מהמדד באותו המועד.סאפיינס ואנרג'יאן מניות חליפו את י. מניות אלה 8.8.2021-שחל ב

מניות במסגרת  20, יצורפו למדדים 8.8.2021-החצי שנתי שחל ב במועד העדכוןמדדים אחרים:  ❖

 .הודעה באתר הבורסה"המסלול המהיר למניות חדשות". לפירוט ראה 

 
 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )

 

 1-7/2021 2021 יולי 

 1,847 1,697 קרנות סל מניות כולל 

 1,541 1,366 קרנות סל מניות ללא 

 

 9%-נמוך בכ, ביולי שקל מיליארד 1.7-בכ הסתכם, סל קרנות כולל, המניות בשוק היומי מחזור ❖

של מדדי החודשי ערב העדכון  ,ביולי 1-ב .מהמחזור הממוצע במחצית הראשונה של השנה

מיליארד שקל מתוכם, בשלב  1.9-כ – מיליארד שקל בבורסה 3.5-נרשם מחזור בסך כ המניות

 .הנעילה
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 גיוסי הון/חברות חדשות:
 

  שקלים(: במיליוניהנפקות והקצאות של מניות )
 

 1-7/2021 2021 יולי 

 19,127 2,134 :אביב-גיוס בתל

 8,840 1,028 ע"י חברות חדשותמזה: 
 חברות( 73) חברות( 10) (חדשות מנפיקותמספר )

 2 - חדשותרישום כפול  חברות

 9 1 חברות שהכניסו פעילות חדשה

 330 - מניות TASE UP-גיוס ב

 2,526 42 גיוס בחו"ל

מיליארד שקל, סכום הגבוה ביותר מפי  2.1-כבהסתכמו הגיוסים בשוק המניות בתל אביב   ❖

 . 2020לעומת הגיוסים ביולי  שלושה

 להלן עיקרי הגיוס החודש: .  ❖

o  הייטק  בהן שש חברות, חדשות חברותעשר  –גל ההנפקות הראשוניות ממשיך

במסגרתן גויס סכום ( IPOsהשלימו החודש הנפקות ראשוניות ), ושותפות מו"פ אחת

  .מיליארד שקל 1-כ כולל בהיקף של

חברות הייטק  51 בהןהמניות שוק לחברות חדשות  75השנה הצטרפו  מתחילת

 המנפיקות 73 כל לרשימתכפול(. )שביצעו רישום  הייטקשתי חברות  בהן) ושותפויות מו"פ

 .(הבורסה אתר ראה, השנה מתחילת החדשות

טרמינל בקרב המנפיקות החודש בלטו בגודלן: חברת המסחר המקוון לפרטי אופנה 

-ששווין לאחר ההנפקה היה כאקונרג'י וחברת הקלינטק רימון יעוץ חברת הבנייה איקס, 

ביצעה הנפקה גלובלית טרמינל איקס חברת כי  יצוין מיליארד שקל כל אחת. 1.4-1.1

ווליו והחתם הישראלי  UBSלמשקיעים מוסדיים בארץ ובחו"ל בהובלת בית ההשקעות 

 .בייס חיתום וניהול

לבצע גיוס הראשונה בבורסה קנבוטק,  הקנאביס הרפואי חברתבין המנפיקות החדשות 

 .FUNDITבאמצעות פניה לציבור דרך אתר מימון המונים 

בוצעו בדרך של הצעה לא אחידה  מרבית ההנפקות הראשוניותיצוין כי גם החודש 

 (. Book Buildingלמשקיעים מוסדיים )
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 הן )סכומים במיליוני שקלים(:ביולי המנפיקות החדשות שהצטרפו 

סכום  תחום עיסוק ענף ותת ענף שם החברה #

 גיוס 

שווי 

 בהנפקה

 -מסחר ושירותים  (4)טרמינל איקס  1

 מסחר

ומכירת פריטי אופנה יבוא, שיווק 

ולייף סטייל באמצעות אתר סחר 

 מקוון

281 1,405 

 -דל"ן ובנייה נ (2) רימון ייעוץ 2

 בנייה

ביצוע פרויקטי תשתיות מים 

 ואנרגיה 

251  1,236  

 -טכנולוגיה  (2) אקונרג'י 3

 קלינטק

ייזום ופיתוח מתקנים לייצור 

וולטאית -חשמל בטכנולוגיות פוטו

 ורוח 

149  1,126  

מכשור  –ביומד  (5)אריקה כרמל  4

 רפואי

קיור -פיתוח ייצור ושיווק של בי

מכשיר רפואי ביתי לטיפול  - לייזר

 בכאבים 

108 513 

תוכנה  -טכנולוגיה  (,13)ג'נגו  5

 ואינטרנט

פיתוח תוכנות המנטרות מצלמות 

 בתוך הרכב 

27  248  

 -טכנולוגיה   (,13)סקודיקס  6

אלקטרוניקה 

 ואופטיקה

מחקר ופיתוח, ייצור, שיווק 

ומכירות של מערכות דיגיטליות 

 מתקדמות להשבחת דפוס

54  197  

 -שרותים פיננסיים  (2) ברקת קפיטל 7

 אשראי חוץ בנקאי

  180  60 העמדת מימון לענף הנדל"ן

 -טכנולוגיה  (2) ספידווליו 8

 שירותי מידע

פתרונות ושירותי טכנולוגיית 

 מידע

30  128  

מחקר ופיתוח של פתרונות  קנאביס -ביומד   (1)קנבוטק  9

תרופתיים ומוצרים רפואיים ופרה 

רפואיים מבוססי קנביס ותמציות 

 פטריות

23  110  
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סכום  תחום עיסוק ענף ותת ענף שם החברה #

 גיוס 

שווי 

 בהנפקה

יהש מנרה ונצ'רס  10
(3) 

 -טכנולוגיה 

 השקעות  בהייטק

השקעה בחברות העוסקות 

ופיתוח בתחומים של במחקר 

 טרנספורמציה דיגיטלית

46  46  

   1,028   מנפיקות חדשות 10סה"כ גויס ע"י 

 החברה הנפיקה לפי כללי הרישום לחברות מו"פ.  (1)

 הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים. (2)

 .+ הצעה אחידה לציבור הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (3)

 מיליון שקל גויסו בהצעת מכר. 176-הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים בארץ ובחו"ל ע"י החברה. מזה כ (4)

 מיליון שקל גויסו בהצעת מכר. 21-לא אחידה למשקיעים מוסדיים. מזה כהצעה  (5)

o לחברה נסחרת , תשיעית השנה,החודש הושלמה הכנסת פעילות חדשה : 

חברת הקלינטק "סטורג' דרופ", העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות בתחום אגירת אנרגיה, 

ממניות החברה לכל בעלי מניות  75%-כ המיזוג בוצע בהקצאה שלמוזגה לתוך חברת "מדיוי".  

  .שקלמיליון  122-". הערכת השווי של הפעילות שהוכנסה נקבע על כסטורג' דרופ"

o מיליון שקל.  548-, וגויסו כלציבור ע"י חברות נסחרות הנפקותארבע  החודש בוצעו בנוסף

אנלייט מיליון שקל שגויסו בהנפקת אג"ח להמרה ע"י חברת האנרגיה המתחדשת  349-כמתוכם 

 ג'נריישן קפיטל.מיליון שקל שגויסו ע"י קרן להשקעה בתשתיות  163-כ, ואנרגיה

o ההקצא הבגודל הבלט. מיליון שקל 545-כבשווי של  הקצאות פרטיות של מניות 14בוצעו  החודש 

 .מסווג למשקיעשקל  מיליון 300-כ בסך ביג הקניות מרכזי חברתשביצעה  פרטית

 שוק איגרות החוב והמק"מ
 

 מדדים עיקריים:
 

 1-7/2021 2021 יולי 

 אג"ח חברות:
 
 

 

 4.4% 0.3% 20-תל בונד

 3.8% 0.3% 40-בונד-תל

 5.6% 0.1% תשואות-תל בונד

 1.7% -0.1% שקלי-תל בונד

 4.2% -0.3% תשואות שקלי –תל בונד 

   ממשלתי:אג"ח 

 2.5% 1.0% צמוד מדד 

 -0.9% 0.8%  ריבית קבועה –שקלי 
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, זאת בהשפעת המדדים המוביליםנרשמו ביולי עליות שערים במרבית  בשוק איגרות החוב ❖

 .את העדפת האפיק הסולידיהגבירו התגברות אי הוודאות וירידות השערים בשוק המניות ש

, ובראשן איגרות 0.8%-עלו החודש בכ בריבית קבועה איגרות החוב הממשלתיות השקליות ❖

שנים  10-שקלי ל התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי .2.3%-שנים שעלו בכ 10החוב לטווח של 

 .2021בסוף יולי  1.0%-בסוף יוני לכ 1.1%-ירדה מעט מכ

נותרו גלובל -תל בונדובמדד  שקלי-תל בונדהכלולות במדד  איגרות החוב הקונצרניות שקליות ❖

 .ללא שינוי כמעט החודש

הממשלתיות  איגרות החוב בראשן, איגרות החוב צמודות המדד עליות שערים אפיינו גם את ❖

רשמו  איגרות החוב הקונצרניות צמודות המדדבעוד , 1.0%-רשמו עלייה של כש צמודות המדד

כפי  האינפלציההעלייה בשיעור לעלייה באיגרות חוב אלה תרמה . 0.2%-כעלייה מתונה של 

המחצית , ובסיכום 2021 יוניב 0.1%-מדד המחירים לצרכן עלה ב - שעולה מנתוני הלמ"ס

 .  1.6%-עלה ב 2021 הראשונה של

והן ממשיכות להוביל בעלייה , 0.3%-עלו החודש בכ איגרות החוב הקונצרניות צמודות המט"ח ❖

ביחס לשקל כתוצאה  מתחילת השנה, וזאת בהשפעת ציפיות להתחזקות הדולר 9%-של כ

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

  מהרמה בה היה בתחילת השנה. 0.6%-גבוה בכ עדיין ביחס לשקל, והוא 0.8%-בכהדולר 

המשך מדיניות ועל חלשות הדולר החודש תרמה הודעת הפד על הותרת הריבית ללא שינוי ילה

 מיליארד דולר לפחות בחודש. 240-בסכום של כהרחבה כמותית בדרך של רכישות אג"ח 

 
 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )

 

 1-7/2021 2021 יולי 

 3,242 3,004 אג"ח ממשלתי

 888 961 קרנות סלאג"ח חברות כולל 

 760 839 קרנות סלאג"ח חברות ללא 

 4,130 3,965 סלקרנות סה"כ אג"ח כולל 

 335 303 מק"מ

 

מחזור מה 9%-בכ גבוה – יוליב מיליארד שקל 4.0-בכהמחזור היומי  הסתכםבשוק איגרות חוב  ❖

 :, עלייה שמקורה באיגרות החוב הממשלתיות שקליות ובאיגרות החוב הקונצרניותבחודש הקודם

o מיליארד שקל ביולי  1.9-הסתכם בכ באיגרות החוב הממשלתיות שקליות המחזור היומי- 

לעומת המחזור הממוצע במחצית  9%-מהמחזור בחודש הקודם, אך נמוך בכ 15%-גבוה בכ

 .2021הראשונה של 
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 שקל מיליארד 0.3-בכ שהסתכמו במלווה קצר מועדמגמה דומה אפיינה את מחזורי המסחר 

הממוצע  מהמחזור 11%-, אך נמוך בככמעט פי שניים מהמחזור בחודש הקודםביום, גבוה 

 .2021במחצית הראשונה של 

o מיליארד שקל  1.1-הסתכם בכ צמודות המדד המחזור היומי באיגרות החוב הממשלתיות– 

 .2021מהמחזור הממוצע במחצית הראשונה של  8%-בדומה למחזור בחודש הקודם, ונמוך בכ

o )מיליארד שקל  0.8-בכהסתכם  המחזור היומי באיגרות חוב הקונצרניות )ללא קרנות סל

מהמחזור בחודש הקודם וגם מהמחזור הממוצע במחצית הראשונה  11%-גבוה בכ –ביולי 

 . 2021של 

 הנפקות והקצאות של איגרות חוב:
 

 גיוס באג"ח חברות
 

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

 1-7/2021 2021 יולי 

 33,681 11,526 אג"ח לציבור

 חברות חדשותמזה:  גיוס ע"י 

 )מספר החברות(
- 

259 

 חברות( 4)

 *TASE UP * - 12,314אג"ח 

 מיליארד 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  10.7-. מתוכם כיוליב שקל מיליארד 11.5-בכ הסתכמו העסקי

  הסקטור הפיננסי.מיליארד שקל גויסו ע"י  0.8-, וכהריאלי

o  מיליארד שקל מתוכם גויסו  6.8-כ .הנפקות לציבור 21-במיליארד שקל  10.9-כהחודש גויסו

 בשלוש הנפקות: 

בהנפקה הגדולה קבוצת עזריאלי מיליארד שקל גויסו ע"י חברת מרכזי הקניות  3.7-כ •

ביותר של איגרות חוב בבורסה ע"י חברה מהסקטור הריאלי. החברה הנפיקה שתי סדרות 

שנים ובריבית  9.9פלוס "מעלות": סדרה במח"מ  AAחדשות של אג"ח צמוד מדד בדירוג 

לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר . 1.69%שנים ובריבית  13.2, וסדרה במח"מ 0.9%

  .2022-2021בשנים  שקל יארדמיל 1.3-כבסכום של 

נפיקה שלוש סדרות חדשות של אג"ח שה אלביט מערכותמיליארד שקל גויסו  ע"י  1.9-כ •

בריבית שנים  4.3במח"מ מיליארד שקל גויסו באג"ח שקלי  1.5-"מעלות". כ AAבדירוג 

 0.2-, וכ2.12%בריבית שנים  4.2במח"מ מיליארד שקל גויסו באג"ח דולרי  0.2-, כ1.08%
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. לחברה לא צפויים 2.67%בריבית שנים  6.6במח"מ מיליארד שקל גויסו באג"ח דולרי 

 .2022-2021פדיונות אג"ח סחיר בשנים 

שתי סדרות חדשות של  הממשלתית בהנפקתהחשמל מיליארד שקל גויסו ע"י חברת  1.2-כ •

שנים  5.9: סדרה במח"מ "מידרוג" Aa1-, ופלוס "מעלות" AAאג"ח צמוד מדד בדירוג 

לחברה צפויים פדיונות אג"ח . 1.25%שנים ובריבית  13.7, וסדרה במח"מ 1%ובריבית 

 .2022-2021בשנים  שקל מיליארד 4.5-כסחיר בסכום של 

o מיליארד שקל גויסו החודש בארבע הקצאות פרטיות של אג"ח למשקיעים מסווגים. כמחצית  0.6-כ

 מימון ישיר.הסכום גויס ע"י חברת הביטוח 

o ת דירוגדירוג גבוה מקבוצעם הגיוס החודש בוצע באג"ח סך מ מיליארד שקל 10-כ "Aכ, " ומעלה-

מהגיוס בוצע באג"ח  מיליארד שקל 1.2-כומיליארד שקל בוצע באג"ח עם דירוג נמוך יותר,  0.3

 .ללא דירוג

o שקלי  מהגיוס החודש בוצע באג"ח 35%-כ צמוד מדד,מהגיוס החודש בוצע באג"ח  59%-כ

 . מט"חצמוד מהגיוס בוצע באג"ח  6%-, וכבריבית קבועה

אג"ח ממשלתיגיוס ב  
 

 אג"ח ממשלתי ברוטו )במיליוני שקלים(:הנפקות 

 74%-, כיולימיליארד שקל ב 7.7-הסתכמו בכהגיוסים בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י האוצר 

מהסכום גויסו באמצעות  26%-באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכמהסכום שגויס החודש, בוצע 

 אג"ח צמוד מדד. 

 9.9-לכ  2021שקל בינואר מיליארד  14.8-מכ נמצאים במגמת ירידה הדרגתיתגיוסי האוצר השנה 

 ,מתחילת השנה, בהיקף גיוסי האוצר המתמשכת להאטה. 2021מיליארד שקל ביולי  7.5-לכו ביוני

לעומת  2021במחצית הראשונה של  29%-, בכבעיקר ממיסיםתרמה העלייה בהכנסות הממשלה, 

 התקופה המקבילה אשתקד כפי שעולה מנתוני משרד האוצר.

הנגזריםשוק   
 

 מחזורים יומיים )באלפי יחידות(:
 

 1-7/2021 2021 יולי 

 64 68 35-אופציות חודשיות על מדד ת"א

 35 39 35-אופציות שבועיות על מדד ת"א

 49 39 אופציות דולריות
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לעומת החודש הקודם ולעומת   המסחרבנגזרים מסחר במחזורי ה מגמה מעורבת, נרשמה יוליב ❖

 :2021במחצית הראשונה של המחזור הממוצע 

o חודשיות ושבועיות( עלה לעומת החודש  35-"את מדד על באופציותהיומי  המסחר מחזור(

 81-אלף יחידות בחודש יולי לעומת כ 107-והסתכם בכ בהשפעת התנודתיות במסחר,הקודם, 

. 2021ממוצע במחצית הראשונה של ה מהמחזור 10%-וגבוה בכאלף יחידות בחודש הקודם, 

ביולי, וירד לרמה  19-נקודות ב 19-נקודות בסוף יוני לכ 12-עלה מכ  VTA35 מדד התנודתיות

 .  נקודות בסוף יולי 13-כשל 

o בדומה , בחודש יולי אלף יחידות 39-הסתכם בכ הדולריות באופציותהיומי  המסחר מחזור

 .2021מהמחזור הממוצע במחצית הראשונה של  24%-למחזור בחודש הקודם, ונמוך בכ

 ( ETFקרנות סל )

 . בסוף החודש מיליארד שקל 99.7-כשווין המצרפי הגיע ל , קרנות סל 549נסחרו בתל אביב  יוליבסוף 

:על מדדי מניות קרנות סל חדשות 4החודש נרשמו למסחר   

, ונרשמה 2020שהבורסה השיקה בפברואר  בנייה-ת"א המניותעל מדד שלישית בבורסה קרן  •

 קסם.ע"י 

)נרשמה ע"י  Bluestar Europe Travel and Vacation - מדדי מניות בחו"ל עלשלוש קרנות  •

)נרשמה  InsurTechאינדקס  -)נרשמה ע"י "תכלית"( ו  אינדקס חברות צריכה אסייתיות"מגדל"(, 

 .ע"י "פסגות"(

 נסחרות קרנות חוץ

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

 .יוליבסוף  מיליארד שקל 1.7-הסתכם בכ ,אביב-בבורסה בתלהנסחרות  בינ"ל(

על בעיקר , נבעה מרכישות הציבור של קרנות חוץ יולימיליון שקל בשווי קרנות החוץ ב 80-עלייה של כ

מיליון שקל  10-תרמה כשעליית מדדי המניות בחו"ל , וממיליון שקל נטו 70-מדדי מניות בשווי של כ

 לעליית שווי קרנות החוץ על מדדי המניות. 
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 שקלים(: במיליוניע"י הציבור ) *שווי החזקות הציבור ורכישות/מכירות של קרנות סל

 

שווי 

החזקות 

 הציבור 

 2021 יולי

רכישות/)מכירות( 

 נטו

 2021 יולי

רכישות/)מכירות( 

 נטו

1-7/2021 

 -260 -112 30,224 קרנות סל על מדדי מניות בת"א

 259 -369 38,346 קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל

 -333 -190 25,814 קרנות סל על מדדי אג"ח חברות בת"א

 -87 -122 5,291 *אחר*

 -421 -793 99,675 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  0.5-בכ נמוךהיה  2021 יוליבסוף שווי השוק של קרנות הסל 

מיליארד שקל, כמחצית  0.8-קרנות סל בסכום כולל של כביולי הציבור מכר הסל בסוף החודש הקודם. 

 :ניות בינלאומייםהסכום בקרנות סל על מדדי מ

 0.2-. ירידה של כאביב-קרנות הסל על מדדי מניות בתל מיליארד שקל ירידה בשווי 0.3-כ •

ארד שקל מילי  0.1-מיליארד שקל בשווי קרנות אלה מקורה בירידת שערי המניות, וירידה של כ

 הציבור. ע"ימקורה במכירות נטו 

מקורה במכירות נטו ע"י  – קרנות הסל על מדדי אג"ח בת"אבשווי  מיליארד שקל ירידה 0.2-כ •

 הציבור של קרנות סל על מדדי איגרות חוב קונצרניות. 

עלייה שווי  –קרנות הסל על מדדי איגרות חוב בינלאומיים בשווי  עלייהשקל  מיליארד 0.1-כ •

 0.4-מיליארד שקל שמקורה בשערי המניות, קוזזה ברובה בירידת שווי בסך כ 0.5-הקרנות בכ

  .מיליארד שקל שמקורה במכירות נטו ע"י הציבור

ירידת שווי הקרנות  - קרנות הסל על מדדי מניות בינלאומייםבשווי  מיליארד שקל ירידה 0.1-כ •

מיליארד שקל   0.5-מיליארד שקל עקב מכירות הציבור, קוזזה בעליית שווין של הקרנות בכ 0.4-בכ

 שמקורה בעליית מדדי המניות. 

 
 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )

 

 1-7/2021 2021 יולי 

 306 331 קרנות סל על מדדי מניות

 17% 20% % ממחזור המסחר במניות 

 125 122 קרנות סל על מדדי אג"ח 

 14% 13% % ממחזור המסחר באג"ח לא ממשלתי 
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  :יוליבסל הבקרנות  מגמה מעורבת במחזורי המסחר

 10%-גבוה בכ, יולימיליון שקל ב 331-הסתכם בכ מחזור המסחר בקרנות סל על מדדי מניות •

 .2021במחצית הראשונה של הממוצע מהמחזור בחודש הקודם וגם מהמחזור 

 3%-נמוך בכ, יולימיליון שקל ביום ב 122-הסתכם בכמחזור המסחר בקרנות סל על מדדי אג"ח  •

 .2021מהמחזור בחודש הקודם וגם מהמחזור הממוצע במחצית הראשונה של 

  
 שקלים(: במיליונייצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות )

 

 1-7/2021 2021 יולי 

 2,850 -91 אביב-קרנות המשקיעות במניות בתל

 18,453 1,546 אביב-בתל חוב באיגרות המשקיעות קרנות

 -351 - קרנות שקליות

 -4,168 -366 קרנות כספיות

 4,534 163 קרנות המשקיעות בחו"ל

-בתלבאיגרות חוב נאמנות המשקיעות  קרנותרכישות הציבור של  נמשכובשוק קרנות הנאמנות 

מיליארד שקל  17-בהמשך לרכישות ענק בסך כ, יולימיליארד שקל נטו ב 1.5-והסתכמו בכאביב 

נבלמו החודש  קרנות נאמנות על מדדי מניות מקומיים, בעוד רכישות של 2021במחצית הראשונה של 

מיליארד שקל במחצית  3-מיליארד שקל נטו ביולי, לאחר רכישות של כ 0.1-הציבור מכר קרנות בסך כ -

 ,. 2021הראשונה של 

מיליארד שקל נטו  0.2-הסתכמו בכ נאמנות על מדדי מניות ואג"ח בינלאומייםקרנות רכישות של 

מיליארד שקל   4.4-ביולי, פחות ממחצית הרכישות בחודש הקודם, זאת בהמשך לרכישות בסך כ

 . 2021במחצית הראשונה של 

מכירות בהמשך למיליארד שקל,  0.4-ע"י הציבור והסתכמו בכ כספיות קרנותמכירות של נמשכו  יוליב

מיליארד שקל נטו במחצית הראשונה של  3.8-מיליארד שקל בחודש הקודם ומכירות בסך כ 0.6-בסך כ

ציפיות המשקיעים להותרת הריבית במשק ללא שינוי ברמה של  משקפות אתמכירות אלה .  2021

 לפחות. 2021עד סוף  0.1%

 חדשות 

את תמצית  2021ביולי,  1 -החלה להציג באתריה החל מהבורסה  -מט"ח נשאר מט"ח  ❖

הדוחות הכספיים תמצית  – חברות בהתאם למטבע המקורי של הדיווחההדיווחים הכספיים של 

יום כל , בעוד שעד המטבע המקורי בו פורסם הדו"ח הכספי, בהתאם לבמט"חהחלו להתפרסם 

 .פרטים נוספיםל בשקלים. והוצגתמצית הנתונים הכספיים בעמוד החברה באתרי הבורסה 

פתיחת תת ענף חדש  –ענפים חדשים בבורסה -ההנפקות החדשות ממשיכות לייצר תתי ❖

ענפים גדולים ועל מנת לרכז את החברות העוסקות באותו -במטרה לפצל תתי -"רשתות שיווק"
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את תת הענף "רשתות  2021באוגוסט,  1 -תשיק החל מענף, הבורסה -תחום פעילות תחת אותו תת

מיליארד שקל ויכלול חברות  35 -חברות ששווי השוק הכולל שלהן עומד על כ 19יכלול , ש"שיווק

ליין, מזון, מוצרי צריכה לבית, הלבשה והנעלה, -ונאיות כולל רשתות אוןהמפעילות רשתות שיווק קמע

פוקס,  -חברות נוספות  3 -ענף מסחר ו-מבין החברות, כלולות כבר כיום בתת 16ומוצרי חשמל. 

לפרטים  .קסטרו ובריל, הכלולות כיום בענף חברות התעשייה, תועברנה גם הן לתת הענף החדש

 נוספים

 

 

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"

 ובין שלא בתמורה.הנתונים או הפצתם בין 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 

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

 ות או בכל תחום אחר.בתחום ההשקע

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 

אה, זה או אחר, והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגי 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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