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 2021 אוקטוברחודש יכום ס

מסימני דעיכת הגל לחיוב הושפע  אוקטובראביב בחודש -המסחר בבורסה בתל •
  . הרביעי של הקורונה בארץ

שחלקם אף שברו את השיא בו , מדדי המניות המוביליםעליות שערים אפיינו את  •
 .שקל טריליון 1.06-הגיע לכ המניות שוק ושווי ,היו בחודש הקודם

והם  והגיעו לשיא בהתאמה, ,6%-ובכ 3%-בכעלו החודש  90-ת"או 35-ת"אמדדי  •
 .מהרמה בה היו בתחילת השנהבהתאמה,  25%-ובכ 23%-גבוהים בכ

 נפט וגז-ת"א ימדדובראשם , שערים אפיינו את מרבית המדדים הענפיים עליות
 מדדים אלה מובילים והגיע לשיא.  8%-בכה שעל 5-ת"א בנקים מדדו 10%-בכ
 מתחילת השנה.  53%-52%-כ שלחדה עלייה ב

 – מיליארד שקל 1.8-בכ אוקטוברב הסתכם מחזור המסחר היומי בשוק המניות •
 .בחודש הקודם בדומה למחזור

 אביב.-מיליארד שקל גויסו בשוק המניות בתל 1.3-כ •

גייסה שפיימנט  הייטק חדשהחברת  –חברת מניות חדשה  החודש בין המנפיקות
 מתחילת השנה הצטרפו(. IPOמיליון שקל בהנפקה ראשונה של מניות ) 21-כ

 מו"פ.שותפויות  8-חברות הייטק ו 51, בהן חברות מניות חדשות 89 לבורסה

מיליארד שקל  0.33-שגייסה כאו.פי.סי החודש חברת האנרגיה  ובשוק המשני בלט
מיליארד  0.56-שגייסה כנופר אנרג'י , וחברת האנרגיה המתחדשת בהנפקת זכויות

 .שקל בהקצאת מניות למשקיעים מסווגים

  –ה מגמה מעורבת בשוק איגרות החוב נרשמ •

 של עדרשמו עלייה  –וקונצרניות ממשלתיות  –איגרות החוב צמודות המדד 
המשך העלייה בשיעור האינפלציה בארץ בדומה למגמה הכלל  בהשפעת, 2.1%-כ

 עולמית. 
  רשמו ירידה של –ממשלתיות וקונצרניות  –השקליות איגרות החוב מנגד, 

  בממוצע. 0.4%-כ

 37%-גבוה בכ – מיליארד שקל 4.1-הסתכם בכהמחזור היומי באיגרות חוב  •
מהמחזור בחודש הקודם, עלייה שנבעה ברובה מאיגרות החוב הממשלתיות 

   שקליות.

-ביוזמה משותפת של החשב הכללי במשרד האוצר והבורסה לניירות ערך בתל •
 למסחר להירשם יוכלו"ל בחו שהונפקו ממשלתיות חוב איגרותלראשונה  -אביב 
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אביב -בתל למסחר מקביל נרשמו . בסוף אוקטובראביב בתל בבורסה גם במקביל
 מיליארד שקל. 40-שש סדרות ראשונות בשווי של כ

מיליארד  9.4-הסתכמו בכשהעסקי הסקטור ע"י חברות באג"ח ערים ם גיוסי •
 – מיליארד שקל 5.8-כגייסו  מרביתן מענף הנדל"ןחברות הסקטור הריאלי  –שקל 

 3.6-גייס כמזרחי טפחות , ובנק מיליארד שקל 1-בסך כמבנה בהן הנפקה של 
בהנפקה הגדולה ביותר בשוק איגרות החוב באמצעות סדרה מיליארד שקל 

  .אחת

בינלאומית  בהנפקה פרטית שקלמיליארד  3.2-כ גייסהפועלים בנק בנוסף,  •
תמורת . TASE UP-ב למסחר שנרשם COCO למשקיעים מוסדיים של אג"ח

 (Green Bondירוק )האג"ח הההנפקה מיועדת למימון "פרויקטים ירוקים" וזהו 
 הראשון הנרשם למסחר בבורסה.

על )חודשיות ושבועיות יחד( באופציות במחזורי המסחר  ירידה :הנגזרים בשוק •
לעומת באוקטובר  באופציות הדולריותוגם במחזורי המסחר  35-מדד ת"א
 .בחודש הקודםהמחזור 

תאגיד ניהול ההשקעות של  בבורסה שנייהקרן חוץ חדשה, נרשמה למסחר החודש  •
 .S&P 500על מדד המניות , "ליקסור" הבינלאומי

 הגיע הנסחרות בת"א  קרנות החוץ 25-וקרנות הסל  548שווי השוק של  •
 .אוקטוברבסוף  מיליארד שקל 103-לכ

 0.2-אביב בסכום כולל של כ-בתלרכש קרנות סל על מדדי אג"ח הציבור  בקרנות סל •
 0.2-כבסכום של על מדדי מניות בינלאומיים  מכר קרנות סלונטו מיליארד שקל 
  .נטו מיליארד שקל

רכישות הציבור של קרנות הנאמנות המשקיעות באיגרות התגברו  בקרנות הנאמנות •

הרכישות  סךפי שניים יותר מ, נטו מיליארד שקל 3.4-והסתכמו בכ בת"אובמניות חוב 

  .בחודש הקודם, מרבית הסכום רכישות של אג"ח חברות

  על מדדהשיקה "פסגות"  קרן נאמנות מחקה ראשונה בבורסה  החודש

    למדד רציף. 2021שהבורסה הפכה ביוני ביטוח, -ת"א

__________________ 
 יחידת המחקר, נורית דרור
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 שוק המניות 

 מדדים עיקריים:

 
 אוקטובר

2021 
1-10/2021 

 23.4% 2.7% 35-ת"א

 24.6% 6.1% 90-ת"א

 SME60 4.3% 23.3%-ת"א

 9.9% 3.9% צמיחה-ת"א

 7.6% 3.5% עילית-ת"א טק

 51.7% 7.8% 5-ת"א בנקים

 33.0% 4.5% נדל"ן-ת"א

 53.1% 9.7% נפט וגז-ת"א

מדדי המניות  בכלשערים  עליותבהסתכם  אוקטובראביב בחודש -המסחר בבורסה בתל ❖

 .המובילים

מסימני דעיכת הגל הרביעי של הקורונה לחיוב הושפע  2021 אוקטוברבבורסה בת"א בהמסחר 

בארץ, ומכוונת ישראל להוביל בהרחבת מבצע חיסון האוכלוסיה גם לילדים. לקראת סוף החודש 

מדדי  שנים. 11עד  5גם לגילאי  "פייזר"האמריקאי אישור למתן חיסון של  FDA-נתן ארגון ה

 . בסוף החודש לטריליון שק 1.06-עלה לכשווי שוק המניות המניות הגיעו לשיא ו

עלה  SME60-ת"א, ומדד , והגיעו לשיא6%-ובכ 3%-בכעלו החודש  90-ת"או 35-ת"אמדדי  ❖

ין כי מגמה מהרמה בה היו בתחילת השנה. יצו 25%-23%-. מדדים אלה גבוהים בכ4%-החודש בכ

  בממוצע. 6%-דומה אפיינה את המסחר בבורסות מובילות בחו"ל שרשמו עלייה בשיעור של כ

נפט וגז ות"א -ת"א מדדי בראשםעליות שערים אפיינו החודש את כל המדדים הענפיים,  ❖

 53%-52%-בהתאמה, והם ממשיכים להוביל עם  עלייה של כ 8%-ובכ 10%-שעלו בכ 5-בנקים

באוקטובר  7%-עליית מדד ת"א נפט וגז מושפעת מעלייה במחירי הנפט בכ מתחילת השנה. יצוין כי

 .כל הזמניםהינה לרמת שיא  5-, וכי עליית מדד ת"א בנקיםמתחילת השנה 62%-ובכ

  :למדדי הבורסה מניות צירוף ❖

 7-החל ב ת חדשות"מהיר למניוהמסלול "בהמניות החדשות שיצטרפו למדדי המניות  6להלן 

 . רב בריחו, חג'ג' אירופה, מכלול מימון, עמיעד, 107אימפקס, גרופ : 2021 נובמברב

 .הודעה באתר המאיהלפרטים נוספים ראה 
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 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )
 

 
 אוקטובר

2021 
1-10/2021 

 1,836 1,764 קרנות סל מניות כולל 

 1,513 1,422 קרנות סל מניות ללא 

 

בדומה  – אוקטוברב שקל מיליארד 1.8-בכ הסתכם, סל קרנות כולל, המניות בשוק היומי מחזור ❖

נרשם מחזור  של מדדי המניותהחודשי ערב העדכון  ,אוקטוברב 7-ב. בחודש הקודםמחזור ל

 .מיליארד שקל מתוכם, בשלב הנעילה 1.2-כ – מיליארד שקל בבורסה 3-בסך כ

 גיוסי הון/חברות חדשות:
 

  שקלים(: במיליוניוהקצאות של מניות )הנפקות 
 

 1-10/2021 2021 אוקטובר 

 23,140 1,346 :אביב-גיוס בתל

 9,855 21 ע"י חברות חדשותמזה: 
 חברות( 85) )חברה אחת( (חדשות מנפיקותמספר )

 חברות 2 - רישום כפול חדשות חברות

 חברות 9 - חברות שהכניסו פעילות חדשה

 חברות 2 -  גיוסחברות חדשות ללא 

 390 - מניות TASE UP-גיוס ב

 2,642 31 גיוס בחו"ל

 להלן עיקרי הגיוס החודש: שקל.  מיליארד 1.3-בכ הסתכמובשוק המניות בתל אביב   הגיוסים

בין המנפיקות . מיליון שקל גויסו בארבע הנפקות לציבור ובשלוש הנפקות של זכויות 575-כ ❖

 שוק המניותלהמצטרפת  89-החברה החדשה  ה ,פיימנט - חברת הייטק חדשההחודש 

 .(הבורסה אתר ראה )לרשימה .שותפויות מו"פ 8-חברות הייטק ו 15, בהן מתחילת השנה

 21-כ , גייסההתשלומים והאשראי הצרכני  מיתחוטכנולוגיה לשפיתחה  פינטק חברת, פיימנט

בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים  (IPOבהנפקת מניות ראשונה לציבור )שקל מיליון 

  מיליון שקל לאחר ההנפקה. 81-(, לפי שווי חברה של כ Book Buildingמוסדיים )

מיליון  329-כ שגייסה.פי.סי או: חברת האנרגיה החודש בלטו המשני בשוק המנפיקות בקרב

שקל בהנפקת מניות שלישית השנה,  מיליון 76-שגייסה כ דלק קבוצתשקל בהנפקה של זכויות; 

 כארבעה עניין בעלי"י ע מכר בהצעת שנמכרו שקל מיליון 74-כ בשווי ליברהומניות חברת הביטוח 

 (.IPO) ראשונית הנפקה ביצעה שהחברה לאחר חודשים
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 הקצאות פרטיות. מתוכם,  תשעמיליון שקל מסך הגיוסים בשוק המניות החודש בוצעו ב 730-כ ❖

ממניות  23%-בהקצאה של כנופר אנרג'י מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה המתחדשת  555-כ

 החברה למשקיעים מסווגים.

 שוק איגרות החוב והמק"מ
 

 מדדים עיקריים:
 

 1-10/2021 2021 אוקטובר 

   חברות:אג"ח 

 8.4% 1.5% 20-תל בונד

 7.5% 1.2% 40-בונד-תל

 9.7% 1.4% תשואות-תל בונד

 1.6% -0.5% שקלי-תל בונד

 5.0% -0.1% תשואות שקלי –תל בונד 

   אג"ח ממשלתי:

 6.4% 2.1% צמוד מדד 

 -2.2% -0.3%  ריבית קבועה –שקלי 

עלייה  –  במדדי איגרות החוב המוביליםמגמה מעורבת  אוקטוברנרשמה ב בשוק איגרות החוב

 במדדי איגרות החוב צמודות המדד וירידה במדדי איגרות החוב השקליות.

איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות  בממוצע אפיינו את 2.1%-1.4%-עליות שערים של כ ❖

עלייה מוביל עם  1.6%-החודש בכ שעלהנדל"ן -תל בונד צמודותיצוין כי מדד צמודות המדד. 

 מתחילת השנה. 9.2%-של כ

מדד  -לעלייה באיגרות חוב אלה תרמה העלייה בשיעור האינפלציה כפי שעולה מנתוני הלמ"ס  

עפ"י . 2.5%-עלה ב מתחילת השנה, ובסיכום 2021בספטמבר  0.2%-המחירים לצרכן עלה ב

 2.5%-יגיע לכ, שיעור האינפלציה הצפוי במשק 2021תחזית של בנק ישראל מעודכנת לאוקטובר 

 ., זאת בדומה למגמה הכלל עולמית, השיעור הגבוה ביותר מזה כעשור2021בשנת 

 .0.3%-ירדו החודש בכ איגרות החוב הממשלתיות השקליות בריבית קבועהבאפיק השקלי,  ❖

 בסוף ספטמבר  1.2%-ה מכתעל שנים 10-שקלי ל התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי

שנים שהתשואה לפדיון  10-, זאת בדומה לאג"ח ממשלת ארה"ב ל2021בסוף אוקטובר  1.5%-לכ

 . 1.6%-לכ 1.4%-שלהן עלתה מכ

 ,0.7%-ירדו אף הן בכ 50-תל בונד שקליהכלולות במדד  איגרות החוב הקונצרניות שקליות

 .בלבד 0.2%-ירדו בכ גלובל-תל בונדבעוד אלה הכלולות במדד 

 לאחר עלייה של  , 0.6%-ירדו החודש בכ צמודות המט"ח איגרות החוב הקונצרניות ❖

ביחס לשקל ובסיכום  2%-מתחילת השנה. יצוין כי באוקטובר נחלש שער הדולר ביותר מכ 8.5%-כ
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ביחס לשקל, חרף ציפיות להתחזקות הדולר ביחס לשקל  2%-מתחילת השנה נחלש הדולר בכ

עליה הודיע בנק ישראל  יארד דולרמיל 30-בהיקף של כ כתוצאה מתוכנית רכישות הדולרים

 בתחילת השנה וכמעט הושלמה. 

 :רישום למסחר של אג"ח ממשלת ישראל שהונפק בחו"ל –אביב -לראשונה בתל

לראשונה  -אביב -החשב הכללי במשרד האוצר והבורסה לניירות ערך בתלביוזמה משותפת של 

 .אביב בתל בבורסה גם במקביל למסחר להירשם יוכלו"ל בחו שהונפקו ממשלתיות חוב איגרות

סדרות ממשלתיות דולריות ושלוש סדרות ממשלתיות הנקובות ביורו, בהיקף  3שש סדרות ראשונות, 

 . אביב, במקביל-בתל 2021באוקטובר  31-שקל, החלו להיסחר במיליארד  40 -כולל של כ

ואילו התשלומים הצפויים למחזיקי איגרות החוב  ,תבצע בשקליםמהמסחר באיגרות החוב הגלובליות 

 )ריבית( יבוצעו במטבע בו נקובה איגרת החוב.

 
 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )

 

 
 אוקטובר

2021 
1-10/2021 

 3,069 3,307 אג"ח ממשלתי

 866 774 קרנות סלאג"ח חברות כולל 

 745 667 קרנות סלאג"ח חברות ללא 

 3,935 4,081 קרנות סלסה"כ אג"ח כולל 

 299 269 מק"מ

 – אוקטוברב מיליארד שקל 4.1-בכ )כולל קרנות סל( המחזור היומי הסתכםבשוק איגרות חוב  ❖

בחודש הקודם. כל העלייה מקורה באיגרות החוב הממשלתיות, ובעיקר מחזור מה 37%-בכגבוה 

 :באיגרות החוב הממשלתיות שקליות

o מיליארד שקל  2.4-הסתכם בכ הממשלתיות שקליותבאיגרות החוב  המחזור היומי

 .מהמחזור בחודש הקודם 76%-בכ גבוה - אוקטוברב

 שקל מיליארד 0.27-בכ שהסתכמו במלווה קצר מועדמגמה דומה אפיינה את מחזורי המסחר 

 .גבוה כמעט פי שניים לעומת המחזור בחודש הקודם – ביום

o מיליארד שקל  0.87-הסתכם בכ צמודות המדד המחזור היומי באיגרות החוב הממשלתיות

 .מהמחזור בחודש הקודם 11%-גבוה בכ –

o )מיליארד שקל  0.67-בכהסתכם  המחזור היומי באיגרות חוב הקונצרניות )ללא קרנות סל

 . מחזור בחודש הקודםמה 5%-נמוך בכ – אוקטוברב
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 הנפקות והקצאות של איגרות חוב:
 

 גיוס באג"ח חברות
 

  שקלים(: במיליוניוהקצאות של אג"ח חברות )ת הנפקו
 

 1-10/2021 2021 אוקטובר 

 50,975 9,423 אג"ח לציבור

 חברות חדשותמזה:  גיוס ע"י 

 )מספר החברות(

105 

 )חברה אחת(

364 

 חברות( 5)

 TASE UP * 3,221 16,881אג"ח 

אוקטובר -בחודשים ינואר מיליארד שקל 13.4-כמיליארד שקל באוקטובר, ו 3.2-כ – בחו"לגיוס מזה * 

2021. 

בהנפקות לציבור והקצאות פרטיות בשוק איגרות  הגיוסיםבהיקף חדה באוקטובר נרשמה עלייה  ❖

-, לעומת כאוקטוברב שקל מיליארד 9.4-בכ הסתכמו, והם ע"י הסקטור העסקי החוב בתל אביב

חברות מיליארד שקל גויסו ע"י  5.8-כ, מתוכם. מיליארד שקל בממוצע בחודשיים הקודמים 4

  מזרחי טפחות.מיליארד שקל גויסו ע"י בנק  3.6-, מרביתן מענף הנדל"ן, וכהסקטור הריאלי

 :הנפקות של איגרות חוב לציבור 13-במיליארד שקל גויסו  7.5-כ ❖

של אג"ח צמוד מדד  בהנפקה לציבור שגייסמזרחי טפחות בנק גויסו ע"י  שקלמיליארד  3.6-כ ▪

הסכום גויס בהנפקת  הגיוס הגדול ביותר בשוק איגרות החוב באמצעות סדרה אחת.זהו  –

-ע"י "מעלות" ו AAA, בדירוג 0.1%שנים, ריבית  7סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 

Aaa ."יצוין כי זהו גיוס שני השנה של הבנק בשוק איגרות החוב, כשהגיוס הקודם  ע"י "מידרוג

 .TASE UP-שנרשם למסחר ב COCOהיה באמצעות אג"ח  דולרמיליארד  0.6-בסך כ

חברת . בין המגייסות חברות נדל"ן תשעמיליארד שקל גויסו בהנפקות של אג"ח ע"י  3.4-כ ▪

, השנה חמישית, שביצעה הנפקה ראשונה של איגרות חוב בבורסה  אפי קפיטלהבנייה 

, ללא דירוג. החברה 3.18%שנים, ריבית  2.1 מיליון שקל באג"ח שקלי, מח"מ 105-כוגייסה 

 .קטי מגוריםיייזום ובנייה של פרויעוסקת ב

  ו:לטותיקות שגייסו החודש, בוחברות הנדל"ן הבקרב 

מח"מ , שקל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד מיליון 1,041-שגייסה כמבנה  -

סחיר  צפויים פדיונות אג"חלחברה כ"י "מעלות.  AAובדירוג  0.35%שנים, בריבית  8.5

 מיליון שקל בשנתיים הקרובות. 650-בסכום של כ

 -מיליון שקל בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד  614-כשגייסה גזית גלוב  -

שנים ותשואה  5.9והשנייה במח"מ  1.3%שנים ותשואה לפדיון  5.3האחת במח"מ 

ע"י "מידרוג". זוהי הנפקה שניה  3Aa -מינוס ע"י "מעלות" ו AA , בדירוג 0.8%לפדיון 
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מיליון שקל.  453-של החברה בשוק איגרות החוב השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ

 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.  1,120-לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ

מיליון שקל בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי,  522-כשגייסה פסיפיק אוק קרן הריט  -

ע"י "מעלות". לחברה צפויים פדיונות  AA , בדירוג 5.2%שנים, תשואה לפדיון  3 במח"מ

 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.  640-אג"ח סחיר בסכום של כ

, במח"מ , באמצעות סדרה חדשה של אג"ח שקליקבוצת דלקמיליון שקל גויסו ע"י  360-כ ▪

זוהי הנפקה שלישית של החברה בשוק איגרות החוב , ללא דירוג. 6.2%שנים וריבית  4.3

 לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחירמיליון שקל.  774-השנה, כשבהנפקות הקודמות גייסה כ

 בשנתיים הקרובות. מיליון שקל 3,100-בסכום של כ

הקצאות פרטיות של אג"ח למשקיעים מסווגים.  11-מיליארד שקל מהגיוס החודש בוצע ב 1.9-כ ❖

 8.4באג"ח צמוד מדד, מח"מ אמות מיליארד שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב  0.86-כ, מתוכם

 ע"י "מידרוג". Aa2-ע"י "מעלות" ו AA, דירוג 0%שנים, תשואה לפדיון 

, " ומעלהA" ת דירוגבוה מקבוצדירוג געם הגיוס החודש בוצע באג"ח סך מ מיליארד שקל 8.3-כ ❖

מיליארד שקל בוצע באג"ח ללא  0.8-, וכמיליארד שקל בוצע באג"ח עם דירוג נמוך יותר 0.3-כ

 .דירוג

שקלי  מהגיוס החודש בוצע באג"ח 28%-כו צמוד מדד,מהגיוס החודש בוצע באג"ח  72%-כ ❖

 . בריבית קבועה

מיליארד שקל בהנפקה פרטית בינלאומית למשקיעים  3.2-גייס החודש כבנק הפועלים בנוסף,  ❖

 3.255%. האג"ח הינו דולרי ונושא ריבית של TASE UP-למסחר ב שנרשםים של אג"ח מוסדי

האג"ח הירוק שנים.  תמורת ההנפקה מיועדת למימון "פרויקטים ירוקים" וזהו  5למשך 

(Green Bond.הראשון הנרשם למסחר בבורסה ,)  באג"ח הגיוס בוצעCOCO  הכולל מנגנון

 .Fitch -ו S&Pע"י חברות הדירוג  BBBבדירוג בינלאומי לספיגת הפסדים ע"י המרה למניות, 

אג"ח ממשלתיגיוס ב  
 

 שקלים(: במיליוניהנפקות אג"ח ממשלתי ברוטו )

 , אוקטוברמיליארד שקל ב 5.9-הסתכמו בכהגיוסים בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י האוצר 

מהסכום גויסו  30%-צע באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכמהסכום שגויס החודש, בו 70%-כ

 באמצעות אג"ח צמוד מדד. 

מיליארד שקל בחודש בממוצע ברבעון הראשון של שנת  14-מכנמשכת הירידה בגיוסי האוצר השנה 

מיליארד שקל בממוצע בחודשים יולי עד  5-מיליארד שקל בחודש ברבעון השני, ולכ 11-לכ  2021

 . 2021אוקטובר 
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הנגזריםשוק   
 

 מחזורים יומיים )באלפי יחידות(:
 

 
 אוקטובר

2021 
1-10/2021 

 65 68 35-אופציות חודשיות על מדד ת"א

 37 40 35-אופציות שבועיות על מדד ת"א

 47 41 אופציות דולריות

 :בחודש הקודםלעומת המחזור בנגזרים מסחר במחזורי ה ירידה, נרשמה אוקטוברב

אלף  108-הסתכם בכ)חודשיות ושבועיות(  35-מחזור המסחר היומי באופציות על מדד ת"א ❖

י הירידה במחזורי המסחר אלף יחידות בחודש הקודם.  יצוין כ 121-יחידות בחודש אוקטובר לעומת כ

  VTA35לעומת החודש הקודם מושפעת מירידה בתנודתיות כפי שבאה לידי ביטוי במדד התנודתיות 

 .  2021בסוף אוקטובר  נקודות 14-לכ 2021נקודות בסוף ספטמבר  12-שעלה במעט מכ

אלף יחידות באוקטובר,   41-סתכם בכירד אף הוא וה הדולריות באופציותהיומי  המסחר מחזור ❖

לות באופציות אלה משקפת את יציבות אלף יחידות בחודש הקודם. ירידה בפעי 54-לעומת כ

שקל בדומה לשער בתחילת השנה. יצוין כי בשלושת ימי המסחר  3.2-הדולר השנה סביב שער ה

זהו השער הנמוך ביותר מזה  – 2021באוקטובר  29-שקל ב 3.158-האחרונים ירד שער הדולר לכ

   שנה. 25-כ

 ( ETFקרנות סל )

בסוף  מיליארד שקל 101.2-כשווין המצרפי הגיע ל , קרנות סל 548נסחרו בתל אביב  אוקטוברבסוף 

 . החודש

 נסחרות קרנות חוץ

תאגיד ניהול ההשקעות הבינלאומי של  בבורסה שנייהקרן חוץ חדשה, נרשמה למסחר החודש 

למסחר  את הקרן חוץ הראשונה רשמה ליקסור .S&P 500העוקבת אחר מדד המניות , "ליקסור"

 .2021בת"א באפריל 

קרנות על מדדי אג"ח  10-קרנות על מדדי מניות בינ"ל ו 15) הקרנות הזרות 25-ב שווי החזקות הציבור

, זאת בדומה אוקטוברבסוף  מיליארד שקל 1.9-הסתכם בכ ,אביב-בבורסה בתלהנסחרות  בינ"ל(

 .לשווין בסוף החודש הקודם
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  שקלים(: במיליוניע"י הציבור ) *ורכישות/מכירות של קרנות סלשווי החזקות הציבור 
 

 

שווי 

החזקות 

 הציבור 

 אוקטובר

2021 

רכישות/)מכירות( 

 נטו

 2021 אוקטובר

רכישות/)מכירות( 

 נטו

1-10/2021 

 -1,068 17 33,135 קרנות סל על מדדי מניות בת"א

 -2,533 -172 36,278 קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל

 -29 173 26,705 קרנות סל על מדדי אג"ח חברות בת"א

 -298 -21 5,102 *אחר*

 -3,928 -3 101,220 סה"כ

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

מיליארד שקל לעומת השווי של  3-בכ גבוההיה  2021 אוקטוברבסוף שווי השוק של קרנות הסל 

 קרנות הסל בסוף החודש הקודם:

ית עלייה שמקורה בעלי - אביב-קרנות הסל על מדדי מניות בתל יליארד שקל עלייה בשווימ 1.6-כ ❖

 שערי המניות.

מיליארד שקל  0.2-כ – ת הסל על מדדי מניות בינלאומייםקרנובשווי  עלייהמיליארד שקל  1.1-כ ❖

מיליארד שקל שמקורה  1.3-ות שמקורה במכירות הציבור, קוזזו בעלייה של כירידה בשווי הקרנ

 במדדי המניות.

-כ – אביב-בתל איגרות חוב תאגידיותקרנות הסל על מדדי  מיליארד שקל עלייה בשווי 0.3-כ ❖

עלייה שמקורה בעליית מיליארד שקל  0.1-מיליארד שקל עלייה שמקורה ברכישות הציבור, וכ 0.2

 .איגרות החובשערי 

 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )
 

 
 אוקטובר

2021 
1-10/2021 

 323 343 קרנות סל על מדדי מניות

 18% 19% % ממחזור המסחר במניות 

 121 107 קרנות סל על מדדי אג"ח 

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

  :לעומת המחזור בחודש הקודם אוקטוברבסל הבקרנות  במחזורי המסחרמגמה מעורבת 

  גבוה, אוקטוברמיליון שקל ב 343-הסתכם בכ מחזור המסחר בקרנות סל על מדדי מניות ❖

 .בחודש הקודםמהמחזור  21%-בכ
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נמוך , אוקטוברמיליון שקל ביום ב 107-הסתכם בכמחזור המסחר בקרנות סל על מדדי אג"ח  ❖

 .הממוצע מתחילת השנהמהמחזור  14%-בכ

 שקלים(: במיליונייצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות ) 
 

 
 אוקטובר

2021 
1-10/2021 

 3,643 616 אביב-קרנות המשקיעות במניות בתל

 24,682 2,769 אביב-בתל חוב באיגרות המשקיעות קרנות

 -5,199 -386 קרנות כספיות

 4,958 73 קרנות המשקיעות בחו"ל

-נאמנות המשקיעות באג"ח בתל קרנותרכישות הציבור של  התגברובשוק קרנות הנאמנות  ❖

 . נטו בחודש הקודםפי שניים סך הרכישות מיליארד שקל נטו באוקטובר,  2.8-והסתכמו בכאביב 

ביטוח, -השיקה "פסגות"  קרן נאמנות מחקה ראשונה בבורסה על מדד ת"א יצוין כי החודש

   למדד רציף. 2021שהבורסה הפכה ביוני 

 0.6-הסתכמו בכהתגברו אף הן ו מקומיים מניות מדדי על נאמנות קרנותרכישות הציבור של  ❖

 .פי ארבעה מהרכישות נטו בחודש הקודםמיליארד שקל נטו באוקטובר, 

 נבלמו כמעט לחלוטין קרנות נאמנות על מדדי מניות ואג"ח בינלאומייםרכישות הציבור של  ❖

 . מיליארד שקל נטו בחודש הקודם 0.1-לאחר רכישות בסך כבאוקטובר, 

פי שניים מיליארד שקל נטו באוקטובר,  0.4-נמשכו מכירות הציבור והסתכמו בכ בקרנות הכספיות ❖

 .לעומת המכירות בחודש הקודם

 חדשות

לחברות  ESGהבורסה ערכה כנס ראשון בנושא  –לחברות הציבוריות ראשון  ESGכנס  ❖

הציבוריות, כחלק ממאמציה להגביר את המודעות ולקדם את הנושא של אחריות חברתית 

בעלי תפקידים בכירים בקרב החברות  150 -בכנס השתתפו כ וסביבתית של החברות בבורסה.

הציבוריות. הגב' תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה פתחה בדבריה על חשיבות הנושא לקידום 

 20 -לכבמימון  מסייעתהממשלה  בקרב החברות הציבוריות, ומנכ"ל הבורסה ציין כי ESG -תחום ה

דו"חות אחריות תאגידית בשנה הקרובה, בהן גם חברות בורסאיות על מנת שיפרסמו לראשונה 

 .פרטים נוספיםל .ך. הבורסה לניירות ער

ביקור ראשון  ערכההבורסה  - פאריסל משקיעיםמשלחת בראשות הבורסה למפגש לראשונה,  ❖

חברות ציבוריות מובילות. הביקור נועד לחשוף את החדשנות הישראלית בפני בהשתתפות בפריס, 

הקהילה העסקית הצרפתית ואת ההזדמנויות לצמיחה באירופה שצרפת מציעה בפני החברות. 

המשלחת הישראלית, בראשות איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה ובהשתתפות מנכ"לים של חברות 

נשי כלכלה ומדינאים צרפתיים וכן עם משקיעים מוסדיים ופרטיים עם א נפגשוהנסחרות בבורסה, 
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החברות הציבוריות הישראליות: אלקטריאון,  השתתפובביקור מתחומי הכספים וההשקעות. 

 לפרטים נוספים. אקוואריוס, גלאסבוקס, ג'נסל, טראקנט, נופר אנרגיה ושטראוס

 -מסחר בסדרות אג"ח במטבע חוץ של ממשלת ישראל –לראשונה בבורסה בתל אביב  ❖

בהמשך ליוזמה משותפת של החשב הכללי והבורסה, איגרות חוב ממשלתיות שהונפקו בחו"ל 

יעים לרכוש רישום יקל על ציבור המשקה .יוכלו להירשם למסחר במקביל גם בבורסה בתל אביב

 ולסחור באיגרות החוב הנקובות במט"ח, בשקיפות ובעלויות נמוכות יותר ביחס למצב הקיים.

סדרות ממשלתיות דולריות ושלוש סדרות ממשלתיות הנקובות ביורו,  3בשלב ראשון תרשמנה 

 31 -הגלובליות צפוי להתחיל  ב המסחר בסדרות האג"ח ₪.מיליארד  40 -בהיקף כולל של כ

 לפרטים נוספים .2021באוקטובר, 

 

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

לבד ואין לעשות בה שימוש אחר כלשהו, לרבות מכירת "( מיועדת לשימוש אישי בהמידע"

 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 

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

 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,  מסויםותו או להתאמתו לצורך לעדכני

 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 אביב בע"מכל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל 
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