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 2022 פברוארחודש יכום ס

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

 ירדו SME60-ות"א  90-ת"א מדדי, ואילו 3%-כב עלה 35-ת"א מדדהמובילים. 

 .בהתאמה, 5%-כוב 2%-כב

ציפיות להעלאת הריבית בארה"ב החל במרץ על רקע  המסחר החודש התנהל

 .  בחודש 24-ב שהחלהפלישת רוסיה לאוקראינה  לקראת, ודריכות 2022

והוא ממשיך להוביל בעלייה של  9%-כ בלט החודש בעלייה של נפט וגז-מדד ת"א •

 . במחיר הנפטזאת בדומה לעלייה , מתחילת השנה 27%-כ

 – פברוארמיליארד שקל ב 2.5-בכ הסתכם מחזור המסחר היומי בשוק המניות •
 .2021בשנת הממוצע מהמחזור  35%-גבוה בכ

  .מיליארד שקל 2.2-כ של סכום בפברואר בשוק המניות גויס •

בשוק המניות וגייסו ( IPOביצעו החודש הנפקה ראשונה ) חברות חדשותארבע 
  .ינוארבחודש חדשות  חברותשלוש וזאת בהמשך ל ,שקל מיליארד 0.9-כ

שווי של עם  קבוצת אקרו הבנייהחברת בלטה בגודלה בקרב המנפיקות החדשות 
 מיליארד שקל לאחר ההנפקה.  4-כ

מתכננות לגייס סכום  םלהשלמה במסגרת פיםפרסמו תשקי חברות חדשות שבע
 .מיליארד שקל 0.5-כ עדכולל של 

בשווי  שמניותיה נסחרות בבורסת נאסד"ק יו.אמ.איץ' קרן הריט למגורים בארה"ב •
  .ברישום כפול אביב-בתלהחלה להיסחר  ,מיליארד שקל 3.9-של כ

, בראשן איגרות בכל איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניותירידות שערים  •

  .6.5%-ירדו בש שנים 10-צמודות המדד לחוב ממשלתיות 

, ירידה במחזורי צמודות מדדממשלתיות  ח"באג מסחרה מחזורב יציבות •

 לעומת החודש הקודם.  חברותבאג"ח והמסחר באג"ח ממשלתיות שקליות 

ובהקצאות  בהנפקותשקל גויסו  מיליארד 3.5-כ – לציבור חברות  ם באג"ח גיוסי •

-וכ, ע"י הסקטור הריאלי וגויסשקל  מיליארד 3.1-כ מזה, לציבורפרטיות של אג"ח 

 . שקל גויס ע"י הסקטור הפיננסי מיליארד 0.4

באג"ח החשמל מיליארד שקל גויסו ע"י חברת  1.6-כ – TASE UPגיוס באג"ח 

  .TASE UP-למשקיעים מוסדיים בארה"ב שנרשם ב
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בפברואר  35-באופציות על מדד ת"אבמחזורי המסחר  ירידה קלה :הנגזרים בשוק •

 .באופציות הדולריותבמחזורי המסחר  23%-של כ עלייהו לעומת החודש הקודם,

העוקבת אחר הראל חדשה של קרן סל  למסחר החודש הנרשמ בשוק קרנות הסל •

  .בינלאומימדד מניות 

תאגיד ניהול של  ראשונה בבורסה שש קרנות חוץ חדשות למסחר ונרשמהחודש  •

 .העוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים, "אינבסקוההשקעות הבינלאומי "

 0.1-רכש קרנות העוקבות אחר מדדי מניות בת"א בסך כהציבור  בקרנות סל •

 בארץ ובחו"לאג"ח בחו"ל ועל מדדי קרנות על מדדי מניות מכר מיליארד שקל נטו, ו

  .נטו מיליארד שקל 0.7-בסך כ

-אביב בכ-הסתכמו היצירות בקרנות המשקיעות במניות בתל הנאמנותבקרנות 

, ואילו בקרנות האג"ח ובקרנות המשקיעות בחו"ל נרשמו מיליארד שקל 0.3

 .סה"כ יחד מיליארד שקל נטו 3.3-פדיונות בסך כ

__________________ 
 יחידת המחקר, נורית דרור

 
 שוק המניות 

 מדדים עיקריים:

 
 פברואר

2022 
1-2/2022 

 -0.3% 2.9% 35-ת"א

 1.0% -2.1% 90-ת"א

 -SME60 4.7%- 6.0%-ת"א

 -3.0% -1.4% צמיחה-ת"א

 26.6% 8.6% נפט וגז-ת"א

 4.0% 2.7% 5-ת"א בנקים

 -12.7% 0.5% עילית-ת"א טק

 -3.7% -8.4% נדל"ן-ת"א

ציפיות להעלאת  כמו בבורסות מובילות בעולם, התנהל על רקע, החודשאביב -בתלהמסחר  ❖

 החלהש, ודריכות וחשש מפני פלישת רוסיה לאוקראינה 2022הריבית בארה"ב החל במרץ 

 לקראת סוף החודש.  
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o (, שנה 40 של שיא -"ב )בארה 7%-לכ– 2021בשנת   האינפלציה בשיעור העלייה בעקבות

שנה(,  12שיא של  -בארץ )  2.8%-ולכשנה(,  25שיא של  -) OECD-ה במדינות 6%-לכ

 .מרכזיים בנקים"י ע הריבית להעלאת הציפיותהתגברו 

  0.5%( שהעלה את הריבית פעמיים לרמה של BOEהראשון הינו הבנק המרכזי בבריטניה )

ולאחר מכן להוסיף  2022, הפד צפוי להעלות את הריבית כבר במרץ 2022בפברואר 

( צפוי ECB, והבנק המרכזי באירופה )2022נת ולהעלות אותה עוד מספר פעמים עד סוף ש

. בארץ מתגברות הציפיות להעלאת הריבית 2022להעלות את הריבית ברבעון האחרון של 

 באפריל. 

o  פרוץ המלחמההגיעו לשיא עם  לאוקראינה רוסיה פלישתהדריכות הגוברת והחשש מפני 

ות האיחוד האירופאי, ונקיטת סנקציות כלכליות על רוסיה ע"י ארה"ב מדינ בחודש 24-ב

 ניתוק –. לקראת סוף החודש ננקטה החמורה מבין הסנקציותבריטניה, יפן ואוסטרליה

 על מנת להדיח חלקית(, SWIFTרוסיים משימוש במסלקה הבינלאומית )הבנקים ה מרבית

  מרוסיה.והנפט מבלי לפגוע באספקת הגז  רוסיה מהסחר הבינלאומי

 היתה למספר גורמים: אביב-המסחר בתלמנגד, רוח גבית חיובית על 

 נתונים מאקרו כלכליים חיובים, ביניהם: •

o  זאת 2000הגבוה ביותר מאז שנת  - 8.1%-הגיע לכ 2021שיעור הצמיחה בשנת ,

 שנת הקורונה הראשונה. – 2020בשנת   2.2%לאחר צמיחה שלילית של 

o  בשנת  3.9%ל לאחר ירידה ש 6.3%-עלה ב 2021התוצר המקומי גולמי לנפש בשנת

כשישראל הינה במקום הרביעי מבין המדינות המפותחות ולעומת ממוצע של  - 2020

 .OECD-במדינות ה 5%-כ

o ירד והגיע לכ שיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם-

שיעור האבטלה ללא נעדרים . 2021בדצמבר  4.7%-, לעומת כ2022בינואר  4.4%

 . 2022בינואר  3.7%-לכ 2021בדצמבר  4.1%-, ירד אף הוא מכזמנית מעבודתם

o  החודשים האחרונים הגיעה  12ובסיכום  0.2%-הגיעה לכ 2022בינואר האינפלציה

(. לכן, 3%שיעור שגבוה אך במעט מתקרת היעד שהציבה הממשלה ) - 3.1%-לכ

ה , הרמה שנקבע0.1%במשק ללא שינוי ברמה של  הריביתהותיר בנק ישראל את 

 .2020באפריל 

 A+ אישרה מחדש את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של Fitch חברת הדירוג •

 ."והותירה את התחזית על "יציבה

: דעיכת גל ה"אומיקרון" וביטול כמעט כל מגבלות הקורונה שנותרו, גורמים נוספים היו •

תוכנית למאבק ביוקר  וגיבושאישור עסקת החבילה שגובשה בין ההסתדרות לממשלה, 

 מיליארד שקל. 4.4-בשווי של כ ע"י הממשלה המחיה

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

בחודש בשיעור דומה לאחר ירידה , 3%-עלה החודש בכ 35-מדד ת"אכאשר: המובילים, 
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 זאתבחודש הקודם.  3%-, לאחר עלייה של כ2%-בכירד החודש  90-מדד ת"א לו, ואיהקודם

בממוצע  6%-שבארה"ב, וירידה של כ Dow Jones-ו S&P 500במדדי   3%-כ של ירידה לעומת

 .באירופהבבורסות 

קנון הולדינגס  , מניית3.2.2022-, שחל בבמועד העדכון החצי שנתי של מדדי המניות

 נגרעה מהמדד.פריגו  , ומניית35-למדד ת"אהתווספה 

  :בלטו לחיוב החודש כאשר, מעורבת אפיינה את מרבית המדדים הענפיים מגמה ❖

דולר  100-במחירי נפט ברנט לכ  13%-לייה של כבהשפעת ע, 9%-שעלה בכנפט וגז  "אתמדד 

-. מדד ת"א נפט וגז ממשיך להוביל בעלייה חדה של כ2014מאז ספטמבר הגבוה  –לחבית 

  מתחילת השנה, זאת בדומה לעליית מחיר הנפט. 27%

עקב ציפיות להעלאת הריבית שתתרום   2%-בכ ושעלביטוח -ת"או  5-בנקים ת"א ימדד

 להגברת רווחיות הבנקים וחברות הביטוח. 

  6%-בהתאמה, עדיין גבוהים בכ 3%-ובכ 1%-שירדו החודש בכקנאביס -"אתו פמילי-"אתמדדי 

 .מהרמה בה היו בתחילת השנה

זאת לעומת ירידה , נותרו החודש כמעט ללא שינוינולוגיה טכ-ת"אוטק עילית מדדי יש לציין כי 

 במדד הנאסד"ק.  3%-של כ

  :למדדי הבורסה ותמני צירוף

 תמהיר למניוהמסלול "ביתווספו למדדי המניות  מגדלורואפיטומי מדיקל,  חדשותהמניות ה ❖

 .2022 מרץב 6-החל ב "חדשות

 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )
 

 
 פברואר

2022 
1-2/2022 

 2,632 2,531 קרנות סל מניות כולל 

 2,106 2,047 קרנות סל מניות ללא 

 

נמוך , בפברואר שקל מיליארד 2.5-בכ הסתכם, סל קרנות כולל, המניות בשוק היומי המחזור ❖

    .2021מהמחזור הממוצע בשנת  35%-הקודם אך גבוה בכ בחודש מהמחזור 7%-אמנם בכ

מיליארד  6.4-נרשם מחזור בסך כ של מדדי המניותהחצי שנתי ערב העדכון  ,בפברואר 3-ב

 .מיליארד שקל מתוכם, בשלב הנעילה 4.4-כ – שקל בבורסה
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 יוסי הון/חברות חדשות:ג
 

  שקלים(: במיליוניהנפקות והקצאות של מניות )
 

 1-2/2022 2022פברואר  

 5,020 2,187 :אביב-גיוס בתל

 1,225 937 חדשותע"י חברות מזה: 
 חברות( 6) חברות( 4) (חדשות מנפיקותמספר )

 חברה אחת חברה אחת רישום כפול חדשות חברות

 חברה אחת - חברות שהכניסו פעילות

 67 43 גיוס בחו"ל

 5,087 2,230 סה"כ

 

מיליארד  1.6-כשקל.  מיליארד 2.2-כגויסו  פברוארב - אביב-המניות בתלערים בשוק גיוסים  ❖

מיליארד שקל גויסו בעשר הקצאות  0.5-הנפקות לציבור ובשתי הנפקות זכויות, כ 8-שקל גויסו ב

 .מיליארד שקל הוזרמו לחברות בגין מימוש אופציות שפקעו החודש 0.1-, וכפרטיות

המתווספות לשלוש חברות מניות חדשות שהצטרפו , חדשות חברות 4 בין המנפיקות החודש, ❖

המנפיקות  ארבע (.IPOשקל בהנפקות ראשוניות )מיליארד  0.9-שגייסו כ ,בחודש הקודם

 החדשות בפברואר הן:

o בהצעה  שקלמיליון  501-כ, גייסה בנדל"ן יזמי ובנדל"ן מניב בארץהעוסקת  – קבוצת אקרו

 שקל מיליארד 4-כלפי שווי חברה של (,  Book Buildingלא אחידה למשקיעים מוסדיים )

זוהי המנפיקה החדשה הגדולה ביותר מאז הנפקת רשת המלונאות "פתאל"  .לאחר ההנפקה

 .2018בינואר 

o  ,ביצעה הנפקה  ,מספקת שירותי צילום לווין ופענוח הנתונים לגופי ביטחוןהאימאג'סט

מיליון שקל גויסו ע"י  213-כ –מיליון שקל  320של מניות בסכום של גלובלית ראשונית 

 1.2-מיליון שקל גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין, לפי שווי חברה של כ 107-החברה וכ

מיליארד שקל לאחר ההנפקה. ההנפקה בוצעה בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים 

((Book Building  בנק ההשקעות השוויצרי  –בארץ ובחו"ל, כשאת ההנפקה הוביל חתם זר

UBS. 

o בהצעה  שקלמיליון  100-כ, גייסה ניהול קופות גמל וקרנות השתלמותבהעוסקת – מור גמל

 שקלמיליון  762-כ(,  לפי שווי חברה של Book Buildingלא אחידה למשקיעים מוסדיים )

 .לאחר ההנפקה

o שיווק של תחליפים ביולוגיים  לדישון בייצור ובפיתוח ,בחברת מו"פ העוסקת  – גרייס ברידינג

גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים  שקלמיליון  12-כ – שקלמיליון  17-כולהדברה,  גייסה 
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גויסו בהצעה אחידה לציבור. שווי החברה לאחר  שקלמיליון  5-כ(, וBook Buildingמוסדיים )

 .שקלמיליון  97-ההנפקה כ

 317-כ גייסהשאפי נכסים : החודש, בלטו חברות הנדל"ן מניב בקרב המגייסות הותיקות ❖

מיליון שקל בהקצאת מניות  406-שגייסה כגזית גלוב ו, מניות לציבורבהנפקת  שקלמיליון 

 למשקיעים מוסדיים.

בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים בארץ ובחו"ל  גלובלית ההנפק החודש בוצעה

 מיליון שקל בשוק המשני. 47-כשגייסה האב אבטחת מידע  "יע

-סכום מצרפי של כ שמימושם הזרים לחברותלמניות כתבי אופציה סדרות של  4ו החודש פקע ❖

קבוצת מימון כתבי אופציה למניות של מיליון שקל מימוש  110-מתוכם, כ מיליון שקל.  121

 . ישיר

 0.5-ככולל של עד  סכוםמתכננות לגייס  םבמסגרת פרסמו תשקיף להשלמה חברות חדשות 7 ❖

 : (שקלים במיליוני)סכומים  החברות רשימת להלן. שקל מיליארד

סכום  תחום עיסוק ענף ותת ענף שם החברה #
 גיוס 

שווי 
החברה 
 בהנפקה

 -שרותים פיננסיים  יעקב פיננסים 1
 אשראי חוץ בנקאי

 600 100 אשראי חוץ בנקאי לעסקים

יוזמת, מתכננת, מבצעת  בנייה -נדל"ן ובנייה  בית וגג 2
ומשווקת פרויקטים בתחום 

 ההתחדשות העירונית

120 570 

עץ נייר  -תעשייה  אורדע 3
 ודפוס

פיתוח, הפקה והפצה של 
מסמכים ותוכן פרסונאלי 

  בדיגיטל ובפרינט

66 441 

פיתוח תרופות מקור  ביוטכנולוגיה-ביומד איפיאמ  החזקות 4
המבוססות על חומצות 

 קנאבינואידיות

44 347 

 -מסחר ושירותים  קאי מלונאות 5
 מלונאות ותיירות

ייזום, בניה והפעלת 
  ""ריזורטים מלונאיים

100 271 

ציוד  -טכנולוגיה  סיקלו 6
 תקשורת

פתרונות תקשורת אלחוטית 
בפס רחב המאפשרים מגוון 

 יישומים של עיר דיגיטלית

64 206 

-שירותים פיננסיים   ג'י.אם.טי טק 7
   פיננסייםשירותים 

העברת כספים בינלאומית 
מישראל ואליה ומתן שירותים 

 .פיננסיים נלווים

32 149 

 2,583 526   מנפיקות חדשות 7סה"כ גיוס עתידי ע"י 
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 רישום כפולחברות 

 - יו.אמ.איץ',  מניות , במסגרת הרישום הכפולאביב-החלו להיסחר בתל 2022בפברואר  9-ב ❖

זרה העוסקת בהחזקה והפעלה של נכסים מניבים למגורים בארה"ב, שמניותיה נסחרות  קרן ריט

 329-מיליארד שקל ערב הרישום. קודם הרישום, גייסה החברה כ 3.6-בשווי של כ NYSE-ב

 אביב.-מיליון שקל בהנפקה ראשונה שלה בשוק איגרות החוב בתל

ת"א והן ממשיכות להיסחר בארה"ב שתי חברות דואליות מחקו החודש את מניותיהן מהמסחר ב ❖

 (. NASDAQ)ארקו קורפ ( וחברת האנרגיה NYSE) פריגו הביומדחברת  -

 שוק איגרות החוב והמק"מ
 

 מדדים עיקריים:
 

 1-2/2022 2022 פברואר 

   אג"ח חברות:

 -3.3% -1.3% 20-תל בונד

 -2.7% -1.0% 40-בונד-תל

 -1.5% -0.1% תשואות-תל בונד

 -2.9% -1.3% שקלי-בונדתל 

 -2.6% -1.2% תשואות שקלי –תל בונד 

   אג"ח ממשלתי:

 -4.5% -2.8% צמוד מדד 

 -3.8% -1.9%  ריבית קבועה –שקלי 

  :בשוק איגרות החוב נרשמו בפברואר ירידות שערים במרבית מדדי איגרות החוב לסוגיהן ❖

o  בראשן איגרות , 3%-בירידה של כבלטו החודש איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד

בחודש הקודם. איגרות  3%-לאחר ירידה של כ 6.5%-שירדו החודש בכ שנים 10-להחוב 

 . 1%-רשמו החודש ירידה מתונה יותר של כ הקונצרניות צמודות המדדהחוב 

o לאחר ירידה של  4%-ירדו החודש בכ שנים 10-ל איגרות החוב הממשלתיות בריבית קבועה

המשיכה  שנים 10-ל שקלי התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתיבחודש הקודם.  4.5%

בתחילת  1.3%-וכ בסוף ינואר  1.6%-בסוף פברואר, לעומת כ 1.9%-לעלות והגיעה לכ

בסוף ינואר  1.8%-עלתה מכשנים  10-תשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב לה. השנה

 - 1.8%ל החודש חזרה לרמה של וביום המסחר האחרון שסוף פברואר, לקראת  2%-לכ

 . בתחילת השנה 1.5%-לעומת תחילת השנה כ

, משקפת את ציפיות המשקיעים מתחילת השנה עלייה בתשואות האג"ח לפדיון של אג"ח אלה

 למספר העלאות ריבית השנה.
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o ותל בונד   תל בונד דולרהכלולות במדד הקונצרניות  איגרות החובהחודש  יוצאות דופן

 שנותרו החודש ללא שינוי. בנקיםצמודות 

 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )
 

 
 פברואר

2022 
1-2/2022 

 2,669 2,524 אג"ח ממשלתי

 1,006 920 קרנות סלאג"ח חברות כולל 

 850 751 קרנות סלאג"ח חברות ללא 

 3,675 3,444 קרנות סלסה"כ אג"ח כולל 

 422 417 מק"מ

 

מהמחזור  11%-מיליארד שקל, נמוך בכ 3.4-בכ המחזור היומי הסתכםבשוק איגרות חוב  ❖

עיקר הירידה מקורה באג"ח ממשלתי שקלי,  .2021בשנת  בחודש הקודם ומהמחזור הממוצע

 כאשר:

o  מיליארד שקל בפברואר  1.6-הסתכם בכ באג"ח ממשלתי שקלימחזור המסחר היומי- 

 .2021בשנת מהמחזור הממוצע  18%-בכ ונמוךמהמחזור בחודש הקודם,  15%-נמוך בכ

o  מיליארד שקל בפברואר 0.9-הסתכם בכבאג"ח ממשלתי צמוד מדד מחזור המסחר היומי 

 .2021בשנת מהמחזור הממוצע  14%-בכנמוך ו, מחזור בחודש הקודםבדומה ל –

o  מיליארד שקל 0.75-הסתכם בכ )ללא קרנות סל(באג"ח קונצרני מחזור המסחר היומי  - 

 .2021מהמחזור הממוצע בשנת  4%-בכמהמחזור בחודש הקודם, ונמוך  20%-נמוך בכ

מחזור נמוך במעט מהמיליון שקל,  417-בכהמחזור היומי בפברואר  הסתכם במלווה קצר מועד ❖

  .2021 בשנת הממוצע מהמחזור 31%-בחודש הקודם, וגבוה בכ

 120-מיליארד שקל לקראת סוף החודש, לעומת כ 124-עלו לכ הציבור שבידי"מ המק יתרות

 .2021מיליארד שקל בסוף דצמבר  115-מיליארד שקל בסוף ינואר וכ

 
 הנפקות והקצאות של איגרות חוב:

 אג"ח חברות:
 

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

 1-2/2022 2022פברואר  

 13,296 3,514 אג"ח לציבור

 חברות חדשותמזה:  גיוס ע"י 

 )מספר החברות(
- 

190 

 )חברה אחת(

 TASE UP * 1,600* 1,681אג"ח 
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 1-2/2022 2022פברואר  

 14,977 5,114 סה"כ

 .TASE UP-* גיוס בחו"ל באג"ח שנרשם ב

o  גויסו בפברואר  - ע"י הסקטור העסקי בשוק איגרות החוב בתל אביבהמשך גיוסים ערים 

מיליארד שקל גיוס באג"ח  1.6-מיליארד שקל גיוס באג"ח לציבור, כ 3.5-כ - שקל מיליארד 5.1-כ

TASE UP. 

o וכהסקטור הריאלימיליארד שקל גויסו ע"י  3.1-, מתוכם כמהציבורמיליארד שקל גויסו  3.5-כ ,-

 הסקטור הפיננסי. מיליארד שקל גויסו ע"י  0.4

o  הנפקות לציבור.  15-מיליארד שקל ב 3.2-כהחודש גויסו 

 0.5-שגייסה כ ג'נריישן קפיטלהיתה של קרן ההשקעה בתשתיות  הגדולה החודשההנפקה  ▪

יון שנים, תשואה לפד 6.9בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, במח"מ מיליארד שקל 

 .ע"י "מעלות" Aודירוג + 1.4%

 1.4-. מתוכם, כחברות נדל"ןע"י בשבע הנפקות לציבור מיליארד שקל גויסו החודש  1.7-כ ▪

 מיליארד שקל גויסו בארבע הנפקות:

בהצעה לא אחידה  אמ אר ארמיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב הזרה  360-כ -

(. החברה הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח שקלי, Book Buildingלמשקיעים מוסדיים )

 .וללא דירוג 4.5%,  בריבית של שנים 4במח"מ 

 בהנפקת סדרה חדשה של, אפי נכסיםנדל"ן מניב המיליון שקל גויסו ע"י חברת  350-כ -

ע"י  2A-ע"י "מעלות" ו A+דירוג ב,  1.54%ריבית שנים,  7.6מח"מ , באג"ח צמוד מדד

 . "מידרוג"

בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד  מנרבמיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה  350-כ -

 ע"י "מידרוג". A2, בדירוג 1.57%שנים, בריבית  5.8מדד, במח"מ 

, בהנפקה ראשונה יו.אמ.איץ'מיליון שקל גויסו ע"י קרן הריט למגורים בארה"ב  329-כ -

 4.6הנפיקה סדרה של אג"ח צמוד דולר, מח"מ של החברה בשוק איגרות החוב. החברה 

 ע"י "מעלות".  -AA, בדירוג 4.72%שנים, ריבית 

o  למשקיעים מסווגים ע"י שקלי הקצאות פרטיות של אג"ח  ארבעשקל ב מיליון 280-כהחודש גויסו

 .אקסטלע"י החברה הזרה  גויסו שקל מיליון 115-מתוכם כ .חברות נדל"ן

o ת דירוגדירוג גבוה מקבוצעם מהגיוס החודש בוצע באג"ח  77%-כ "Aמהגיוס  7%-, כ" ומעלה

 מהגיוס בוצע באג"ח ללא דירוג.  16%-וכ דירוג נמוך יותרבוצע באג"ח עם 

o שקלי בריבית מהגיוס בוצע באג"ח  44%-כ,ח צמוד מדדמהגיוס החודש בוצע באג" 47%-כ

 . מהגיוס בוצע באג"ח צמוד דולר 9%-וכ, קבועה
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o למשקיעים מוסדיים בחו"ל שנרשם אג"ח ב החשמלחברת  "יעמיליארד שקל גויסו החודש  1.6-כ

ח צמוד דולר, מח"מ החברה גייסה את הסכום באמצעות סדרה חדשה של אג" .TASE UP-ב

 ע"י "מידרוג".  Baa1-ע"י "מעלות" ו BBB, בדירוג 3.8%שנים, תשואה לפידיון  8.4

 190-ככולל של עד  סכוםמתכננות לגייס  םבמסגרת פרסמו תשקיף להשלמה חברות חדשותשתי 

מיליון  100)פאי סיאם חברת המלונאות   - בהנפקות ראשונות שלהן בשוק איגרות החוב שקל וןמילי

  מיליון שקל(. 90) ,שהיתה רשומה בעבר בבורסה ,לוי חברת הבניהשקל( ו

 אג"ח ממשלתי

 הנפקות אג"ח ממשלתי ברוטו )במיליוני שקלים(:

קל מיליארד ש 4.8-בפברואר הסתכמו בכהגיוסים בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י האוצר 

שקלי מהסכום שגויס החודש, בוצע באמצעות אג"ח  78%-בפברואר, בדומה לגיוס בחודש הקודם. כ

 מהסכום גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד.  22%-בריבית קבועה, וכ

 12-ב 3.3%-, לכ2021בשנת  4.5%-עולה כי נמשכת הירידה בגירעון הממשלתי מכמנתוני האוצר 

  החודשים האחרונים.

 הנגזריםשוק 
 

 מחזורים יומיים )באלפי יחידות(:
 

 1-2/2022 2022 פברואר 

 89 88 35-אופציות חודשיות על מדד ת"א

 51 51 35-אופציות שבועיות על מדד ת"א

 48 53 אופציות דולריות

 :2021במחזורי מסחר גבוהים לעומת המחזורים בשנת שוק הנגזרים  התאפיין, פברוארב ❖

 )חודשיות ושבועיות( הסתכם בפברואר  35-"את מדד על באופציותהיומי  המסחר מחזור •

מהמחזור  31%-גבוה בכאך בחודש הקודם,  מחזורנמוך במעט מהלף יחידות א 139-בכ

נקודות בסוף  24-מכתוך תנודתיות  עלה  VTA35 מדד התנודתיות. 2021הממוצע בשנת 

. נקודות בסוף החודש 26והתייצב ברמה של  סוף פברוארלקראת נקודות  29-לכ 2022 ינואר

 30-לכ 2022 נקודות בסוף ינואר 25-מכ עלה VIX -ה –יצוין כי מדד התנודתיות בארה"ב 

 .נקודות בסוף פברואר

-אלף יחידות, לעומת כ 53-הסתכם בפברואר בכ הדולריות באופציותהיומי  המסחר מחזור •

העלייה . 2021אלף יחידות בממוצע בשנת  47-מת כאלף יחידות בחודש הקודם, ולעו 43

, בהמשך בפברואר 1.3%-בכ לדולר ביחס השקל פיחותמהמשך  והמסחר הושפעבמחזורי 

 .בחודש הקודם 2.7%-פיחות של כל

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


 
   

 
  

11 

www.tase.co.il 

 ( ETFקרנות סל )

 שקל בסוף החודש.   מיליארד 103-, ששווין הגיע לכקרנות סל 542נסחרו בתל אביב  פברוארבסוף 

 S&P North -העוקבת אחר מדד מניות בחו"ל הראל של קרן סל חדשה החודש נרשמה למסחר 

American Expanded Tech Software . 

מיליון שקל הפכו לקרנות פתוחות, ושלוש  180-בשווי מצרפי של כפסגות מנגד, שש קרנות סל של 

 מיליון שקל פורקו ונמחקו מהמסחר. 15-בשווי מצרפי של כ תכליתקרנות של 

 נסחרות קרנות חוץ

  הבינלאומישל תאגיד ניהול ההשקעות  קרנות חוץ 6נרשמו לראשונה למסחר בבורסה  החודש

 :בינלאומייםהמניות הקבות אחר מדדי העו ,(Invesco)" סקובאינ"

,S&P 500 ESG ,S&P 500, MSCI Emerging Markets, KBW NASDAQ Fintech, S&P 

Health Care, S&P Financials  . 

הינה חברת ניהול השקעות בינלאומית המציעה יכולות השקעה מקיפות ומגוונות, פאסיביות  סקובאינ

טריליון דולר  1.5מדינות, החברה מנהלת נכסים בשווי של  20 -ואלטרנטיביות. עם משרדים ביותר מ

 עבור לקוחותיה ברחבי העולם. 

קרנות חוץ   23במקביל בחו"ל: אביב ו-כיום בתלהנסחרות  קרנות חוץ 26-קרנות אלו מצטרפות ל

שווין המצרפי של קרנות החוץ שבידי  קרנות חוץ בניהולה של "ליקסור. 3-בניהולה של "בלאקרוק", ו

 .2022מיליארד שקל בסוף פברואר  2.1-הציבור מגיע לכ

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

 

 

שווי 

החזקות 

 הציבור 

 פברואר

2022 

רכישות/)מכירות( 

 נטו

 2022 פברואר

רכישות/)מכירות( 

 נטו

1-2/2022 

 2,169 79 38,674 קרנות סל על מדדי מניות בת"א

 409 -224 34,044 קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל

 -234 -297 25,848 קרנות סל על מדדי אג"ח חברות בת"א

 -639 -194 4,541 *אחר*

 1,705 -636 103,107 סה"כ

 * ללא קרנות חוץ.
 * קרנות סל על מדדי אג"ח ממשלתי בת"א ואג"ח חברות בחו"ל. *
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מיליארד שקל לעומת השווי של  1.2-נמוך בכהיה  2022בסוף פברואר שווי השוק של קרנות הסל 

 קרנות הסל בסוף החודש הקודם:

מיליארד  0.3-כ – אביב-קרנות הסל על מדדי מניות בתלבשווי  מיליארד שקל 0.4-עלייה של כ •

ברכישות שמקורה  מיליארד שקל עלייה 0.1-וכ, שמקורה בעליית מדדי המניות עלייהשקל 

 .הציבור

מיליארד שקל  0.6-כ – קרנות הסל על מדדי מניות בינלאומיים מיליארד בשווי 0.8-ירידה של כ •

 מכירות הציבור. מיליארד שקל ירידה שמקורה ב 0.2-ירידה שמקורה בירידת מדדי המניות, וכ

מחצית כ –אביב -קרנות סל על מדדי אג"ח חברות בתל מיליארד שקל בשווי 0.6-ירידה של כ •

 הציבור.מחצית הירידה מקורה במכירות כהירידה מקורה בירידת מדדי איגרות החוב ו

ירידה  –קרנות סל על מדדי אג"ח חברות בחו"ל  מיליארד שקל בשווי 0.2-כ ירידה של •

 שמקורה במכירות הציבור.

 שקלים(: במיליונימחזורים יומיים )
 

 
 פברואר

2022 
1-2/2022 

 526 484 קרנות סל על מדדי מניות

 20% 19% % ממחזור המסחר במניות 

 156 169 קרנות סל על מדדי אג"ח 

 15% 18% % ממחזור המסחר באג"ח לא ממשלתי 

 
 שקלים(: במיליונייצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות )

 

 1-2/2022 2022פברואר  

 1,273 272 אביב-קרנות המשקיעות במניות בתל

 -1,481 -2,185 אביב-בתל חוב באיגרות המשקיעות קרנות

 -25 65 קרנות כספיות

 -2,138 -1,085 קרנות המשקיעות בחו"ל

אביב -נאמנות המשקיעות במניות בתל קרנותלהציבור המשיך להזרים כסף  בשוק קרנות הנאמנות

מיליארד שקל נטו  1-מיליארד שקל נטו בפברואר. זאת בהמשך להשקעות בסך כ 0.3-בסכום של כ

 בחודש הקודם, ובמקביל לרכישות של קרנות סל העוקבות אחר מדדי מניות בת"א. 

 2.2-בסכום של כ אביב-קרנות נאמנות המשקיעות באיגרות חוב בתלהציבור פדה בפברואר 

 קרנותמיליארד שקל נטו בחודש הקודם, ופדה  0.7-מיליארד שקל נטו, לאחר השקעה של כ

בחודש  דומהמיליארד שקל נטו, בהמשך לפדיונות בסכום  1.1-בסכום של כ "לבחו המשקיעות

 הקודם.
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זאת לאחר פדיונות בסכום דומה  מיליארד שקל בפברואר,  0.1-כ נות הכספיותלקרהציבור הזרים 

  ., ולאחר פדיונות משך יותר משנה וחצי ברציפותבחודש הקודם

 חדשות

קרנות סל זרות  רשמה(, חברת ניהול ההשקעות הבינלאומית, Invescoסקו )באינ, לראשונה ❖

הקרנות הראשונות שנרשמו למסחר הינן מוצרי הדגל של  - בבורסה לניירות ערך בתל אביב

Invescoסקו, כגון: ב. אלו כוללים מוצרי ליבה של אינInvesco S&P500 UCTIS קרן הסל בעלת ,

 MSCI, העוקבת אחר המדד הפופולרי בעולם, וקרן הסל EMEAהעלות הנמוכה ביותר בטריטוריית 

Emerging Markets UCITS בנוסף, החברה רשמה למסחר את קרן הסל .Invesco KBW NASDAQ 

Fintech UCITS  ושתי קרנות סלUCITS  .על מגזרים בארה"ב, המעניקות חשיפה ממוקדת יותר

 .פרטים נוספיםל

האמירויות בישראל והבורסה בתל אביב, במהלך משותף, שמטרתו לחשוף שגרירות איחוד  ❖

חברות ציבוריות ישראליות למשקיעים אסטרטגיים ושותפים מהאמירויות, באמצעות לשכת 

מהלך משותף וראשון מסוגו להכנסת משקיעים אמירתיים להשקעה  – המסחר של דובאי

החברות  .בדובאי 2022במרץ,  3עד  בפברואר 28 -ביתקיים בחברות ציבוריות בבורסת ת"א 

,  ביו דבש,בזק, שתתפו במשלחת: אלטשולר שחם, אנלייט, אנרג'יקס, אפיטומי, ההישראליות ש

 , דה זראסאי גרופ, הפניקס, יוזרוואיי, מנרה ונצ'רס, נאייקס, נובה,11גלאסבוקס, גרופ  ביומיט,

פריון, קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה, קרן סונוביה, סופווייב מדיקל, פומוום, ניומד,  נלה דיגיטל,

 .לפרטים נוספים פיט השקעות, שטראוס ותעשייה אווירית.

 

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

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

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

 בתחום ההשקעות או בכל תחום אחר.

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

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

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

 השמטה או אי דיוק שנפלו, במידע מכל סיבה שהיא. 

אינן מחייבות את הבורסה והן בבחינת הבעת  חודשיתקנות והדעות המובאות בסקירה ההמס

 דעה בלבד.

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