
 

 2022שנת  של ראשוןהרבעון את ההבורסה מסכמת 
*** 

דדים המובילים מב הסתכם במגמה מעורבתאביב -בתל במניותהמסחר 
 .במחזורי מסחר גבוהיםהתאפיין ו

המסחר בת"א הושפע מנתונים מקרו כלכליים חיוביים ופרסום דוחות כספיים 
נפלציה ושיבושים יע"י החברות הבורסאיות, מחד, ומההתגברות האחיוביים 

בשרשרת האספקה בעקבות פלישת רוסיה לאוקראינה והמשך התפרצות 
 הקורונה בגלים, מאידך. 

במחירי הסחורות ובראשן בהשפעת הזינוק  33%-מדד ת"א נפט וגז זינק בכ
 הגז הטבעי והנפט.

מיליארד שקל ברבעון הראשון של  2.5-הסתכם בכבמניות מחזור המסחר היומי 
 .2021מהמחזור היומי בשנת  38%-גבוה בכ – 2022

       והסתכמו  ברבעון הראשון של השנההואצו בשוק המניות הערים הגיוסים 
 1.4-כ ,. מתוכם2021בשנת  מסך הגיוס  29%-, כמיליארד שקל 7.5-בכ

קבוצת "בראשן חברת הנדל"ן מניב מנפיקות חדשות,  8 גויס ע"י מיליארד שקל
מיליארד  1.4-, וכמיליארד שקל לאחר ההנפקה 4-שווי של כשהונפקה ב "אקרו

הגדולה ביותר ע"י בנק  בנק דיסקונט" בהנפקת מניות לציבור"שקל גויסו ע"י 
 זה יותר משני עשורים.

, ברישום כפול הנרשמ -"יו.אמ.איץ'" קרן הריט הזרה – חברה חדשהבנוסף, 
 חדשהכנסה פעילות הוו "אמת" – "הייפר גלובל" פוצלה מחברה נסחרתת חבר

 ."איי.סי.בי" – לחברה נסחרת של "סילבר קסטל"

הושפע מהציפיות לעליית הריבית בארץ, והסתכם המסחר באיגרות חוב 
, בראשן איגרות החוב הממשלתיות במרבית מדדי איגרות החוב בירידות שערים

 .10.3%-+ שנים שירדו בכ10-שקליות ל
, בהשפעת הפסקת רכישות ע"י בנק מחזורי המסחר באג"ח ממשלתי ירדו

 .בהשפעת התנודתיות במסחרעלו ישראל, ומחזורי המסחר באג"ח קונצרניות 

בהשפעת העלייה בהכנסות  ירידה חדה בהיקף גיוסי החוב הסחיר ע"י הממשלה
 ממיסים והירידה בהוצאות במסגרת תמיכה במשק בעת קורונה.

 –מיליארד שקל בהנפקות של איגרות חוב לציבור  23.9-הסקטור העסקי גייס כ
מיליארד  1.7-, ובנוסף גייס כ2021מסך גיוס החוב מהציבור בכל שנת  31%-כ

 . TASE UPשקל באג"ח 

בהשפעת הגאות בענף הנדל"ן, וקצב גיוסי הואץ קצב הגיוסים ע"י הבנקים 
פדיון אג"ח סחיר  רצון למחזרבהשפעת הצמיחה וה הואץ הסקטור הריאלי

 בעלות נמוכה.

קרנות  10ענקית הפיננסים "אינבסקו" רשמה לראשונה למסחר מקביל בת"א 
 חוץ.  

, מיליארד שקל 1.3-בסך כ חו"לארץ וקרנות סל על מדדי מניות בקנה הציבור 
המשקיעות נאמנות הקרנות ל מיליארד שקל 1.8-כהזרים ובשוק קרנות הנאמנות 

 .בת"א במניות
___________________ 

 יחידת המחקר, נורית דרור



 

 

 שוק המניות

 מדדי שווי השוק: מגמה מעורבת ב

 SME60-ת"א ומדד עבממוצ 2%-בכ 90-ות"א  35-ת"א עלו מדדי 2022בסיכום הרבעון הראשון של 
  .4%-בכ ירד

 
, לטת במיוחד בהשוואה לבורסות אחרותבו 2022ברבעון הראשון של  90-ות"א 35-עליית מדדי ת"א

 5%-ירדו בכ בארה"ב  S&P 500-ו Dow Jonesמדדי   :זאת בהמשך למגמה משנה קודמת, כאשר
 .6%-עולמי ירד בכ MSCI, ומדד 9%-באירופה ירד בכ EURO STOXX 50מדד , בממוצע

עבר המשק  :ביניהם, למשק יםחיובי ייםמקרו כלכלמפרסום נתונים הושפעו  בארץעליות השערים 

שיעור הבלתי מועסקים במשק כולל הנעדרים  ;8.2%-של כגבוה לצמיחה חיובית בשיעור  2021בשנת 

בפברואר  4.2%-והגיע לכ 2021בדצמבר  4.7%-של כזמנית בגלל הקורונה ירד לשיעור חד ספרתי 

-לעומת כ 2021בשנת  4.5%-רד לכיהגירעון הממשלתי ו ;2020 בפברואר  10%-לעומת כ, 2022

+ תחזית Aאישרור דירוג האשראי של מדינת ישראל לגורמים אלו הביאו  .בשנה הקודמת 11.6%

 .Fitch"יציבה"  ע"י חברת הדירוג הבינלאומית 

 .החברות הציבוריות"י ע 2021חיוביים לשנת  כספייםדוחות  פרסוםהאווירה החיובית נתמכה ב

-החל ב פלישת רוסיה לאוקראינהמאביב הושפעו -מנגד, ירידות השערים בבורסות בעולם וגם בתל

עלייה ול העולמית הכלל הלחימה שעדיין נמשכת ועשויה להביא להאטה בצמיח – 2022בפברואר  24

 . 2022ה בשנת נפלציה הצפוייבשיעור הא

 המשך בהשפעתנמשכת  ,בעקבות שיבושים בשרשרת האספקה, 2021 בשנת שהחלה ינפלציהאה

ואף  ,2022, בעקבותיה חזרו מגבלות הסגר לסין במהלך חודש מרץ בגלים הקורונה התפרצות

ממדינות העימות  והמזון הגלם ריחוממחירי האנרגיה  .אירופה במזרח הלחימה בעקבות מתגברת

דולר  129-הגיע לכ 35%-בכ שעלהמחיר נפט ברנט , 58%-זינק בכ TTFמחיר גז טבעי  בראשם: ,נסקו

  .31%-בכעלה החיטה מחיר ,  ו2012הגבוה ביותר מאז מרץ   - 2022במרץ  8-לחבית ב

לבנקים  בדומהזאת  החל בחודש הקרוב, ,בנק ישראל להעלות את הריבית צפוי בעקבות זאת

 במרץ אחוז ברבע ,2018לראשונה מאז דצמבר  ב"בארה  הריבית את שהעלה הפד :מרכזיים בעולם

 הבנק, 2022 שנת סוף עד פעמים מספר עוד אותה ולהעלות להוסיף וצפוי 0.5%לרמה של  2022

, 2022 במרץ  0.75% של לרמה השלישית בפעם הריבית את שהעלה( BOE) בבריטניה המרכזי

 . בהמשך השנהצפוי להעלות את הריבית ברבע אחוז ש( ECB) באירופה המרכזי והבנק

  את המדדים הענפיים: מגמה מעורבת אפיינה

, בהשפעת העלייה החדה ברבעון הראשון של השנה 33%-בכ זינקש ת"א נפט וגזלחיוב מדד  בלט

 . , כל מדד7%-בכ בממוצע שעלומניב חו"ל -ת"אות"א מעלה , פמילי-ת"אומדדי במחירי הנפט והגז, 

מנגד, בלטו לשלילה מדדי חברות ההייטק שהן חברות צמיחה המושפעות באופן משמעותי משינוי 

בממוצע ברבעון  12.5%-שירדו בכבלוטק -ת"א גלובלוביומד -ת"אבשער הריבית. בראשם מדדי 

מדד לבדומה  11%-כשל  ממוצעתשרשמו ירידה טכנולוגיה -ת"אועילית -טקומדדי הראשון של השנה, 

NASDAQ 100  9%-שירד בכ.  

 2.6-הסתכם בכ ,סל קרנותכולל  ,המחזור היומיהתאפיין במחזורים ערים ובשוק המניות  המסחר

-בכ וגבוה, 2021בשנת הממוצע מחזור מה 38%-גבוה בכ, ברבעון הראשון של השנהמיליארד שקל 

לעלייה במחזורי המסחר תרמה בעיקר התנודתיות בשערי  .2007 בשנת שנרשם השיא ממחזור 3%

 המניות. 

שבסופו של  - בדבר כניסת ישראל למדדי אירופה MSCIציפיות לקראת החלטת  גורמים נוספים היו:

ובמסגרתו  2022בפברואר  3-שחל בעדכון חצי שנתי של מדדי המניות בת"א  ;דבר לא התממשה

 . ממנו הנגרע פריגות יומני 35-התווספה למדד ת"א הולדינגס קנוןמניית 



 

שקל  5,000-מ ,2022במרץ  1-החל בגודל פקודה מינימלי  ידה  את ורהבהקשר זה יצוין כי הבורסה 

לתרום  צפוידבר ה, מניהבכל שקל  500-שקל למניה במדד אחר, ל 2,000-מו 35-למניה במדד ת"א

 .להגדלת הנזילות בשוק

, מיליארד שקל 7.5-כוהסתכמו באביב -בתלבשוק המניות הגיוסים הואצו  השנהברבעון הראשון של 

  .מיליארד שקל( 25.8-)כ 2021שנת כל ב מסך הגיוסים 29%-כ

בהנפקות ראשוניות מיליארד שקל  1.4-גייסו כשחברות חדשות  8-ל ףהשנה נזקמסך הגיוס  19%-כ

(IPOs) להלן המנפיקות  .בשנה הקודמת מנפיקות חדשות שהנפיקו 94, זאת בהמשך לשיא של

 :החדשות השנה

 תחום עיסוק ענף ותת ענף שם החברה #
סכום 
 הגיוס

שווי החברה 
 בהנפקה

 3,999 501 נדל"ן יזמי ונדל"ן מניב בישראל בנייה -נדל"ן ובנייה   קבוצת אקרו 1

מניב  -נדל"ן ובנייה  בית בכפר  2
 בישראל

דיור מוגן, הקמה וניהול של בתי 
 מוגן בארץדיור 

256 1,278 

מספקת שירותי צילום לווין ופענוח  ביטחוניות -טכנולוגיה   אימאג'סט 3
 ,הנתונים לגופי ביטחון

320 1,158 

-שירותים פיננסיים   מור גמל 4
   שירותים פיננסיים

ניהול קופות גמל וקרנות 
  השתלמות

100 762 

 -שירותים פיננסיים   יעקב פיננסים 5
 בנקאיאשראי חוץ 

 528 88 אשראי חוץ בנקאי לעסקים

ייזום, תכנון, ביצוע ושיווק  בנייה -נדל"ן ובנייה   בית וגג 6
פרויקטים בתחום ההתחדשות 

 העירונית

78 428 

תוכנה  -טכנולוגיה  ייוזרווא 7
 ואינטרנט

פיתוח טכנולוגיות נגישות מבוססות 
 .בינה מלאכותית

32 123 

פיתוח תחליפים ביולוגיים לחומרים  ביוטכנולוגיה -ביומד   גרייס ברידינג 8
סינטטים לתעשיית הדשנים 

 ומכירת זרעים

17 97 

 ברבעון הראשון שלמנפיקות חדשות  8סה"כ גויס ע"י 
2022 

  
             

1,391 
            
8,372 

               מזה גויס בהצעה לא אחידה
1,386 

 

  

מיליארד שקל  4-עם שווי של  כ קבוצת אקרו -שלוש חברות גדולות  מנפיקות החדשות השנההבין 

מיליארד שקל, בהתאמה,  1.2-ושל כ 1.3-, בשווי של כאימאג'סטו בית וגג חברותהלאחר ההנפקה, ו

 לאחר ההנפקה.

 Book) בוצעו בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים  החדשותההנפקות כל ראוי לציין כי 

Building).   שביצעה הנפקה גלובלית )הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים  אימאג'סטבין המנפיקות

 .UBSמקומיים ובינלאומיים( בהובלת החתם הזר 

 0.3-כ כולל של עד סכום לגייס תתכננומ כשהן פרסמו תשקיף להשלמה נוספות חברות חדשות 4

 . שקל מיליארד

התפצלה מחברה חברה אחת , הצטרפה ברישום כפול חברה אחת, המנפיקות החדשות 8-ל בנוסף

 :, כמפורט להלןחדשה לחברה נסחרתפעילות  ההכניסחברה אחת ו נסחרת

o הנסחרת, העוסקת בנדל"ן מניב למגורים בארה"ב זרהקרן ריט  - .אמ.איץ'יו בת"א של כפול רישום 

"א, בת למסחר המניות רישוםערב  .שקל מיליארד 3.6-כ היה הכפולהרישום  ערבושוויה   NYSE-ב

 אביב.-בתל חוב איגרות של ראשונה בהנפקהמיליון שקל  329-כגייסה  החברה

o ה םבתחו אמתפעילות חברת הטכנולוגיה הבורסאית  -מחברה נסחרת  פיצול- OEM (איפיון ,

" גלובל הייפר" חברת מניות חלוקת"י ע פוצלהתכנון והרכבת מערכות ממוחשבות בהתאמה אישית( 



 

" נכון גלובל הייפר" חברת שווי. בבורסה למסחר ורישומה "אמתכדיבידנד בעין לבעלי המניות של "

 . שקל מיליון 582-כ הינולסוף הרבעון 

o קסטל" העוסקת בפיתוח  סילברפעילות חברת " - רתלחברה נסח פעילות חדשה ההכניסש חברה

 שווי  "..סי.ביאיי"אסטרטגיות מסחר בתחום המטבעות הדיגיטליים )קריפטו(, הוכנסה לתוך חברת 

 .שקל מיליון 56-כקסטל" נכון לסוף הרבעון הינו  סילבר" חברת

 מתוכם: , שקלמיליארד  6.1-גייסו סכום כולל של כ ותיקותוה המנפיקות

הגדולה ביותר  בהנפקת מניות לציבור דיסקונט בנק  ע"יבחודש מרץ שקל גויסו  מיליארד 1.4-כ •

  .זה יותר משני עשוריםשביצע בנק 

מיליון שקל,  406-ייסה כשגגזית גלוב , בראשן חברות ענף הנדל"ןמיליארד שקל גויסו ע"י  1.8-כ •

 מיליון שקל.  302-שגייסה כ אמותמיליון שקל, ו 317-שגייסה כ אפי נכסים

ראשן: חברות האנרגיה המתחדשת , בענף הטכנולוגיהמיליארד שקל גויסו ע"י חברות  1.7-כ •
 .מיליון שקל בהתאמה 337-מיליון שקל וכ 385-שגייסו כ אנרג'יקסואנלייט 

 . מיליארד שקל 0.1-סכום זניח בהיקף של כ 2022ברבעון הראשון של  "לבחו גייסו החברות הדואליות

 שוק איגרות החוב 

, זאת במרבית המדדים בממוצע 3.5%-של כבירידות שערים התאפיין  בשוק איגרות החובהמסחר 

רו עם העלאת ריבית הפד ברבע אחוז במרץ בהשפעת הציפיות להעלאת ריבית בנק ישראל שהתגב

2022 . 

 בריבית שקליות הממשלתיות החוב איגרותהוביל את ירידות השערים, ובראשו  האפיק השקלי

תשואה לפדיון של אג"ח ברבעון הראשון של השנה. ה 10.3%-בכ  שירדו + שנים10-ל קבועה

, וזאת 2022בסוף מרץ  2.2%-, לכ2021דצמבר בסוף  1.3%-שנים עלתה מכ 10-ממשלתי שקלי ל

 2021דצמבר בסוף  1.5%-שנים שעלתה מכ 10-ממשלת ארה"ב לבדומה לתשואה לפדיון של אג"ח 

 . 2022בסוף מרץ  2.3%-לכ

שעלו  - שנים 3-0של  לטווח קצר ממשלתיות וקונצרניות המדד צמודות, איגרות החוב יוצאות דופן

 2022בממוצע. מדד המחירים לצרכן עלה בחודשיים הראשונים של  1%-בכ 2022ברבעון הראשון של 

החודשים  12, ובסיכום 2021בשנת  2.8%, לאחר אינפלציה שלילית בשיעור של 0.9%-בכ

ועומד על  לשנה שיעור גבוה מהרף שהציבה הממשלה - 3.5%-עלה בכ 2022מסתיימים בפברואר ש

 .2022גם בשנת  3%-כ

 בעלייה של בלטו לחיוב תל בונד דולר הכלולות במדד  צמודות המט"ח איגרות החוב הקונצרניות

ריבית מגלמת את העלאת הבשיעור דומה, עלייה עליית הדולר ביחס לשקל , וזאת בהשפעת 2.1%-כ

 ., כשצפויות מס' העלאות נוספות השנה2022 הפד במרץ

ברבעון הראשון של מיליארד שקל  3.7-בכהסתכם  )כולל קרנות סל(המחזור היומי באיגרות חוב 

נבעה מאיגרות במחזורי המסחר  הירידה .2021ממוצע שנת במיליארד שקל  3.9-, לעומת כהשנה

לעומת  2022מיליארד שקל ברבעון הראשון של  2.7-שהמחזור בהן הסתכם בכ – החוב הממשלתיות

בנק רכישות של אג"ח ממשלתי ע"י הירידה הושפעה מסיום תוכנית אשתקד.  מיליארד שקל  3-כ

נרשמה עלייה במחזורי המסחר )כולל קרנות סל( באג"ח הקונצרניות . 2021בסוף שנת  ישראל

מיליארד שקל ברבעון הראשון של  1-בהשפעת התנודתיות במסחר, והמחזור היומי בהן הסתכם בכ

 מהמחזור הממוצע אשתקד. 7%-גבוה בכ – 2022

מיליארד שקל ברבעון  19.4-הסתכמו בכ איגרות חוב בארץ ובחו"לגיוסי האוצר בהנפקות של 

מיליארד  42.5-, ירידה חדה בהשוואה לגיוס ברבעון המקביל אשתקד שהסתכם בכ2022הראשון של 

  .שקל. לירידה בגיוסים תרמה הירידה בגירעון הממשלתי

ברבעון  מיליארד שקל 14.1-הסתכמו בכ אביב-בתלע"י האוצר איגרות החוב בהנפקות של הגיוסים 

האוצר  בנוסף גויס באג"ח צמוד מדד. 27%-מהסכום גויס באג"ח שקלי וכ 73%-כ, 2022הראשון של 

שנים בריבית  10-מיליארד שקל באג"ח צמוד אירו ל 5.3, 2020, לראשונה מאז אוקטובר גייס בחו"ל

 הנמוכה ביותר עד היום. - 0.625%



 

 23.9-הגיע לכ ברבעון הראשון של השנה החוב ע"י החברותבשוק איגרות מהציבור הגיוסים סך 

, וסכום ברבעון המקביל אשתקדמיליארד שקל  10.4-בסך כ גיוסה יותר מכפלים מאשרמיליארד שקל, 

  .2021מסך הגיוס בשנת  31%-המהווה כ

ובעיקר הבנקים  הסקטור הפיננסיגיוסי ב מקורההעלייה בגיוס ברבעון הראשון של השנה עיקר 

מיליארד שקל  1.3-, לעומת כ2022מיליארד שקל ברבעון הראשון של  10.6-שהסתכמו בכ ,הגדולים

 שגויסו ברבעון המקביל אשתקד. 

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה  2021שצמצמו את פעילות מתן האשראי ברבעון הראשון של הבנקים 

מתן האשראי הגבירו את והאיצו את פעילותם  ,2020וירידה חדה ברווחיות עקב הפסדי אשראי בשנת 

זאת בהשפעת הגאות בשוק הנדל"ן שהחלה בשנת , 2022ברבעון הראשון של  מיליארד שקל 9-וגייסו כ

 המגייסים הבולטים השנה הם:  .2021

מיליארד שקל גויסו  2.7-מיליארד שקל בשתי הנפקות לציבור, מתוכם כ 5.9-שגייס כלאומי בנק  •

 בהנפקת שלוש סדרות חדשות של אג"ח:בחודש מרץ 

o בדירוג 2.76%ריבית קבועה  שנים, 5.4, מח"מ מיליארד שקל גויסו באג"ח שקלי 1.3-כ ,AAA 

 ע"י "מידרוג". Aaa-ע"י "מעלות" ו

o 0.25%מרווח של  –מיליארד שקל גויסו באמצעות ניירות ערך מסחריים בריבית משתנה  0.7-כ 

 ע"י "מידרוג".  P-1-ע"י "מעלות" ו +A-1על ריבית בנק ישראל, בדירוג 

o מיליארד שקל גויסו באג"ח צמוד מדד מסוג  0.7-כCOCO –  הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י

 ע"י "מידרוג". Aa2-ע"י "מעלות" ו AA, בדירוג 1.5%המרה למניות, בריבית 

 אג"ח:בהנפקת שלוש סדרות של  מיליארד שקל 2.4-כ שגייס בחודש מרץ הפועלים בנק •

o תשואה לפדיון שנים,  5.3"מ מחצמוד מדד, אג"ח מיליארד שקל גויסו בהרחבת סדרה של  1-כ

 ע"י "מידרוג". Aaa-ע"י "מעלות" ו AAAדירוג , 0.7%שלילית של 

o שנים,  4.9"מ מחלא צמוד בריבית קבועה, אג"ח מיליארד שקל גויסו בהרחבת סדרה של  1-כ

 ע"י "מידרוג". Aaa-ע"י "מעלות" ו AAAדירוג , 2.5%תשואה לפדיון 

o מיליארד שקל גויסו באמצעות סדרה חדשה של אג"ח  0.4-כCOCO  הכולל מנגנון לספיגת

ע"י  AAדירוג , 0.84%שהונפק הינו צמוד מדד, ריבית אג"ח הפסדים ע"י המרה למניות. ה

 ע"י "מידרוג". Aa2-"מעלות" ו

 9.1-מיליארד שקל, לעומת כ 13.3-כ וגייסש הריאליהסקטור עלייה בגיוסי החוב חלה גם בחברות 

הסקטור הריאלי משקפת את המשך  יגיוס. העלייה בהמקביל אשתקדמיליארד שקל שגויסו ברבעון 

הסרת "מגבלת ו)גל "האומיקרון"( הקורונה דעיכת הגל החמישי של משק בעקבות ב העלייה בפעילות

האג"ח מיחזור העלאת הריבית מייקרת את  .במשקלצד התגברות הציפיות להעלאת הריבית  ,התו הירוק"

 חברות, והקדמת הגיוסים מאפשרת לחברות להוזיל את העלויות.ע"י ההסחיר 

נות מביקושי שיא מצד רוכשי הילשממשיכות  חברות ענף הנדל"ןבגיוסי מקורה , בגיוס עלייהעיקר ה

עקב חזרה של עובדים למשרדים ולשטחי מסחר שחזרו לפעילות מלאה.  מניבלנדל"ן ומביקוש  דירות, 

 מיליארד שקל, לעומת  9.6-כחוב סחיר בהיקף של  ברבעון הראשון של השנהחברות הנדל"ן גייסו 

 . ברבעון המקביל אשתקדמיליארד שקל  5.7-כ

 בישראל:הנדל"ן מניב ת וחברהבולטות הן שתי  ותהמנפיק

בהנפקת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד בדירוג  מיליארד שקל 1.2-כבחודש מרץ  שגייסה גב ים  •

AA ע"י "מעלות" ו-Aa2 "ע"י "מידרוג: 

o ותשואה לפדיון שלילית של שנים,  5"מ במחאג"ח גויסו בהרחבת סדרה של  מיליארד שקל 0.8-כ

0.4%. 

o 0.59%שנים ובריבית  7.8 מיליארד שקל גויסו בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח במח"מ 0.4-כ. 

גויסו  מיליארד שקל 0.5-מיליארד שקל בשתי הנפקות. מתוכם כ 1-שגייסה כרבוע כחול נדל"ן  •

תשואה לפדיון שלילית של שנים,  3.6"מ מחצמוד מדד, אג"ח בחודש מרץ בהנפקת סדרה של 

 ע"י "מעלות". -AAדירוג , 0.2%



 

מיליון שקל  272-גייסו כש  אג"ח חדשות חברות שתי 2022ברבעון הראשון של  חוב בין המגייסות

 מפעילה מרכזי רפואת חירום ומרפאות שיניים בארה"באנקור הזדמנויות,  –בהנפקה של אג"ח שקלי 

  .מיליון שקל( 82-)כלוי הבנייה וחברת מיליון שקל(  190-)כ

הגיוס בוצע מ 55%-כ: 2022מאפיינים נוספים לגיוס באג"ח חברות מהציבור ברבעון הראשון של 

מהגיוס בוצע  1%-וכ  ,הגיוס בוצע באג"ח שקלי, רובו בריבית קבועהמ 44%-כבאג"ח צמוד מדד, 

מהגיוס בוצע  7%-" ומעלה, כAמהגיוס בוצע באג"ח בדירוג גבוה מקבוצת " 85%-. כבאג"ח צמוד דולר

 מהגיוס בוצע באג"ח ללא דירוג. 8%-בדירוג נמוך יותר, וכ

  למסחר שנרשם ח"אג של הקצאותב ברבעון הראשון של השנה נוספים גויסו שקל מיליארד 1.7-כ

  .TASE UP-ב

באמצעות סדרה ממשקיעים מוסדיים בחו"ל,  החשמלחברת  מיליארד שקל גויסו ע"י 1.6-כעיקר הגיוס, 

ע"י  Baa1-ע"י "מעלות" ו BBB, בדירוג 3.8%שנים, תשואה לפידיון  8.4של אג"ח צמוד דולר, מח"מ 

 מידרוג". "

 איגרות חוב מובנות

הראל פקדון  ע"יהנפקה של איגרות חוב מובנות לאחר הפסקה בת שנה, בוצעה ו 2022בחודש מרץ 

מיליון שקל בהנפקה לציבור של אג"ח מובנה מגובה בפיקדונות בבנקים מקומיים.  64-כשגייסה סחיר 

 ע"י "מידרוג".  Aaaמדובר בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי בריבית משתנה, מדורג 

 שוק הנגזרים

  .מרץבחודש ובמחזורים נמוכים יותר  2022פברואר -במחזורים ערים בינואר התאפיין שוק הנגזרים

 אלף יחידות 125-הסתכם המחזור היומי בממוצע בכ)חודשיות ושבועיות(  35-באופציות עד מדד ת"א

 נסחרו  פברואר-בינואר .2021מהמחזור הממוצע בשנת  17%-בכ גבוה, 2022ברבעון הראשון של 

המסחר הושפע  אלף יחידות ביום. 97-מרץ ירד המחזור לכבאלף יחידות ביום, ואילו  140-כ

דצמבר  בסוףנקודות  15-מכ עלה VTA35 מדד התנודתיותמהתנודתיות במסחר במניות, כאשר 

רבעון הראשון של הסוף ב נקודות 19-כרמה של ירד לו ,2022 ואררפבבסוף נקודות  26-כל 2021

נקודות בסוף  30-לכ 2021בסוף דצמבר נקודות  17-מכ עלהש VIX-ה מדדבדומה לזאת . 2022

 .2022נקודות בסוף הרבעון הראשון של  21-כירד לרמה של ו, 2022 פברואר

 אלף יחידות ביום( 48-)כ פברואר-נרשמה מגמה דומה של מחזורים ערים בינואר באופציות הדולריות

ובסיכום הרבעון הראשון של  אלף יחידות ביום( 32-)כ 2022מרץ וירידה בהיקף הפעילות לקראת סוף 

המסחר הושפע  .2021מחזור הממוצע בשנת מה 9%-נמוך בכ –אלף יחידות ביום  43-נסחרו כ 2022

-נרשמה עלייה של כ בחודשיים הראשונים של השנהכאשר , התנודתיות בשער הדולר ביחס לשקלמ

ירד במרץ  ציפיות להעלאת ריבית הפד שהתממשו במרץ.בשער הדולר ביחס לשקל, בהשפעת  4%

 .2022הרבעון הראשון של סוף ב שקל 3.176-והגיע לכ 2%-בכ שער הדולר

 קרנות סל וקרנות נאמנות

 2.1-בכ נמוךהיה  2022ברבעון הראשון של בסוף  בבורסה שנסחרו קרנות הסל 542 שווי השוק של

 : מיליארד שקל 103.4-בכ והסתכם בתחילת השנה השווי לעומת שקל מיליארד

מיליארד שקל  0.9-כ – קרנות סל על מדדי מניות בת"א בשווי  מיליארד שקל 1.6-עלייה של כ •

עליית שערי המניות. ב מיליארד שקל עלייה שמקורה 0.7-, וכעלייה שמקורה ברכישות הציבור

מיליארד שקל נטו, ואילו במרץ מכר קרנות סל  2.1-כ הציבור רכש בינואר קרנות סל בסכום של

 מיליארד שקל נטו. 1.2-בשווי של כ

ירידת בשווי  – קרנות סל על מדדי מניות בינלאומייםמיליארד שקל בשווי  1.5-ירידה של כ

ברכישות הציבור חלקית מיליארד שקל שמקורה בירידת שערי המניות, קוזזה  1.9-הקרנות בכ

 ינואר.  בחודש –מיליארד שקל נטו  0.4-בסכום של כ

וקונצרניות קרנות סל על מדדי איגרות חוב ממשלתיות מיליארד שקל בשווי  2.2-ירידה של כ •

מדדי איגרות החוב בעיקר ירידת מיליארד שקל ירידה שמקורה ב 0.9-כ – "לבחו"ח ואג  בת"א

של קרנות סל בעיקר מיליארד שקל ירידה שמקורה במכירות הציבור  1.3-, וכבת"א חברותאג"ח 

 . בת"א חברותועל מדדי אג"ח ממשלתיות 



 

 בקרנות החוץ

קרנות חוץ ראשונות בת"א של תאגיד ניהול  10נרשמו למסחר בבורסה   2022ברבעון הראשון של 

תשע קרנות על מדדי מניות בינלאומיים וקרן סל אחת על מדד אג"ח , אינבסקוההשקעות הבינלאומי  

 ארבע מהקרנות נרשמו במרץ: בינלאומי. 

 שלוש קרנות העוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים: •

STOXX EUROPE 600-  השוק הגדול במדינות גוש האירו החברות בעלות שווי 600מדד. 

 TECHNOLOGY S&P US SELECT SECTOR-טכנולוגיית המידע ושירותי ת מדד חברו

 S&P-500.הכלולות במדד  התקשורת

MSCI WORLD-  ות המוגדרות כשווקים מפותחיםנמדי 23-חברות ממדד. 

 קרן העוקבת אחר מדד אג"ח בינלאומי: •

AT1 CAPITAL BOND-  בנקים ממדינות מפותחות ברחבי העולםשל איגרות חוב מדד אג"ח. 

קרנות חוץ  בניהולה של  23: הנסחרות במקביל בחו"ל חוץ קרנות 36אביב -כיום נסחרות בתל

שווי החזקות  קרנות חוץ בניהולה של "ליקסור". 3-קרנות חוץ בניהולה של "אינבסקו" ו 10"בלאקרוק", 

שנסחרו בת"א בסוף שנת החוץ מיליארד שקל, בדומה לשווי  קרנות  2.2-הציבור בקרנות החוץ מגיע לכ

2021 : 

מיליון שקל  10-מתוכם כ – מיליון שקל בשווי החזקות הציבור עקב רכישות הציבור 70-עלייה של כ

שמקורה , בסכום דומה הוותיקותקרנות החוץ  26, קוזזה בירידת שווי קרנות החדשות שנרשמו השנהב

 בירידת מדדי המניות בחו"ל.

 1.8-הזרים כהציבור  :נרשמה ברבעון הראשון של השנה מגמה מעורבת, כאשר בקרנות הנאמנות

, כמיליארד שקל מתוכם בינואר.  מנגד, לקרנות הנאמנות על מדדי מניות בת"אמיליארד שקל נטו 

 בסך  וקרנות נאמנות המשקיעות בחו"ל קרנות נאמנות על מדדי איגרות חוב בת"אהציבור פדה 

כמעט נטו כל קבוצה, ואילו בקרנות הכספיות נרשמה פעילות בממוצע, במיליארד שקל נטו  2.2-כ

  .אוזנתמ

 2022חדשות מרץ 

החברות הגדולות שנרשמו  30שיכלול את  TopNew30-מדד ת"א  -הבורסה תשיק מדד חדש  ❖

החברות הגדולות בכלל הענפים  30המדד החדש יאגד בתוכו את  -למסחר בשנים האחרונות 

מניות,  20 -שנים כחברה ציבורית. אוכלוסיית המדד לא תפחת מ 5בבורסה, בעלות וותק של עד 

, לא תיגרע מניה מהמדד אלא רק לאחר צירוף מניה 20 –כלומר, כאשר מספר המניות במדד יגיע ל

 –מיליארד שקלים ותשואת ההרכב שלו  80 -ומד על כחדשה אחרת. שווי השוק של המדד החדש ע

 .לפרטים נוספיםמתחילת השנה.   %12.4

בבורסה רואים בדו"ח אבן דרך משמעותית  - ראשון ESGהבורסה לניירות ערך מפרסמת דו"ח  ❖

, שצבר בשנים האחרונות תאוצה בכל העולם ובישראל, הן כחברה ציבורית ESG -בקידום נושא ה

בעצמה והן כדוגמא עבור החברות הציבוריות הנסחרות בבורסה. על פי נתוני הבורסה, שווי סך 

 1.5 -ץ ובעולם עומד על כבאר ESGקרנות סל וקרנות מחקות הנסחרות בבורסה על מדדי 

מיליארד שקלים.   בנוסף, הבורסה העלתה באתר הבורסה עמוד ייעודי, בו ניתן יהיה למצוא את 

, כולל קישור לעמוד הרלבנטי ESGהחברות הנסחרות בבורסה, אשר פרסמו דו"ח  40רשימת 

 לפרטים נוספיםבאתר החברה.  

 

  

https://info.tase.co.il/Heb/about_tase/news/2022/Pages/PR_20220322_2.aspx
https://info.tase.co.il/Heb/about_tase/news/2022/Pages/PR_20220330.aspx


 

 2022חודש מרץ ורבעון ראשון שנת נתונים בורסאיים עיקריים 

 2021שנת  Q1 2022 3/2022 מדדים

 32.0% 2.2% 2.4% 35-ת"א

 33.1% 2.3% 1.3% 90-ת"א

 SME60 2.0% 4.1%- 29.7%-ת"א

 53.4% 0.0% 3.8% נדל"ן-ת"א

 67.9% 1.6% -2.3% 5-ת"א בנקים

 61.7% 33.0% 5.0% נפט וגז -ת"א 

 8.7% -11.5% 1.4% עילית-ת"א טק

 7.4% -3.9% 0.6% מדד ותצמוד –איגרות חוב ממשלתיות 

 -1.0% -5.0% -1.2% שקליות ר.קבועה -איגרות חוב ממשלתיות

 8.7% -2.2% 0.4% מדד ותצמוד –איגרות חוב חברות 

 3.0% -3.5% -0.6% שקלי-תל בונד –איגרות חוב חברות 

 Q1 2022 2021שנת  Q1 2022 3/2022 *(שקליםמיליוני )מחזור יומי 
 2021לעומת 

 38% 1,878 2,596 2,528 והמירים ** מניות

 -10% 3,023 2,732 2,853 ממשלתיות איגרות חוב

 7% 906 973 909 ממשלתיות **-איגרות חוב לא

 47% 320 470 561 מילווה קצר מועד

אלפי )  35-ת"אחודשיות על מדד אופציות 
 אופציות(

55 77 68 14% 

אלפי )   35-ת"אשבועיות על מדד אופציות 
 אופציות(

42 48 39 24% 

 -9% 47 43 32 אלפי אופציות()דולריות אופציות 

 2021שנת  Q1 2022 3/2022 (מיליארדי שקלים) גיוס הון

 25.8 7.5 2.5  מימושים(והמירים בת"א )כולל  מניות

 3.6 0.1 0.1 מניות והמירים בחו"ל 
 TASE UP - - 0.6-מניות ב

 10.5 1.4 0.2 מזה: ע"י חברות חדשות
 חברות 94 חברות 8 חברות 2 מספר מנפיקות חדשות

 חברות 9 חברה אחת - הכנסת פעילות חדשה לחברות
 חברות 2 חברה אחת - רישום כפול –חדשות חברות 

 חברות 2 חברה אחת 1 פיצול מחברה נסחרת –חברות חדשות 
 104.0 14.1 4.6 איגרות חוב ממשלתיות בת"א )ברוטו(

 - 5.3 - איגרות חוב ממשלתיות בחו"ל
 77.8 23.9 10.6 איגרות חוב חברות לציבור 

 26.2 10.6 5.8 סקטור פיננסי מזה:
 51.6 13.3 4.8 סקטור ריאלי        

  TASE UP  - 1.7 17.1איגרות חוב חברות 
 0.2 0.1 0.1 איגרות חוב מובנות

 Q1 2022 2021שנת  Q1 2022 3/2022 (מיליוני שקלים)מחזור יומי בקרנות סל 
 2021לעומת 

 50% 335 504 462 קרנות סל בשוק המניות
 22% 125 152 145 קרנות סל בשוק איגרות החוב

 31.12.2021 31.3.2022  קרנות סל וחוץ
 577 578  מספר קרנות

 107.7 105.6  שווי קרנות )מיליארדי שקלים(
 רכישות/מכירות –קרנות סל 

 )מיליוני שקלים(
3/2022 Q1 2022  2021שנת 

 -525 934 -1,235 קרנות סל על מדדי מניות בת"א
 -2,518 389 -20 קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל

 17 -632 -398 חברות בת"אקרנות סל על מדדי אג"ח 
 394 -456 -23 קרנות סל על מדדי אג"ח ממשלתי בת"א

 -549 -261 -55 קרנות סל על מדדי אג"ח בחו"ל
 כולל קרנות סל וקרנות חוץ.  ** .כולל עסקאות מחוץ לבורסה  * 


