
 

 

           שבועיתסקירה 
 1028 נובמברב 8 – 4המסחר: של  תשבועיסיכום 

 
 מדדי המניות:

 .מדדי המניות המובילים כלב בעליות שערים התאפיין הראשון של נובמברבשבוע אביב -המסחר בבורסה בתל
 

 :המניותבשוק 
 בהפקת אג"ח להמרה לציבור. שקלמיליון  18-כ גייסה רבל חברת התעשייה

 
 בשוק איגרות החוב:

 .בהנפקת איגרות חוב שקליות לציבור שקלמיליון  201-כה גייסהפניקס חברת הביטוח 
 

 מדדים:
  52–ת"אמדד 

  .2.9%-ב עלהומתחילת השנה  ,9.2%-ב השבוע עלה

  00–ת"אמדד 
 .1.6%-ב עלהומתחילת השנה  ,9.2%-בהשבוע  עלה

 

  212–ת"אמדד 

 .2.9%-בעלה ומתחילת השנה  ,9.2%-ב השבוע עלה

  SME60–ת"אמדד 

 .69.1%-ב ירדומתחילת השנה  ,6.9%-בהשבוע  עלה

  2–בנקים ת"אמדד 

 .62.9%-, ומתחילת השנה עלה ב9.6%-ב השבוע עלה

 

 

 

 

   גיוסים:

 מניותהנפקת 
העוסקת בייצור מערכות  רבלחברת  , במסגרתה גייסהאביב-שוק המניות בתלבבוצעה הנפקה אחת לציבור בשבוע האחרון 

 .בהנפקת אג"ח להמרה שקלמיליון  18-לכלי רכב, כ הפלסטיק
 



 איגרות חוב חברותהנפקת 

 שקלמיליון  201-כ, שגייסה הפניקסע"י חברת הביטוח  אביב-בשוק איגרות החוב בתלבוצעה הנפקה אחת  בשבוע האחרון
 ".מידרוג( ע"י "Aa3איגרות החוב מדורגות ). לציבור אג"ח שקליהנפקת באמצעות 

 .שקלמיליון  171-כזוהי הנפקה שניה של החברה השנה, בהנפקה הקודמת גייסה החברה 

 ממשלתיותגרות חוב יהנפקת א
 . שקלמיליארד  2.2-בסך כ גרות חוב בבורסה בתל אביביא הנפקתבשבוע האחרון ביצע משרד האוצר 

 
 נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

  מדדים ענפיים

 1028מתחילת  שבוע 

 

 8.9% 0.7% עילית-טקת"א 

 14.5% 5.1% 9-בנקיםת"א 

 3.2%- 1.1% נדל"ן-ת"א

 מטבע חוץ

 1028מתחילת  שבוע 

 

 5.9% 0.5%- שקלדולר/

 1.0% 0.7%- שקלאירו/

 

 
 .בלינקדאיןו פייסבוק -ב הישארו מעודכנים בכל חדשות הבורסה, עקבו אחרינו עכשיו

 

 070-8200402  ויח"צ למידע נוסף: יחידת דוברות
  באתר הבורסהבקרו 

 
האמור לעיל מיועד לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בו שימוש אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור או בכל חלק ממנו משום המלצה או 
עצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה. הבורסה, 

מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמותו של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחר, והיא אינה עובדיה וכל 
אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו, במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל אינן מחייבות את 

 בד.הבורסה והן בבחינת הבעת דעה בל
 .ISSN. -9926-922 כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

 

https://www.facebook.com/TASE.il/
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