
 

 

           שבועיתסקירה 
 2018 נובמברב 15 – 11המסחר: של  תשבועיסיכום 

 
 מדדי המניות:

מדדי המניות  במרבית שערים בירידות התאפיין של נובמבר שניהבשבוע אביב -בבורסה בתלהמסחר 
 .בדומה לבורסות מובילות בעולם, המובילים

 
 :המניותבשוק 

צפויה , מתחילת השנה 13חברת מניות חדשה,  –רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( הנפט חיפושי שותפות 
 ;(IPOבהנפקה ראשונית )שקל מיליון  25-כ ייס היום עדלג

    גויסו ע"י חברת הנדל"ן שקלמיליון  28 –, מרבית הסכום שקלמיליון  37-כ בשתי הנפקות נוספות לציבור גויסו
 . בוקס-ווי
 

 בשוק איגרות החוב:
 עד ס היוםיצפויה לגי, מתחילת השנה 13חדשה,  אג"חחברת  –אמ.ג'י.ג'י  חברת הפיננסים האמריקאית 

 אביב.-בהנפקה ראשונה של איגרות חוב לציבור בתל שקל מיליון 284-כ
 מיליארד 1.7 –מרבית הסכום  ,שקלמיליארד  2.1יגויסו עד  איגרות חוב לציבורשל בחמש הנפקות נוספות 

 בהנפקת ענק, שניה השנה.החשמל גויסו ע"י חברת  שקל
 

 מדדים:
  35–ת"אמדד 

  .8.3%-ב עלהומתחילת השנה  ,1.4%-ב השבוע ירד

  90–ת"אמדד 
 .4.3%-ב עלהומתחילת השנה  ,1.7%-בהשבוע  ירד

 

  125–ת"אמדד 

 .7.9%-בעלה ומתחילת השנה  ,1.4%-ב השבוע ירד

  SME60–ת"אמדד 

 .11.0%-ב ירדומתחילת השנה  ,0.4%-בהשבוע  ירד

 נפט וגז-ת"אמדד 

 .17.2%-, ומתחילת השנה עלה ב1.2%-ב השבוע עלה

 

 



 

 

   גיוסים:

 מניותהנפקת 

 :  שקלמיליון  62במסגרתן גויסו עד  אביב-בשוק המניות בתלהנפקות לציבור  שלושבשבוע האחרון בוצעו 
 13חברת מניות חדשה,  – נפט מפצלי שמןהעוסקת בחיפושי , רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ(ותפות הש 

(, לפי שווי חברה לאחר IPOבהנפקה ראשונית ) שקלמיליון  25גייס היום עד צפויה למתחילת השנה, 
 .שקלמיליון  32-ההנפקה של כ

 גויסו ע"י חברת  שקלמיליון  28 –, מרבית הסכום שקלמיליון  37-כ בשתי הנפקות נוספות לציבור גויסו
 . בוקס-וויהנדל"ן 

 
 איגרות חוב חברותהנפקת 

 : שקל מיליארד 2.4-כ עד  הנפקות של איגרות חוב לציבור בסכום של שבוצעו ש בשבוע האחרון

  צפויה לגייס היום מתחילת השנה 13חברת אג"ח חדשה,  –אמ.ג'י.ג'י  חברת הפיננסים האמריקאית ,   
החברה העוסקת במתן  אביב.-בהנפקה ראשונה של איגרות חוב לציבור בתל שקל מיליון 284-כ עד

 ."מעלות"+A , תגייס את הסכום בהנפקת אג"ח שקלי בדירוג בארה"ב קטנות ובינוניות אשראי לחברות

  גויסו ע"י חמש מנפיקות ותיקות:י שקל מיליארד 2.1עד 
o בהנפקת אג"ח בדירוג  החשמלגויסו ע"י חברת  מיליארד שקל 1.7-כ AA"זוהי הנפקה שניה "מעלות .

באמצעות אג"ח למשקיעים  שקלמיליארד  3.5של החברה, כאשר בהנפקה קודמת גייסה החברה 
 1.3אביב. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של -מוסדיים בחו"ל שנרשמו למסחר בתל

 .2019-2018בשנים  מיליארד שקל
o אלון רבוע גויסו ע"י  שקלמיליון  282 –מנפיקות, מרבית הסכום  ארבעגויסו ע"י י מיליארד שקל 0.4 עד

 .2019-2018בשנים  שקלמיליון  70-כ . לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום שלכחול

 ממשלתיותגרות חוב יהנפקת א
 . שקלמיליארד  1.2-בסך כ גרות חוב בבורסה בתל אביביא הנפקתבשבוע האחרון ביצע משרד האוצר 

   שונות: ידיעות

 משקיעי חוץ
      אביב בסך -מניות בתל 2018משקיעי חוץ רכשו בחודש ספטמבר בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי 

 אוגוסט.-בחודשים ינואר שקלמיליארד  7-נטו, המשך לרכישות בסך כ מיליארד שקל 2-כ
נטו, לאחר פעילות  שקל מיליארד 0.7-רכשו משקיעי חוץ אג"ח ממשלתי בסך כ 2018כמו כן, בספטמבר 

 נטו, לאחר רכישות בסך  שקלמיליארד  0.3-אוגוסט, ורכשו מק"מ בסך כ-מאוזנת בסיכום החודשים ינואר
 .אוגוסט-בינואר שקלמיליארד  10.5-כ

 
 נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

  מדדים ענפיים

 2018מתחילת  שבוע 

 

 5.2% 3.4%- עילית-טקת"א 

 13.6% 0.9%- 5-בנקיםת"א 

 3.9%- 0.8%- נדל"ן-ת"א

 מטבע חוץ

 2018מתחילת  שבוע 

 

 6.6% 0.3% שקלדולר/

 0.6% 0.1% שקלאירו/ 

 



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

 

 076-8160405  ויח"צ למידע נוסף: יחידת דוברות
  בקרו באתר הבורסה

 
שימוש אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור או בכל חלק ממנו משום המלצה או האמור לעיל מיועד לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בו 

עצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה. הבורסה, 
או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחר, והיא אינה עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמותו של המידע לעדכניותו 

אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו, במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל אינן מחייבות את 
 הבורסה והן בבחינת הבעת דעה בלבד.

 .ISSN. -8231-033 כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

 

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