
 

 

           שבועיתסקירה 
 2019 בפברואר 7 – 3המסחר: של  שבועיסיכום 

 
 מדדי המניות:

 .מדדי המניות המוביליםב ירידות ברובב התאפיין פברוארשל  הראשוןבשבוע אביב -המסחר בבורסה בתל

 .מתחילת השנה 26.2%של חדה בעלייה ממשיכות לבלוט , 0.9%-ב שירדו השבועחברות הביומד 

 

 בשוק איגרות החוב:
 .שקלמיליון  352הנפקות של איגרות חוב ע"י חברות נדל"ן שגייסו עד  2ע בוצעו השבו

 
 מדדים:

  35–ת"אמדד 

  .5.1%-ב עלההשנה  ומתחילת ,1.0%-ב השבוע ירד

  90–ת"אמדד 
 .5.5%-ב עלה השנהומתחילת  ,0.2%-בהשבוע  ירד

 

  125–ת"אמדד 

 .5.1%-ב עלה השנהומתחילת  ,0.8%-ב השבוע ירד

  SME60–ת"אמדד 

 .8.6%-ב עלה השנהומתחילת  ,2.5%-בהשבוע  ירד

 ביומד–ת"אמדד 

  .26.2%-, ומתחילת השנה עלה ב0.9%-בהשבוע  ירד

 

   גיוסים:

 חברות איגרות חובהנפקת 
באמצעות אג"ח  שקלמיליון  338-כשגייסה , 1ריט אביב ע"י חברות נדל"ן: -הנפקות לציבור של איגרות חוב בתל 2השבוע בוצעו 

 .2020-2019בשנים  שקלמיליון  170-כ. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך של AAצמוד מדד )הרחבת סדרה( בדירוג 
 .AAבדרוג )הרחבת סדרה(  מיליון שקל באמצעות אג"ח שקליות 185-תגייס היום עד כ נכסים ןסילברסטי

 

 ממשלתיותגרות חוב יהנפקת א
 . שקלמיליארד  1.6-בסך כ גרות חוב בבורסה בתל אביביא הנפקתהשבוע ביצע משרד האוצר 



 
 

  מניותהנפקת 
 אביב.-השבוע לא בוצעו הנפקות לציבור בשוק המניות בתל

 גייסה ,(NNDMY)סמל:  NASDAQ-שמניותיה נסחרות במקביל בבורסת הננו דיימנשן, מימדיות -יצרנית המדפסות התלת
 בהנפקת מניות לציבור בארה"ב. שקלמיליון  44-כ השבוע

 

   :שונות

 דירוג אשראי של ישראל
תחזית יציבה(  -AAמאשררת את דירוג האשראי הגבוה בכל הזמנים של ישראל ) S&Pחברת דירוג האשראי הבינלאומית 

 ( לקבוע.2018והופכת אותו מזמני )שנקבע באוגוסט 

 שיעור האבטלה
בחודש הקודם.  4.1%לעומת  2018בדצמבר  4.3%-פרסמה ששיעור האבטלה במשק עלה להלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 .2017בשנת  4.2%, לעומת 4.0%-ירד ל 2018שיעור האבטלה בשנת 
 
 
 

 נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

  מדדים ענפיים

 השנהמתחילת  שבועה 

 

 8.7% 1.6%- עילית-טקת"א 

 5.7% -0.8% 5-בנקיםת"א 

 6.8% -0.9% נדל"ן-ת"א

 מטבע חוץ

 השנהמתחילת  שבועה 

 

 3.2%- 0.2%- שקלדולר/

 4.2%- 1.1%- 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/
https://www.linkedin.com/company/tel-aviv-stock-exchange
http://www.tase.co.il/Heb/Pages/Homepage.aspx

