
 

 

           שבועיתסקירה 
 2019 בפברואר 14 – 10המסחר: של  שבועיסיכום 

 
 מדדי המניות:

 .מדדי המניות המוביליםבמגמה מעורבת ב התאפיין פברוארשל השני בשבוע אביב -המסחר בבורסה בתל

 .מתחילת השנה 22.8% שלחדה בעלייה לבלוט  ממשיך, 2.7%-ב השבוע שירדחברות הביומד  מדד

 

 :המניותבשוק 
, כמעט כל הסכום גויס ע"י שקלמיליון  13-כשל  בסכוםהשבוע בוצעו שתי הנפקות לציבור ע"י חברות הייטק 

 טכנופלס ונצ'ורס.
 

 בשוק איגרות החוב:
 .שקלמיליון  874-כ עד שלנדל"ן בסכום ת וע"י חברלציבור  של איגרות חוב הנפקות ארבע והשבוע בוצע

 
 מדדים:

  35–ת"אמדד 

  .6.3%-ב עלההשנה  ומתחילת ,1.2%-ב השבוע עלה

  90–ת"אמדד 
 .7.1%-ב עלה השנהומתחילת  ,1.6%-בהשבוע  עלה

 

  125–ת"אמדד 

 .6.4%-ב עלה השנהומתחילת  ,1.3%-ב השבוע עלה

  SME60–ת"אמדד 

 .8.4%-ב עלה השנהומתחילת  ,0.1%-בהשבוע  ירד

 ביומד–ת"אמדד 

  .22.8%-, ומתחילת השנה עלה ב2.7%-בהשבוע  ירד

 

  



   גיוסים:

  מניותהנפקת 
 מיליון שקל 11-כע"י חברות הייטק, שקל מיליון  13-כבסך של  אביב-הנפקות לציבור בשוק המניות בתלשתי  בוצעוהשבוע 

 .טכנופלס ונצ'ורסע"י  והסכום גויסמ

מיליון  56-כ(, גייסה השבוע BLRX)סמל:  NASDAQ-נסחרות במקביל בבורסת השמניותיה , ביוליין אר אקסחברת הביומד 
 בהנפקת מניות לציבור בארה"ב. שקל

 
 חברות איגרות חובהנפקת 

 :שקלמיליון  874-כ עד בסכום שלת נדל"ן ואביב ע"י חבר-חוב בתלות לציבור של איגרות הנפק ארבעו בוצעהשבוע 

 הרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד בדירוג ב 1ריט גויסו ע"י  שקלמיליון  338-כ AAלחברה צפויים פדיונות אג"ח . מעלות
 .2020-2019בשנים  שקלמיליון  170-כסחיר בסכום של 

  באמצעות אג"ח שקלי בדירוג  קבוצת אשטרוםיגויסו היום ע"י  שקלמיליון  249עדA לחברה צפויים פדיונות אג"ח מעלות .
 .2020-2019בשנים  שקלמיליון  500-כסחיר בסכום של 

 הרחבת סדרה של אג"ח שקלי בדירוג בסילברסטין נכסים גויסו ע"י  שקלמיליון  181-כAA לחברה לא צפויים . מעלות
 .2020-2019פדיונות אג"ח סחיר בשנים 

 הרחבת סדרה של אג"ח שקלי בדירוג אפריקה מגורים גויסו ע"י  קלמיליון  106-כA2 ח לחברה צפויים פדיונות אג". מידרוג
 .2020-2019 בשנים שקלמיליון  200-כסחיר בסכום של 

 

 ממשלתיותגרות חוב יהנפקת א
 . שקלמיליארד  1.5-בסך כ גרות חוב בבורסה בתל אביביא הנפקתהשבוע ביצע משרד האוצר 

 
 נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

  מדדים ענפיים

 השנהמתחילת  שבועה 

 

 11.0% 2.1% עילית-טקת"א 

 6.4% 0.7% 5-בנקיםת"א 

 9.6% 2.6% נדל"ן-ת"א

 מטבע חוץ

 השנהמתחילת  שבועה 

 

 2.3%- 0.8% שקלדולר/

 3.8%- 0.2% 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

