
 

 

           שבועיתסקירה 
 2019 בפברואר 21 – 17המסחר: של  שבועיסיכום 

 
 מדדי המניות:

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

 בשוק המניות:
(, ראשונה השנה. IPO)פרסמה היום תשקיף להנפקה ראשונית ג'נריישן קפיטל, חברת ההשקעות בתשתיות 

 .לאחר ההנפקה שקלמיליון  342-, לפי שווי חברה של כשקלמיליון  65החברה צפויה לגייס בשבוע הבא עד 
 

 ב"בארה ראשונה בהנפקה שקל מיליון 111-כ גייסה, אביב בתל נסחרות שמניותיה, אנקיאנו הביומד חברת

 ;ק"בנאסד גםבמקביל  להיסחר החלו ומניותיה
 

 איגרות החוב:בשוק 
  .מיליארד שקל 1.4-כ עד לציבור בסכום של של איגרות חוב הנפקות ארבע והשבוע בוצע

 אקויטל.ההשקעות גויסו ע"י חברת שקל מיליון  550-מתוכם גויסו ע"י שתי חברות נדל"ן ו שקלמיליון  670עד 
 

 מדדים:

  35–ת"אמדד 

  .7.2%-ב עלההשנה  ומתחילת ,0.9%-ב השבוע עלה

  90–ת"אמדד 
 .7.5%-ב עלה השנהומתחילת  ,0.4%-בהשבוע  עלה

 

  125–ת"אמדד 

 .7.2%-ב עלה השנהומתחילת  ,0.7%-ב השבוע עלה

  SME60–ת"אמדד 

 .8.8%-ב עלה השנהומתחילת  ,0.3%-בהשבוע  עלה

 ביומד–ת"אמדד 

  .21.0%-, ומתחילת השנה עלה ב1.5%-בהשבוע  ירד

 תקשורת וטכנולוגיות מידע-ת"אמדד 

  .1.0%-ב ירד, ומתחילת השנה 1.5%-בהשבוע ירד 

 

 



 

   גיוסים:

  מניותהנפקת 
גייסה  אייסקיור מדיקל חברת הביומד :מיליון שקל 8 עד של כוםבס אביב-לציבור בשוק המניות בתלשתי הנפקות  ובוצעהשבוע 

  מיקרונט., וסכום דומה צפויה לגייס היום חברת הטכנולוגיה שקלמיליון  4-כ

(, ראשונה השנה. החברה צפויה IPOפרסמה היום תשקיף להנפקה ראשונית )ג'נריישן קפיטל, חברת ההשקעות בתשתיות 
 .לאחר ההנפקה שקלמיליון  342-, לפי שווי חברה של כשקלמיליון  65לגייס בשבוע הבא עד 

 

  :חברה דואלית חדשה

 לציבור אביב, ביצעה הנפקת מניות ראשונה-זה מכבר בתלשמניותיה נסחרות  )לשעבר "ביוקנסל"(אנקיאנו חברת הביומד 

 בפברואר.  12-(, החל בANCNלמסחר מקביל בנאסד"ק )סמל:  אותןורשמה  שקלמיליון  111-כבסך  בארה"ב

 חברות שמניותיהן נסחרות גם בארה"ב או גם באירופה. 57כיום נסחרות בת"א 

 
 חברות איגרות חובהנפקת 

 :מיליארד שקל 1.4-כ עד בסכום שלאביב -חוב בתלות לציבור של איגרות הנפק ארבעו בוצעהשבוע 

 421עד תגייס היום אלוני חץ  –גויסו ע"י שתי חברות נדל"ן באמצעות הרחבת סדרה של אג"ח שקלי  שקלמיליון  670 עד 
מיליון  500-ו 680-כ. לחברות צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של שקלמיליון  249גייסה קבוצת אשטרום , ושקלמיליון 

 , בהתאמה.שקל

 550 בדירוג שקלישל אג"ח  חדשה סדרה באמצעות אקויטל חברת ההשקעות "יע גויסו שקל מיליון  AAתמורת. מעלות 
 .החברה עם" יואל"הבת ההנפקה מיועדת לממן את מיזוג חברת 

 בדירוג  באמצעות סדרה חדשה של נע"מ אלדן תחבורההליסינג לרכב חברת  "יע גויסוי שקל מיליון 146 עדA-1 מעלות .
 .2020-2019בשנים  שקלמיליון  890-כבסכום של  סחיר"ח אג פדיונות צפויים לחברה

 ממשלתיותגרות חוב יהנפקת א
 . שקלמיליארד  1.7-בסך כ גרות חוב בבורסה בתל אביביא הנפקתהשבוע ביצע משרד האוצר 

   :שונות

 שיעור הצמיחה
, לפיו התוצר המקומי הגולמי 2018הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אומדן ראשון לצמיחת המשק ברבעון הרביעי של 

 .2018של  השניברבעון  0.9%-ועלה ב ברבעון השלישי 2.4%-בחישוב שנתי, לאחר שעלה ב 3.1%-בעלה 
 2018במחצית הראשונה של  3.4%בחישוב שנתי, לאחר עלייה של  2.2%-ב 2018כמו כן, התמ"ג עלה במחצית השנייה של 

 .2017במחצית השנייה של  4.3%ועלייה של 
 

 מדד המחירים לצרכן
, 2018החל בחודש נובמבר  0.7%והשלים ירידה של  2019בינואר  0.1%-לצרכן ירד במנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים 

  .2018שנת בסיכום  0.8%-וזאת לאחר שעלה ב
 .1.2%-עלה המדד ב 2019ומסתיימת בינואר  2018בסיכום שנה שמתחילה בפברואר 

 
 

 נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

  מדדים ענפיים

 השנהמתחילת  שבועה 

 

 12.0% 0.9% עילית-טקת"א 

 7.4% 1.0% 5-בנקיםת"א 

 11.0% 1.3% נדל"ן-ת"א



 מטבע חוץ

 השנהמתחילת  שבועה 

 

 3.5%- 0.7%- שקלדולר/

 4.3%- 0.0%- שקלאירו/ 

 

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

 

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

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

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

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

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