
 

 

           שבועית-דוסקירה 
 2019 במאי 16 – 5המסחר: של  שבועי-דוסיכום 

 
 מדדי המניות:

 .המניות המוביליםמדדי במגמה מעורבת ב התאפיין מושהסתייבשבועיים אביב -בבורסה בתלהמסחר 

 :המניותבשוק 
 . שקלמיליון  260-כבוצעו שתי הנפקות בסכום של 

  גייסהשפרשמרקט קמעונאית המזון  - השנה חברה רביעית חדשה בשוק המניותבין המנפיקות השבוע 
לאחר  מיליארד שקל 1-כ, לפי שווי חברה של אביב-( של מניות בתלIPOבהנפקה ראשונה ) שקלמיליון  250-כ

 ההנפקה.

 :איגרות החובבשוק 
 מיליארד שקל 1.4-כ. מיליארד שקל 1.7-כבחמש הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י הסקטור העסקי גויסו 

  מתוכם גויסו ע"י ארבע חברות נדל"ן.

 מדדים:

  35–ת"אמדד 

  .7.2%-ב עלההשנה  ומתחילת ,1.2%-ב בשבועיים האחרונים ירד

  90–ת"אמדד 
 .14.6%-ב עלה השנהומתחילת  ,1.9%-ב בשבועיים האחרונים עלה

 

  125–ת"אמדד 

 .9.0%-ב עלה השנהומתחילת  ,0.3%-ב בשבועיים האחרונים ירד

  SME60–ת"אמדד 

 .4.2%-ב עלה השנהומתחילת  ,2.7%-ב בשבועיים האחרונים ירד

 ביומד-ת"אמדד 
 "ב.בארה נגדה שהוגשה ענק תביעת בעקבות 24%-בכ שצנחה טבע מנייתבשל  6.9%-ב בשבועיים האחרונים ירד

  .0.2%-בהמדד  ירדמתחילת השנה 
 

  ביטוח פלוס–ת"אמדד 

 .16.5%-, ומתחילת השנה עלה ב6.1%-ב בשבועיים האחרונים עלה

 

 

 



 

 

   יוסים:ג

 מניות הנפקת 

 :שקלמיליון  260-כבסך של מניות  ותהנפקשתי  ובוצע בשבועיים האחרונים

 שקלמיליון  250-כגייסה  פרשמרקטקמעונאית המזון הפועלת בישראל  - השנה חברה רביעית חדשה בשוק המניות 

הגיוס בוצע בהצעה  לאחר ההנפקה. מיליארד שקל 1-כאביב, לפי שווי חברה של -( של מניות בתלIPOבהנפקה ראשונה )

 למשקיעים מוסדיים. לא אחידה

 זכויות. הנפקת  באמצעותפלסטו קרגל גויסו ע"י  שקלמיליון  10-כ 

 חברות איגרות חובהנפקת 
 אביב:-בבורסה בתל יליארד שקלמ 1.7-כבסך של  של אג"ח חברות לציבור ותהנפק חמשבוצעו בשבועיים האחרונים 

 אג"ח צמוד מדד, דירוג איירפורט סיטי גויסו ע"י ארבע חברות נדל"ן. בלטו בגודלן הנפקות שביצעו מיליארד שקל  1.4-כ(
AA  )"אג"ח שקלי, דירוג נכסים ובנין ו"מעלות(A1  )"לאיירפורט סיטי . מיליארד שקל כל אחת 0.5-כבסך של "מידרוג

 בהתאמה. מיליארד שקל, 1.1-כו 0.9-כולנכסים בנין צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך של 

 0.3 באמצעות סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית משתנה )מרווח עלהפניקס גויסו ע"י חברת הביטוח  שקל מיליארד 
 "מידרוג". Aa3ריבית בנק ישראל( בדירוג 

 ממשלתיותגרות חוב יהנפקת א
 . שקלמיליארד  1.9-כבסכום של  גרות חוב בבורסה בתל אביביא הנפקת בשבועיים האחרוניםביצע משרד האוצר 

 שונות

 שיעור הצמיחה במשק

, לפיו התוצר המקומי 2019הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אומדן ראשון לצמיחת המשק ברבעון הראשון של שנת 

 , בהתאמה.2018הרביעי והשלישי של שנת ברבעון  2.8%ושל  3.9%לאחר עלייה של בחישוב שנתי,  5.2%-בהגולמי עלה 

 מדד המחירים לצרכן
 .2019מתחילת שנת  0.8%עלייה של והשלים  2019 באפריל 0.3%-לצרכן עלה במנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים 

 .1.3%-הגיע ל 2019אפריל  – 2018 מאיתקופה שבין שיעור העלייה השנתי של המדד ל

 גירעון תקציבי
מיליארד שקל,  14-כבפעילותה התקציבית בסך גירעון היה לממשלה   2019אפריל -ינוארחודשים מנתוני האוצר עולה כי ב

 . בתקופה המקבילה אשתקדל מיליארד שק 1.5-לעומת גירעון בסך כ
, לעומת גירעון מתוקצב מהתמ"ג 3.8%עומד על   (2019אפריל  – 2018מאי החודשים האחרונים ) 12הגירעון המצטבר ב 

 מהתמ"ג. 2.9%העומד על 
 

 

 נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

  מדדים ענפיים

 השנהמתחילת  שבועיים 

 

 15.2% 1.1%- עילית-טקת"א 

 13.7% 1.0%- 5-בנקיםת"א 

 22.3% 1.5% נדל"ן-ת"א

 מטבע חוץ

 השנהמתחילת  בועייםש 

 

 4.8%- 0.9%- שקלדולר/

 6.9%- 0.5%- 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
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