
 

 

           שבועיתסקירה 
 2019 במאי 23 – 19המסחר: של  שבועיסיכום 

 
 מדדי המניות:

 .המניות המוביליםמדדי במגמה מעורבת ב התאפיין השלישי של מאיבשבוע אביב -בתלבבורסה המסחר 

 
 :המניותבשוק 

 לציבור.ה בהנפק שקלמיליון  5 תגייס היום עד גלוב אקספלוריישן שותפות הנפט והגז

 
 :איגרות החובבשוק 

 בהנפקת איגרות חוב לציבור. שקלמיליון  207-כ גייסה אדגר השקעותחברת הנדל"ן 

   

 מדדים:

  35–ת"אמדד 

  .6.8%-ב עלההשנה  ומתחילת ,0.4%-ב השבוע ירד

  90–ת"אמדד 
 .14.4%-ב עלה השנהומתחילת  ,0.1%-בהשבוע  ירד

 

  125–ת"אמדד 

 .8.6%-ב עלה השנהומתחילת  ,0.3%-ב השבוע ירד

  SME60–ת"אמדד 

 .4.4%-ב עלה השנהומתחילת  ,0.2%-בהשבוע  עלה

 נדל"ן-ת"אמדד 
 .23.9%-ב עלה, ומתחילת השנה 1.3%-בהשבוע עלה 

 

   יוסים:ג

 מניות הנפקת 

 לציבור.ה של יחידות השתתפות בהנפק שקלמיליון  5תגייס היום עד  גלוב אקספלוריישןשותפות הנפט והגז 

 
 
 



 
 

 חברות איגרות חובהנפקת 
ביצעה את הגיוס באמצעות בהנפקת איגרות חוב לציבור. החברה  שקלמיליון  207-כ גייסהאדגר השקעות חברת הנדל"ן 

 "מידרוג".  A3הרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד בדירוג 

 .2020-2019בשנים  שקלמיליון  300-כלחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של 

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

 
 שונות

 ריבית בנק ישראל 

 .2019, ביוני 0.25%בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי, ברמה של 
 

 נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

  מדדים ענפיים

 השנהמתחילת  שבועה 

 

 15.4% 0.2% עילית-טקת"א 

 12.9% 0.7%- 5-בנקיםת"א 

 23.9% 1.3% נדל"ן-ת"א

 מטבע חוץ

 השנהמתחילת  שבועה 

 

 3.5%- 1.1% שקלדולר/

 6.2%- 0.8% שקלאירו/ 

 

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

 

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

 
האמור לעיל מיועד לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בו שימוש אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור או בכל חלק ממנו משום המלצה או 
עצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה. הבורסה, 

מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמותו של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחר, והיא אינה עובדיה וכל 
אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו, במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל אינן מחייבות את 

 בד.הבורסה והן בבחינת הבעת דעה בל
 .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

