
 

 

           שבועיתסקירה 
 2019 יוניב 6 – 2המסחר: של  שבועיסיכום 

 
 מדדי המניות:

 .המניות המוביליםמדדי במגמה מעורבת ב התאפיין יונישל ראשון הבשבוע אביב -בבורסה בתלהמסחר 

 :המניותבשוק 

 בשוק השנה (IPOהמבצעת הנפקה ראשונית ) רביעית חברה –שירותי בנק אוטומטיים )שב"א( חברת 

פועלים לאומי  לציבור ע"י הבנקים מכר בהצעת נמכרו שקל מיליון 129-כ החברה בשווי מניות -המניות 

 ;שקלמיליון  296-כ לאחר ההנפקה הינו החברה שוויודיסקונט. 

 ביג. חברת הנדל"ן גויסו ע"יי שקלמיליון  250 מתוכם ,שקלמיליון  327-כ היום עד גויסויבשתי הנפקות לציבור 

 :איגרות החובבשוק 
 שקלמיליון  428-כ, מתוכם עד שקלמיליון  624-כהנפקות של חברות לציבור בסכום של עד  שתיהשבוע בוצעו 

 .שלמה החזקותיגויסו היום ע"י חברת הליסינג לרכב 

 מדדים:

  35–ת"אמדד 

  .5.3%-ב עלההשנה  ומתחילת ,0.2%-ב השבוע ירד

  90–ת"אמדד 
 .13.3%-ב עלה השנהומתחילת  ,0.8%-בהשבוע  ירד

 

  125–ת"אמדד 

 .7.3%-ב עלה השנהומתחילת  ,0.3%-ב השבוע ירד

  SME60–ת"אמדד 

 .2.6%-ב עלה השנהומתחילת  ,1.2%-בהשבוע  עלה

  ביומד-ת"אמדד 
 .7.2%-ב ירד, ומתחילת השנה 1.1%-בהשבוע  עלה

 

  



   יוסים:ג

 מניות הנפקת 
 :שקלמיליון  456-כאביב בסכום של עד -השבוע בוצעו שלוש הנפקות לציבור בשוק המניות בתל

  פועלים הבנקיםה מכרו , במסגרתשירותי בנק אוטומטיים )שב"א(חברת השבוע הושלמה הצעת מכר ראשונה למניות 

לאחר שקל מיליון  296-כ, לפי שווי חברה של שקלמיליון  129-כממניות שב"א בסך של  44%-כלציבור דיסקונט ולאומי 

  ההנפקה.

השנה, לאחר הנפקת "ישראכרט", שניה הנפקה החברה עוסקת בהפעלת מערכות סליקה וחיוב בכרטיסי אשראי, וזוהי  

 .להגברת התחרות בענף הפיננסיםבמסגרת יישום חוק שטרום 

  כ)אלרון ( וחברת הביומד שקלמיליון  250)ביג יגויסו היום בהנפקות לציבור ע"י חברת הנדל"ן  שקלמיליון  327-כעד-

 (.שקלמיליון  77

 

 חברות איגרות חובהנפקת 
 :שקלמיליון  624-כ בסכום של עדאביב -הנפקות לציבור בשוק איגרות החוב בתלשתי השבוע בוצעו 

  לחברה  צמוד מדדשל אג"ח  בהרחבת סדרה שקלמיליון  428-כתגייס היום עד  שלמה החזקותהליסינג לרכב חברת
 .2020-2019בשנים שקל מיליון  890-כצפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של 

  לחברה צפויים פדיונות בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי.  שקלמיליון  197-כגייסה ישראל קנדה חברת הנדל"ן
 .2020-2019בשנים  שקל מיליון 70-כאג"ח סחיר בסכום של 

 ממשלתיותגרות חוב יהנפקת א
 . שקלמיליארד  1.5בסכום של  גרות חוב בבורסה בתל אביביא הנפקתהשבוע ביצע משרד האוצר 

 
 שונות

 "  המהיר למניות חדשות המסלול" במסגרת הבורסה למדדי מניות צירוף
 90-, ת"א125-י ת"א, יצורפו למדדאפרילבחודש  הנפקה ראשונית, שביצעה ישראכרט כרטיסי האשראיחברת  מניות , 

 .2016ביוני  10-החל ב פלוס-פיננסים ות"א ביטוח-, ת"אSME150-ת"א

 פוצלה חברה ש - עוסקת בפרויקטים של מערכות ממוכנות לחניונים ומערכות לוגיסטיות למחסניםהיוטרון חברת  מניות

טכנולוגיה, -צמיחה, ת"א-עילית, ת"א-ת"א טקיצורפו למדדי   - מחברת האם "יוניטרוניקס" והחלה להיסחר בבורסה במרץ

 .2019ביוני  10-בהחל  תעשייה-בלוטק, ות"א-ת"א גלובל

 

 

 נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

  מדדים ענפיים

 השנהמתחילת  שבועה 

 

 14.7% 0.8% עילית-טקת"א 

 13.0% 0.8%- 5-בנקיםת"א 

 25.2% 1.0%- נדל"ן-ת"א

 חוץ מטבע

 השנהמתחילת  שבועה 

 

 3.9%- 0.9%- שקלדולר/

 5.7%- 0.1%- שקלאירו/ 

 

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

 

https://www.facebook.com/TASE.il/
https://www.linkedin.com/company/tel-aviv-stock-exchange


 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

 

http://www.tase.co.il/Heb/Pages/Homepage.aspx

