
 

 

           שבועיתסקירה 
 2019 יליוב 4 – ביוני 30המסחר: של  שבועיסיכום 

 
 מדדי המניות:

, המניות המוביליםמדדי בעליות שערים בכל  התאפיין הראשון של יוליבשבוע אביב -בבורסה בתלהמסחר 
 .בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם

קלינטק(,  6-אנרגיה ו 6חברות ) 12 נכללותבמדד  ,תשתיות אנרגיה-ת"אמדד  -מדד מניות חדש  ושקה
 .שקלמיליארד  34-ככולל של שווי שוק בעלות 

 ".בנייה" ו"נדל"ן מניב" - ענף נפרדים -לשני תתי פוצל ובינוי ענף הנדל"ן

 
 :איגרות החובבשוק 

 , מתוכם יליארד שקלמ 1.2-כ עדבסכום של  חברות לציבוראיגרות חוב הנפקות של  ארבעהשבוע בוצעו 
יגויסו היום ע"י חברת הליסינג  מיליארד שקל 0.5-כועד , גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן מיליארד שקל 0.7-כ

 אלבר.לרכב 

 ,מובנות איגרות חובבהנפקת  מיליארד שקל 0.5-כ עדתגייס היום פקדונות אלה  –גיוס באיגרות חוב מובנות 
 שניה השנה.

 ח"אגל שבהקצאה פרטית  שקלמיליארד  2-כגויס החודש סכום של  –גיוס בשוק איגרות החוב ע"י האוצר 
 .באירופהלגוף מוסדי  2%שנה בריבית של  50צמוד אירו לתקופה של 

 מדדים:

  35–ת"אמדד 

  .9.7%-ב עלההשנה  ומתחילת ,1.7%-ב השבוע עלה

  90–ת"אמדד 

 .18.3%-ב עלה השנהומתחילת  ,1.3%-בהשבוע  עלה

  125–ת"אמדד 

 .11.8%-ב עלה השנהומתחילת  ,1.6%-ב השבוע עלה

  SME60–ת"אמדד 

 .5.4%-ב עלה השנהומתחילת  ,18%-בהשבוע  עלה

  עילית-טק ת"אמדד 

 .20.9%-ב עלה השנהומתחילת  ,3.4%-בהשבוע  עלה

 



 פיצול ענף הנדל"ן והבינוי

 ".בנייה" ו"נדל"ן מניב" -ענף נפרדים -ובינוי לשני תתי פוצל ענף הנדל"ןביולי  1-ב

החברות הגדולות מתוכן כלולות  73, כאשר שקלמיליארד  145-חברות, עם שווי שוק כולל של כ 107ענף נדל"ן ובינוי כולל היום 

פיצול ענף נדל"ן ובינוי לשני תתי ענפים יאפשר להשיק בעתיד גם . שקלמיליארד  140-נדל"ן עם שווי שוק כולל של כ-במדד ת"א

 נדל"ן הנוכחי.-בנפרד, וזאת במקביל להמשך פרסום מדד ת"אענף -מדדים העוקבים אחר כל תת

  

 :תשתיות אנרגיה-ת"א - חדשמניות מדד 

ענף אנרגיה, אשר -מניות של חברות הכלולות בתת יכללו, במדד תשתיות אנרגיה-ת"אמדד מניות חדש מדד  ושקהביולי  1-ב

 .ענף קלינטק שבענף "טכנולוגיה"-תהכלולות בתבענף "אנרגיה וחיפושי נפט וגז" וממניות של חברות אנרגיה 

. משקל שקלמיליארד  34-ככולל של שווי שוק קלינטק(, בעלות  6-אנרגיה ו 6חברות ) 12 נכללותבמדד , עפ"י הנתונים כיום

 3  מבין החברות הכלולות במדד, .50%עומד על דומה ו מתת ענף "קלינטק"משקל חברות ו" במדד אנרגיהענף "-תתהמניות מ

 צמיחה.-חברות בת"א 4-ו 90-חברות בת"א 5, 35-חברות כלולות גם במדד ת"א

   יוסים:ג

 חברות איגרות חובהנפקת 
 :מיליארד שקל 1.2 עד בסכום שלאביב -הנפקות לציבור בשוק איגרות החוב בתלארבע השבוע בוצעו 

 שקל גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן: ליוןמי 707-כ 

o לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר . צמוד מדדאג"ח בהנפקת  אמותנדל"ן מניב החברת גויסו ע"י  שקלמיליון  423-כ

 .2020-2019בשנים  שקלמיליון  930בסכום של 

o של זוהי הנפקה שניה . צמוד מדדאג"ח בהנפקת  1ריט  להשקעות בנדל"ן מניב ריט קרן גויסו ע"י שקלמיליון  214-כ

 170-כלחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של  .שקלמיליון  338-כ סההשנה, בהנפקה הקודמת גייהחברה 

 .2020-2019בשנים  שקלמיליון 

o 70  לחברה צפויים פדיונות אג"ח . שקלי בריבית קבועהאג"ח בהנפקת  צמח המרמן הבניהחברת גויסו ע"י  שקלמיליון

 .2020-2019בשנים  שקלמיליון  190-כסחיר בסכום של 

 בהנפקת אג"ח צמוד מדד, שניה השנה. בהנפקה הקודמת אלבר שקל יגויס היום ע"י חברת הליסינג לרכב  מיליון 450-עד כ

 .2020-2019בשנים  שקלמיליון  800-כלחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של  שקל. יליוןמ 140-גייסה החברה כ

 

מגובות בפקדונות בנקאיים  ,מובנות איגרות חובסדרה חדשה של באמצעות  שקלמיליון  501תגייס היום עד לה פקדונות א

 שקלמיליון  54-כי הנפקה שניה של החברה השנה, בהנפקה הקודמת גיסה החברה ע"י "מעלות". זוה AAAומדורגות ליים שק

 .צמודות לדולרבאמצעות איגרות חוב מובנות 

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

באג"ח גויס לראשונה הסכום . באירופה משקיע מוסדילח "של אגהקצאה פרטית ב שקלמיליארד   2-כהאוצר גייס משרד בנוסף, 
ח צמוד "אג לציבור של הבהנפק שקלמיליארד  9.3-ככי בינואר גייס האוצר יצוין . 2%שנה בריבית של  50לטווח של צמוד אירו 

 בלונדון., אירו

 מניות הנפקת 
 .אביב-בשוק המניות בתללציבור  הנפקותבוצעו לא השבוע 

 שונות

  משקיעי חוץ
 לאחר, 2019 באפרילאביב -מניות בתלב לא ביצעו פעילות מהותית נטומשקיעי חוץ בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי 

 .2019ברבעון הראשון של  מיליארד שקל 1-כשל בסכום  רכישות 

לאחר בהתאמה,  שקל יליארדמ 0.3-כו 0.4-כ בסכום של אביב -בתל אג"ח ממשלתיאפריל רכשו משקיעי חוץ מק"מ ובכמו כן, 
 .2019ברבעון הראשון של  ,בהתאמה ,מיליארד שקל 0.7-וכ 1.3-ירות של כמכ

 



 נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

  מדדים ענפיים

 השנהמתחילת  שבועה 

 

 20.9% 3.4% עילית-טקת"א 

 20.2% 1.9% 5-בנקיםת"א 

 31.9% 0.4% נדל"ן-ת"א

 מטבע חוץ

 השנהמתחילת  שבועה 

 

 4.8%- 0.0% שקלדולר/

 6.2%- 0.9%- 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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