
 

 

           שבועיתסקירה 
 2019 יליוב 11 – 7המסחר: של  שבועיסיכום 

 
 מדדי המניות:

 .המניות המוביליםמדדי במגמה מעורבת ב התאפיין של יולי שניהבשבוע אביב -בבורסה בתלהמסחר 

 .VTA35 - את מדד התנודתיותמשיקה הבורסה 

 :המניותבשוק 
חברת הנדל"ן יגויסו היום ע"י  שקלמיליון  146-כ עדמתוכם, . שקלמיליון  285בשתי הנפקות לציבור גויסו עד 

 אג"ח להמרה.באמצעות מגוריט המניב 

תשקיף להשלמה,  הפרסמ אלטשולר שחם גמל ניהול קרנות פנסיה קופות גמל וקרנות נאמנות חברת

ממניות  25%-של כ הצעת מכר ראשונה לציבורלהשלים בשבועות הקרובים  יםצפוי השליטה יבעלבמסגרתו 

 לאחר ההנפקה. מיליארד שקל 1.1 עד , לפי שווי חברה שלשקלמיליון  275בסך של עד  החברה

יצרנית מערכות תקשורת ומיכשור רפואי הנסחרת בבורסה הראשית - תקשורת באטמ -חברה דואלית חדשה 
 .היוםלהיסחר  החלהו, אביב-בתל במסגרת הרישום הכפולבלונדון רשמה את מניותיה למסחר 

 :החובאיגרות בשוק 
 בהנפקה לציבור.  שקלמיליון  450גייסה  אלברחברת הליסינג לרכב 

ממשקיעים מוסדיים באמצעות איגרות חוב שקליות  שקלמיליון  719-כגייסה  מקס איטחברת כרטיסי האשראי 
 למסחר במסגרת "רצף מוסדיים";שנרשמו 

  :גיוס באיגרות חוב מובנות

 שניה השנה. ,מובנות איגרות חובבהנפקת  שקלמיליון  265-כ גייסהאלה פקדונות 

 מדדים:

  35–ת"אמדד 

  .9.1%-ב עלההשנה  ומתחילת ,0.5%-ב השבוע ירד

  90–ת"אמדד 

 .19.5%-ב עלה השנהומתחילת  ,1.0%-בהשבוע  עלה

  125–ת"אמדד 

 .11.6%-ב עלה השנהומתחילת  ,0.2%-ב השבוע ירד

  SME60–ת"אמדד 

 .4.8%-ב עלה השנהומתחילת  ,0.5%-בהשבוע  ירד

 



 תקשורת וטכנולוגיות מידע-ת"א

 .4.6%-ב עלה השנהומתחילת  ,1.7%-בהשבוע  עלה

 

 VTA35מדד  - תנודתיותההשקת מדד 

הגלומה  רמת התנודתיותמייצג את . המדד 2019ביולי,  15-, בVTA35 מדד –הבורסה תחל לפרסם את מדד התנודתיות 
 הנסחרות בבורסה. 35-אופציות על מדד ת"אב

ישקף את סטיית התקן והוא  אביב-הנגזרים בבורסה בתללמאפיינים הייחודים של שוק פותח בבורסה תוך התאמה  VTA35מדד 
 .ו את סטיית התקן הגלומה באחוזיםערכי המדד ייצג הימים הבאים, במונחים שנתיים. 30-, ל35-הגלומה באופציות על מדד ת"א

)"מדד הפחד"(   VIXהבורסה מיישרת קו עם בורסות נגזרים מובילות להן יש מדדי תנודתיות, דוגמת: VTA35עם השקת מדד 
 ואחרים.  Euronextבבורסת  EUREX ,VFTSEבבורסת  CBOE ,VSTOXXבבורסת 

   יוסים:ג

 מניות הנפקת 
 :שקלמיליון  285בסכום של עד  אביב-לציבור בשוק המניות בתלשתי הנפקות  ובוצעהשבוע 

  בהנפקה של אג"ח להמרה. שקלמיליון  146-כתגייס היום עד מגוריט  ההשקעות במקרקעיןקרן 

  בהנפקה של מניות וכתבי אופציה למניות קלשמיליון  139גייסה , אנרג'יקסחברת האנרגיה המתחדשת. 
 
 פרסמה תשקיף להשלמה, במסגרתו בעלת השליטהאלטשולר שחם גמל ברת ניהול קרנות פנסיה קופות גמל וקרנות נאמנות ח

 הצעת מכר ראשונה לציבורצפויים להשלים בשבועות הקרובים פרפקט שוקי הון ולוינשטיין יאיר והחברות אלטשולר שחם 
 לאחר ההנפקה. שקל מיליארד 1.1-כ עד פי שווי חברה של, לשקלמיליון  275-כממניות החברה בסך של עד  25%-של כ

 ( השנה.IPOחברת הפיננסים השלישית המבצעת הנפקה ראשונית ) הינההחברה 

 חברה דואלית חדשה
)סמל:  בלונדון הראשית בבורסה הנסחרת לבדיקות מעבדה, ומכשור רפואיוסייבר יצרנית מערכות תקשורת - תקשורת באטמ
BVC )שקלמיליון  848-שווי החברה כיום כ. 11.7.2019-ביום חמישי ה החל א"בתסחר במסגרת הרישום הכפול יתתחיל לה. 

 
 חברות איגרות חובהנפקת 

 :מיליארד שקל 1.2-כאביב -בשוק איגרות החוב בתל גויסוהשבוע 

 450  זוהי הנפקה שניה . שקלי ג"חואצמוד מדד אג"ח ה לציבור של בהנפק אלבר הליסינג לרכבחברת גויסו ע"י  שקלמיליון
 לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של . שקלמיליון  140-כשל החברה השנה, בהנפקה הקודמת גייסה החברה 

 .2020-2019בשנים  שקלמיליון  800-כ

 שרשמה, שקליות למשקיעים מוסדיים חוב איגרות באמצעות מקס איט כרטיסי האשראי גויסו ע"י חברת שקלמיליון  719-כ 
 ( ע"י "מעלות".-AAמדורגות )ו "מוסדיים רצף" במסגרת בבורסה השבוע למסחר אותן

 
 מובנות איגרות חובהנפקת 

, מגובות בפקדונות בנקאיים שקליים, איגרות חוב מובנותבאמצעות סדרה חדשה של  שקלמיליון  265-כ גייסהאלה פקדונות 
ע"י "מעלות". זוהי הנפקה  AAA, ומדורגות 2025על ריבית בנק ישראל, לפידיון באוגוסט  0.1%מרווח  –נושאות ריבית משתנה 

 באמצעות איגרות חוב מובנות צמודות לדולר. שקלמיליון  54-כשניה של החברה השנה, בהנפקה הקודמת גיסה החברה 

 ממשלתיותגרות חוב יהנפקת א
 .שקליארד מיל 1.6-כשל בסכום  בבורסה בתל אביבגרות חוב יא הנפקתהשבוע ביצע משרד האוצר 

 שונות

 ריבית בנק ישראל
 . 2019, באוגוסט 0.25%, ברמה של חודש שמיני ברציפות ללא שינוי הריבית במשקהותיר את בנק ישראל 

 תחזית מקרו כלכלית
 2019-ב 3.1%-צפוי לצמוח בהתוצר המקומי הגולמי בנק ישראל פרסם תחזית מקרו כלכלית מעודכנת למשק הישראלי, לפיה 

 ; 2020-ב 3.5%-באומדן קודם( ו 3.5%)
ותעלה בהדרגה  2019ברבעון השלישי של  0.50%-; והריבית במשק תעלה ל1.4%הוא  2019שיעור האינפלציה הצפוי לשנת 

 , וזאת בדומה לאומדן קודם2020בסוף שנת  1.0%-ל

 

 



 נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

  םמדדים ענפיי

 השנהמתחילת  שבועה 

 

 21.5% 0.5% עילית-טקת"א 

 20.7% 0.4% 5-בנקיםת"א 

 33.2% 0.9% נדל"ן-ת"א

 מטבע חוץ

 השנהמתחילת  שבועה 

 

 5.4%- 0.4%- שקלדולר/

 6.9%- 0.4%- 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/
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