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 במגמה מעורבת התאפיין ספטמברשל  הראשוןבשבוע אביב -המסחר בבורסה בתל
 .מדדי המניות המוביליםב

 :איגרות החובבשוק 
 איגודבנק . שקלמיליון  946-כ עדבשתי הנפקות של אג"ח שקלי לציבור גויסו השבוע 

 .מתוכם שקלמיליון  766-כגייס 

 איגרות החוב בשוק חדשה רביעית חברה – ורסה למונט הזרה חברת הנדל"ן המניב
 מיליון 335-כעד  לגייס צפויה במסגרתו, להשלמה תשקיף פרסמה - השנה מתחילת

  . בהנפקה ראשונה של אג"ח לציבורשקל 

 
 :קרנות הסלבשוק 

ענקית הפיננסים של  הנסחרות בחו"לקרנות חוץ  4אביב -השבוע החלו להיסחר בתל
אביב -בתלהראשונות קרנות חוץ  15-ל מתווספות. קרנות אלה בלאקרוקהבינלאומית 

 והחלו להיסחר בחודש הקודם. גם הן ע"י בלאקרוקשנרשמו 
 

 מדדים:

  35–ת"אמדד 

 . 6.7%-, ומתחילת השנה עלה בנותר השבוע ללא שינוי

  90–ת"אמדד 

 .24.2%-, ומתחילת השנה עלה ב0.2%-בהשבוע  עלה

  125–ת"אמדד 

 .11.1%-, ומתחילת השנה עלה בהשבוע ללא שינוינותר 

  ביומד–ת"אמדד 

 .18.0%-ב ירד, ומתחילת השנה 2.3%-בהשבוע  עלה

  נפט וגז–ת"אמדד 

 .1.3%-ב ירד, ומתחילת השנה 1.5%-בהשבוע  ירד
 

   גיוסים:

 איגרות חוב חברותהנפקת 
בסכום של הסקטור העסקי, אביב ע"י -בתלשקליות לציבור של איגרות חוב  שתי הנפקות ובוצעהשבוע 

 :שקלמיליון  946-כ עד

  1.09%ת קבועה באמצעות סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבי שקלמיליון  766-כגייס  אגודבנק 
ע"י "מידרוג". זוהי הנפקה שניה השנה של הבנק,  Aa3, בדירוג 2024לפדיון סופי בספטמבר 

 .שקלמיליון  419-ככשבהנפקה הקודמת גייס 

 באמצעות סדרה חדשה של אג"ח שקלי  שקלמיליון  180תגייס היום עד  לקוא חברת ההשקעות
לחברה ". מעלותע"י " +A, בדירוג 2029לפדיון סופי בספטמבר  2.04% של עד בריבית קבועה

 .2020-2019בשנים  שקלמיליון  85-כצפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של 



 

 השנה מתחילת איגרות החוב בשוק חדשה רביעית חברה – ורסה למונט הזרה חברת הנדל"ן המניב
שקל בהנפקה ראשונה של אג"ח  מיליון 335-כ עד לגייס צפויה במסגרתו, להשלמה תשקיף פרסמה -

  לציבור. 

 
 ממשלתיותגרות חוב יהנפקת א

 .שקלמיליארד  1.9-בסך כ גרות חוב בבורסה בתל אביביא ביצע השבוע הנפקתמשרד האוצר 

 מניות הנפקת 
 אביב.-השבוע לא בוצעו הנפקות בשוק המניות בתל

 :קרנות חוץ נסחרות

בלאקרוק קרנות חוץ נוספות של ענקית הפיננסים הבינלאומית  4אביב -השבוע החלו להיסחר בתל
אביב שנרשמו גם הן ע"י -קרנות חוץ הראשונות בתל 15-הנסחרות בחו"ל. קרנות אלה מתווספות ל

על מדד קרן אחת מהקרנות הן על מדדי מניות בחו"ל ו שלושבלאקרוק והחלו להיסחר בחודש הקודם. 
 אג"ח בחו"ל.  

 שונות:

 " המהיר למניות חדשות המסלול" במסגרת הבורסה למדדי"באטם תקשורת"  מניות צירוף

ביולי,  11-שהחלו להיסחר בת"א ב תקשורת באטמ מניות יצרנית מערכות תקשורת ומכשור רפואי
-, ת"א90-במקביל למסחר בהן בלונדון, וזאת במסגרת הרישום הכפול, יתווספו למדדי הבורסה ת"א

 .2019בספטמבר  8-בלוטק, החל ב-טכנולוגיה ות"א גלובל-"אעילית, ת-, ת"א טק125
 

  דירוג אשראי

( אשררה את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה Fitchחברת דירוג האשראי הבינלאומית פיץ' )
 .+ עם תחזית יציבהAשל 

 
 נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

  מדדים ענפיים

 השנהמתחילת  השבוע 

 

 29.6% 0.6% עילית-טקת"א 

 16.6% 0.9% 5-בנקיםת"א 

 46.5% 0.1%- נדל"ן-ת"א

 מטבע חוץ

 השנהמתחילת  השבוע 

 

 6.3%- 0.7%- שקלדולר/

 9.5%- 0.5%- שקלאירו/ 

 

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

 

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


 

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

שימוש אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור או בכל האמור לעיל מיועד לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בו 
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, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה 

או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחר, והיא אינה אחראית לכל ליקוי, מתחייבת לשלמותו של המידע לעדכניותו 
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

