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 שערים בעליות התאפיין ספטמברשל  השניבשבוע אביב -המסחר בבורסה בתל
 ., וזאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולםמדדי המניות המוביליםבמרבית 

 
 :המניותבשוק 

 , רובם ע"י שתי חברות שקלמיליון  42-כלציבור גויסו השבוע  מניותהנפקות של  שלושב
 .ג'י.פי גלובלו סולגריןהאנרגיה 

 :בשוק איגרות החוב
בנק המתוכם, . מיליארד שקל 2.3-כעד הנפקות של אג"ח לציבור גויסו השבוע  תשעב

 .מיליארד שקל 0.7-כגייס  בינלאומי

בשתי הנפקות של  מיליארד שקל 0.7-כגויסו  השבוע –גיוס באיגרות חוב מובנות 
 .איגרות חוב מובנות לציבור

 :קרנות הסלבשוק 
ענקית הפיננסים של  הנסחרות בחו"לקרנות חוץ  3אביב -השבוע החלו להיסחר בתל

אביב -בתלהראשונות קרנות חוץ  19-ל מתווספות. קרנות אלה בלאקרוקהבינלאומית 
 .ונסחרות זה מכבר גם הן ע"י בלאקרוקשנרשמו 

 
 מדדים:

  35–ת"אמדד 

 . 10.4%-, ומתחילת השנה עלה ב3.4%-בהשבוע  עלה

  90–ת"אמדד 

 .24.9%-, ומתחילת השנה עלה ב0.5%-בהשבוע  עלה

  125–ת"אמדד 

 .14.1%-, ומתחילת השנה עלה ב2.7%-בהשבוע  עלה

  SME60–ת"אמדד 

 .6.0%-ומתחילת השנה עלה ב, 0.6%-בהשבוע  ירד

  נפט וגז–ת"אמדד 

 .2.6%-ב ירד, ומתחילת השנה 1.2%-בהשבוע  ירד
 

   גיוסים:

 מניות הנפקת 
  :שקלמיליון  42-אביב בסך כ-הנפקות לציבור בשוק המניות בתל שלושו השבוע בוצע

 24 למשקיעים אחידה -בהצעה לא, סולגרין סולאריתמיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה ה
 מוסדיים.

 17  ג'י.פי גלובל. ע"י חברת האנרגיהגויסו  שקלמיליון  

 זוהי הנפקה שניה של החברה השנה, מיקרונט. גויסו ע"י חברת הטכנולוגיה  שקלמיליון  1-כ
 מיליון שקל. 5-ככשבהנפקה הקודמת גייסה 



 

 
 איגרות חוב חברותהנפקת 

בסכום אביב ע"י הסקטור העסקי, -בתלשקליות לציבור של איגרות חוב  הנפקות תשע והשבוע בוצע
 :מיליארד שקל 2.3-כשל 

 בינלאומיבנק גויסו ע"י  שקלמיליון  711-כ -גויסו ע"י הסקטור הפיננסימיליארד שקל  1.1-כ 
, בדירוג 2025לפדיון סופי בספטמבר  0.1%באמצעות סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד בריבית 

AAA מעלות" ו"-Aaa ""בהרחבת סדרת אג"ח  מוניציפל בנקגויסו ע"י  מיליון שקל 231-כ ;מידרוג
 שוהם ביזנסמיליון שקל גויסו היום ע"י  125ע"י מעלות; עד  AA, המדורגות בדרוג צמוד מדד

 ע"י מידרוג. Baa2בהפקת סדרת אג"ח לא צמודה חדשה, בדירוג 

 חברת נדל"ן מניב זרה  –גויסו בהנפקות של אג"ח שקלי ע"י שתי חברות נדל"ן  שקלמיליון  430-כ
(. לחברות צפויים שקלמיליון  36-כ)אלמוגים החזקות ( וחברת הבניה שקלמיליון  394)נמקו 

 .2020-2019בהתאמה בשנים  שקלמיליון  70-כושל  110-כפדיונות אג"ח סחיר בסכום של 

 עד  מגה אור -גויסו היום בהנפקת אג"ח צמוד מדד ע"י שתי חברות נדל"ן מיליון שקל 346-כ עד(
-כלחברות צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של מיליון שקל(.  86)עד  וחנן מורמיליון שקל(  260
 .2020-2019בהתאמה בשנים  שקלמיליון  22-כושל  125

 300  מנורה גויסו בהנפקות של אג"ח שקלי ע"י חברת הביטוח  שקלמיליון  180-ו שקלמיליון
חברות צפויים פדיונות אג"ח סחיר כל אחת מהל , בהתאמה.אלקווע"י חברת ההשקעות  טחיםמב

 .2020-2019בשנים  שקלמיליון  90-כבסכום של 

 מובנותאיגרות חוב הנפקת 
 בשתי הנפקות של איגרות חוב מובנות, לציבור:  שקל מיליון 734-כהשבוע גויסו 

 ביצעה הרחבת . החברה שנייה השנהבהנפקה הראל פיקדון סחיר גויסו ע"י  שקל וןמילי 430-כ

ע"י  Aaaמעל ריבית בנק ישראל, בדירוג  0.24%אג"ח שקלי בריבית משתנה במרווח  סדרת

 "מידרוג".

 השנה. החברה ביצעה הרחבת  רביעיתבהנפקה אלה פקדונות גויסו ע"י  שקל וןמילי 304-כ

ע"י  AAAמעל ריבית בנק ישראל, בדירוג  0.1%מרווח של  –אג"ח שקלי בריבית משתנה  תסדר

 .מיליארד שקל 1.25-"מעלות". בהנפקות הקודמות גייסה החברה כ

 

 ממשלתיותגרות חוב יהנפקת א
 .שקלמיליארד  1.7-בסך כ גרות חוב בבורסה בתל אביביא ביצע השבוע הנפקתמשרד האוצר 

 :קרנות חוץ נסחרות

בלאקרוק קרנות חוץ נוספות של ענקית הפיננסים הבינלאומית  3אביב -השבוע החלו להיסחר בתל
החלו להיסחר שאביב -קרנות חוץ הראשונות בתל 15-הנסחרות בחו"ל. קרנות אלה מתווספות ל

סחר השבוע הן על ישהחלו לההקרנות  שלוש. קרנות שהחלו להסחר בשבוע הקודם 4-באוגוסט, ול
 מדדי מניות 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-תווספו למדדי הבורסה ת"אהבמקביל למסחר בהן בלונדון, וזאת במסגרת הרישום הכפול, 

 .2019בספטמבר  8-ביום ראשון הבלוטק, -טכנולוגיה ות"א גלובל-עילית, ת"א-, ת"א טק125
 

 
 



 

 נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

  מדדים ענפיים

 השנהמתחילת  השבוע 

 

 30.3% 0.5% עילית-טקת"א 

 18.9% 2.0% 5-בנקיםת"א 

 46.0% -0.3% נדל"ן-ת"א

 מטבע חוץ

 השנהמתחילת  השבוע 

 

 5.5%- 0.7% שקלדולר/

 9.1%- 0.5% שקלאירו/ 

 

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

 

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

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 

י שפועל בשמה או מטעמה אינה ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה. הבורסה, עובדיה וכל מ
מתחייבת לשלמותו של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחר, והיא אינה אחראית לכל ליקוי, 
טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו, במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל אינן 

 ד.מחייבות את הבורסה והן בבחינת הבעת דעה בלב
 .ISSN. -8231-033 כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
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