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

 :בשוק המניות
שקל מיליון  525. שקלמיליון  563-כהנפקות של מניות לציבור גויסו השבוע  ארבעב

אחידה למשקיעים -הצעה לאבג'נרשיין קפיטל  קרן השקעה בתשתיותגויס ע"י  מתוכם
 מוסדיים.

 
 :בשוק איגרות החוב

מיליארד  1.3-כ. שקל מיליארד 2.2-כ עד הנפקות של אג"ח לציבור גויסו השבוע בתשע
 .חמש חברות נדל"ןמתוכם גויסו ע"י שקל 

 :קרנות הסלשוק 

על מדד מניות בחו"ל, וכיום נסחרות מיטב תכלית המסחר בקרן סל חדשה של  החל היום
 קרנות סל.  580בת"א 

 
 מדדים:

  35–ת"אמדד 

 . 10.8%-, ומתחילת השנה עלה ב0.4%-בהשבוע  עלה

  90–ת"אמדד 

 .26.2%-ומתחילת השנה עלה ב, 1.0%-בהשבוע  עלה

  125–ת"אמדד 

 .14.6%-, ומתחילת השנה עלה ב0.5%-בהשבוע עלה 

  SME60–ת"אמדד 

 .4.9%-, ומתחילת השנה עלה ב1.0%-בהשבוע  ירד

 נפט וגז–ת"אמדד 

 .4.8%-ב ירד, ומתחילת השנה 2.3%-בהשבוע  ירד
 

   גיוסים:

 מניות הנפקת 
  :שקלמיליון  563-כבסכום של אביב -הנפקות בשוק המניות בתל ארבעו השבוע בוצע

 525  של מניות בהצעה לא אחידה ג'נריישן קפיטל  קרן השקעה בתשתיותגויסו ע"י שקל מיליון
הנפקות הקודמות פקה שלישית של החברה השנה, כאשר בשתי הזוהי הנ .למשקיעים מוסדיים

( שביצעה החברה IPOבהנפקה ראשונית ) שקלמיליון  53-, מתוכם כשקלמיליון  71-כגייסה 
 בפברואר.

 בהצעה לא אחידה של מניות סולגרין  האנרגיה הסולריתגויסו ע"י חברת  שקלמיליון  24-כ
 למשקיעים מוסדיים.

 ( שקלמיליון  12-כ)השקעות  הרודיוםגויסו בהנפקות של מניות לציבור ע"י  שקל מיליון 14-כ
 (. שקלמיליון  2)אחזקות  מרחביה הביומדוחברת 



 

 

 חברות חוב איגרותנפקת ה
-כ עד אביב ע"י הסקטור העסקי, בסכום של-הנפקות של איגרות חוב לציבור בתל תשעהשבוע בוצעו 

 :מיליארד שקל 2.2

 חברות נדל"ןחמש גויסו בהנפקות של אג"ח ע"י  מיליארד שקל 1.3-כ עד:  
 בהתאמה. ,שקליון מיל 215-כשגייסה  מגה אור  -שלוש חברות נדל"ן מניב 

מיליון  120-כהיום עד  תגייסשאורון  קבוצתו שקלמיליון  78-כשגייסה חנן מור  - בניה תוחבר תיש
 .הבאה ובשנה השנה סחירהגיוסים נועדו לפדיונות אג"ח  מרבית .שקל

 באמצעות סדרה חדשה של אג"ח שקלי בתי זיקוק גויסו ע"י חברת האנרגיה  מיליארד שקל 0.4-כ
"מעלות". לחברה צפויים פדיונות  A, בדירוג 2031לפדיון סופי בספטמבר  2.7%בריבית קבועה 

 .2020-2019בשנים  מיליארד שקל 1.3-כאג"ח סחיר בסכום של 

 שוהם ביזנס חברת האשראי החוץ בנקאי נוספות:  גויסו ע"י שלוש מנפיקות מיליארד שקל 0.5-כ
מיליון  105-כעד ו 260-כסו היום עד ישיגירפק ושפיר הנדסה , והחברות שקלמיליון  100שגייסה 

 בהתאמה. שקל,

 ממשלתיותגרות חוב יהנפקת א

 .שקלמיליארד  1.8-בסך כ גרות חוב בבורסה בתל אביביא ביצע השבוע הנפקתמשרד האוצר 

 :סלקרנות 

 US Industrialהחל המסחר בקרן סל חדשה של מיטב תכלית על מדד מניות  בספטמבר, 19-ב, היום
Real Estate & Logistics .קרנות על מדד מניות  308, בהן קרנות סל 580 :כיום נסחרות בת"א

  .בינ"ל

 שונות:

  שיעור הצמיחה

, 2019פרסמה אומדן שני לצמיחת המשק ברבעון השני של  )הלמ"ס( הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
-בחישוב שנתי )בדומה לאומדן הקודם(, לאחר שעלה ב 1.0%-בלפיו התוצר המקומי הגולמי עלה 

 .2018ברבעון הרביעי של  4.2%-ברבעון הראשון של השנה, ועלה ב 4.6%

 מדד המחירים לצרכן
. מתחילת השנה עלה המדד 2019באוגוסט  0.2%-לצרכן עלה בי מדד המחירים מנתוני הלמ"ס עולה כ

-גיע למ 2019לאוגוסט  2018 ספטמברתקופה שבין ושיעור העלייה השנתי של המדד ל 0.8%-ב
0.6%. 

 שיעור האבטלה
באוגוסט  3.8%-ל והגיע  מעט עלה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור האבטלה במשק

 .2018בדצמבר  4.3%בחודש הקודם ולעומת  3.7%לעומת  ,2019
 

 נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

  מדדים ענפיים

 השנהמתחילת  השבוע 

 

 32.3% 1.5% עילית-טקת"א 

 19.2% 0.3% 5-בנקיםת"א 

 48.9% 2.0% נדל"ן-ת"א



 

 מטבע חוץ

 השנהמתחילת  השבוע 

 

 6.1%- 0.2%- שקלדולר/

 9.2%- 0.4%- שקלאירו/ 

 

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

 

  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
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