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 התאפיין ימי מסחר( 5) אוקטובר של הראשונים ייםבשבועאביב -המסחר בבורסה בתל
 .מדדי המניות המוביליםבמגמה מעורבת ב

 :בשוק המניות
ע"י ת אג"ח להמרה נפקרובם בה-שקלמיליון  69-הנפקות בשוק המניות גויסו כבשתי 

 .שקלמיליון  60.5-כ, שגייסה דוניץחברת הבניה למגורים 
 

מיזגה "פוורפליט"  –חברה חדשה נרשמה בשוק המניות במסגרת הרישום הכפול 
 .ובנאסד"ק לתוכה את "פוינטר", ומניותיה החלו להיסחר בת"א

 :החובבשוק איגרות 
 .יארד שקלמיל 2.2-כ בשבועיים האחרוניםהנפקות של אג"ח לציבור גויסו  8-ב

גויסו יארד שקל מיל 0.5-, וכחברות נדל"ן ארבעגויסו ע"י  מיליארד שקל 1.3-כ מתוכם
 .)זרה(אמ.ג'י.ג'י  האשראי לעסקים בינוניים וקטנים בארה"בע"י חברת 

 מדדים:

  35–ת"אמדד 

 . 10.1%-, ומתחילת השנה עלה ב0.2%-ב בשבועיים האחרונים ירד

  90–ת"אמדד 

 .30.4%-, ומתחילת השנה עלה ב1.2%-ב בשבועיים האחרונים עלה

  125–ת"אמדד 

 .15.2%-, ומתחילת השנה עלה ב0.2%-בבשבועיים האחרונים השבוע  עלה

  SME60–ת"אמדד 

 .4.0%-, ומתחילת השנה עלה ב1.0%-ב בשבועיים האחרונים ירד

 

   :מניות למדדי הבורסה ב"מסלול המהיר למניות חדשות"צרוף 

 באוקטובר: 6-להלן המניות שהתווספו למדדי הבורסה במסגרת "המסלול המהיר למניות חדשות" ב

o  גמלאלטשולר שחם ( שביצעה ביולי הנפקה ראשונה של מניותIPOבסך כ )-שקלמיליון  288  ,

 פלוס.-פיננסים ות"א ביטוח-ת"א ,SME150, ת"א 90-, ת"א125-התווספו למדדי: ת"א

o אביב -הבורסה לני"ע בתל( שביצעה ביולי הנפקה ראשונה של מניותIPOבסך כ )-מיליון  225

 פלוס.-פיננסים ות"א ביטוח-, ת"אSME150, ת"א 90-, ת"א125-, התווספו למדדי: ת"אשקל

 

o  הנסחרות באנלייבקס מניות יצרנית התרופות-NASDAQ  :סמל(ENLVוהחלו לה ) יסחר גם

, ת"א 90-, ת"א125-ביולי במסגרת הרישום הכפול, התווספו למדדי: ת"א 22-בת"א החל ב

SME150ביומד, ות"א תעשייה.-בלוטק, ת"א-עילית, ת"א גלובל-, ת"א טק 

 



 

   גיוסים:

 מניות הנפקת 
 ע"י חברת  שקלמיליון  17.3בסכום של ת אג"ח להמרה לציבור בוצעה הנפק בשבועיים האחרונים

מיליון שקל ע"י חברת המיכשור הרפואי  2.4, והנפקת זכויות בסכום של דוניץהבניה למגורים 
 .אייסקיור

 פוורפליט" – הכפול הרישום במסגרת המניות נרשמה בשוק חברה חדשה":  

ספקית פוינטר מיזגה לתוכה בהליך של מיזוג משולש הופכי את  פוורפליטהחברה האמריקאית 

 I.D Systemsואת החברה האמריקאית  ,מיקום וניהול לצי רכב הנסחרת בת"א ובנאסד"קשירותי 

  הנסחרת בנאסד"ק.

-בהחל ( PWFL :)סמל נאסד"קלהיסחר בת"א ובהחלו "פוורפליט"  מניות –בעקבות המיזוג 

 . בת"א ובנאסד"ק מהמסחר נמחקו( PNTR)סמל:  "פוינטר", ואילו מניות 6.10.2018

 

 חברות חוב איגרותנפקת ה

 יארד שקל:מיל 2.2-כגויסו והנפקות של איגרות חוב ע"י הסקטור העסקי,  8 בוצעובשבועיים האחרונים 

 חברות נדל"ן מניב  שלוש – חברות נדל"ן ארבעגויסו בהנפקות של אג"ח ע"י  מיליארד שקל 1.3-כ
  . אחת בניה וחברת

 מיליארד שקל 0.5-כ, שגייסה )זרה(אלעד קנדה  הבניהבלטה בגודלה הנפקה שביצעה חברת 
 A, בדירוג 3/2023-לפדיון סופי ב 3.45%סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית קבועה באמצעות 

 .2020-2019בשנים  מיליארד שקל 0.1-כלחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של  ."מעלות"

 זרה( אמ.ג'י.ג'יחברת האשראי לעסקים בינוניים וקטנים בארה"ב גויסו ע"י ארד שקל מילי 0.5-כ( ,
, בדירוג 9/2025-לפדיון סופי ב 4.75%באמצעות סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית קבועה 

A+ "2020-2019לחברה לא צפויים פדיונות אג"ח סחיר בשנים  ."מעלות. 

 מיליון  168-כ)אלקטרה חברות השקעה:   שלושגויסו בהנפקות של אג"ח ע"י  שקלמיליארד  0.4-כ
חברת מניות שביצעה הנפקה ראשונה בשוק  –יצוא ו( שקלמיליון  113-כ)השקעות פולאר (, שקל

 (. שקלמיליון  79-כאיגרות החוב )

 ממשלתיותגרות חוב יהנפקת א

מיליארד  1.6-בסך כ גרות חוב בבורסה בתל אביביא הנפקת בשבועיים האחרוניםביצע האוצר משרד 
 .שקל

 

  



 

 שונות:

 ריבית בנק ישראל
 באוקטובר, 0.25% של ברמה, ברציפות עשירי חודש שינוי ללא במשק הריבית את הותירבנק ישראל 

2019.  

 שבוע מסחר מקוצר
 בעקבות חופשת חגי תשרי. , בלבדימי מסחר  5 כללו השבועיים הראשונים של אוקטובר 

 
 חוץ:נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע 

  מדדים ענפיים

 השנהמתחילת  שבועיים 

 

 32.9% 0.2% עילית-טקת"א 

 21.6% 1.0% 5-בנקיםת"א 

 59.0% 1.8% נדל"ן-ת"א

 מטבע חוץ

 השנהמתחילת  שבועיים 

 

 6.5%- 0.6% שקלדולר/

 9.9%- 1.6% שקלאירו/ 

 

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

 

  ר הבורסהבקרו באת 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 

שפועל בשמה או מטעמה אינה ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה. הבורסה, עובדיה וכל מי 
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 

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

 

https://www.facebook.com/TASE.il/
https://www.linkedin.com/company/tel-aviv-stock-exchange
http://www.tase.co.il/Heb/Pages/Homepage.aspx

