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מדדי  בכלשערים  בעליות התאפיין שהסתיים היום שבועבאביב -בתלבבורסה המסחר 
 .מובילות בעולם מגמה בבורסותמה בשונה, וזאת המניות המובילים

 
 :המניותבשוק 

, מיליון שקל 632-כ עד גויסוובהנפקה אחת של זכויות הנפקות של מניות לציבור  ארבעב
 מליסרון.נדל"ן מניב בישראל הע"י חברת  שקלמיליון  556-כמתוכם 

 
 בשוק איגרות החוב:

 380גייסה כיל  – שקל מיליון 500 גויסו לציבורשקליות הנפקות של איגרות חוב  שתיב

חברת האשראי החוץ בנקאי - מלרן פרויקטיםגויסו ע"י  שקלמיליון  120-, ושקלמיליון 

 .2019בשנת  בבורסה הרביעיתחברת האג"ח החדשה  -ישראלי -למגזר הערבי

 בשוק קרנות הסל:

 .בבורסה טכנולוגיה-על מדד ת"א קרן סל ראשונה רשמה השבוע למסחרראל סל ה

 

 מדדים:

  35–ת"אמדד 

 . 0.6%-ומתחילת השנה עלה ב, 0.5%-ב השבוע עלה

  90–ת"אמדד 

 .1.8%-, ומתחילת השנה עלה ב2.7%-ב השבוע עלה

  125–ת"אמדד 

 .0.9%-, ומתחילת השנה עלה ב1.1%-בהשבוע  עלה

  SME60–ת"אמדד 

 .3.2%-, ומתחילת השנה עלה ב6.3%-ב השבוע עלה

 נפט וגז-ת"אמדד 

 .4.8%-ב עלה, ומתחילת השנה 11.4%-השבוע בעלה 

 

 :גיוסים

 מניות הנפקת 

מיליון  632-כשל עד בסכום והנפקת זכויות אחת הנפקות לציבור  ארבעבשוק המניות בוצעו השבוע 

  :. מתוכםשקל

 מליסרוןנדל"ן מניב בישראל הע"י חברת  מהציבור גויסו שקלמיליון  556-כ.  

 35-17  זאת על מנת  ,קרדיט יונט פיננסיםה שירותיםה"י חברת ע מהציבוריגויסו היום  שקלמיליון

, שקלמיליון  17-החברה תגייס פחות מ אם .הראשיתברשימה לצאת מרשימת השימור ולהיסחר 

 ההנפקה תבוטל.



 

 חברות חוב איגרותהנפקת 

 מיליון 500 בסכום של לציבורשקליות הנפקות של איגרות חוב  שתיהשבוע ו בשוק איגרות החוב בוצע

  :שקל
 380  שמניותיה נסחרות גם בכיל ע"י גויסו  שקלמיליון-NYSE  :סמל(ICL החברה הנפיקה .)

 "מעלות". AAשנים, ובדירוג  11.3, במח"מ 2.4%סדרה חדשה של אג"ח שקלי, בריבית 

 120  ישראלי-למגזר הערבי חברת האשראי החוץ בנקאי- מלרן פרויקטיםגויסו ע"י  שקלמיליון  .

החברה הנפיקה סדרה חדשה של  .2019בשנת  בבורסה הרביעיתחברת האג"ח החדשה  זו

 "מעלות". +BBBשנים, ובדירוג  1.8, במח"מ 3.9%אג"ח שקלי, בריבית 

 בשוק קרנות הסל

נסחרות . כיום בבורסה טכנולוגיה-מדד ת"א ראשונה עלקרן סל  בדצמבר 31-ב למסחר רשמההראל 

 מיליארד שקל. 93-קרנות סל בשווי של כ 559אביב -בתל

 ממשלתיותגרות חוב ינפקת אה

 .גרות חוב בבורסה בתל אביביא ביצע השבוע הנפקתלא משרד האוצר 

 :שונות

 שיעור הצמיחה

, לפיו התוצר 2019הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אומדן ראשון לצמיחת המשק בשנת 
-ו 2018בשנים  3.6%-וב 3.4%-בשנה שהסתיימה, לאחר שעלה ב 3.3%-בהמקומי הגולמי עלה 

 בהתאמה.  2017
 .2018בשנת  1.4%לאחר עלייה של  2019בשנת  1.3% -התוצר המקומי הגולמי לנפש עלה בכמו כן, 

 

 

 נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

  מדדים ענפיים

 השנהמתחילת  שבועה 

 

 2.1% 1.9% עילית-טקת"א 

 1.3% 2.0% 5-בנקיםת"א 

 1.6% 2.1% נדל"ן-ת"א

 מטבע חוץ

 השנהמתחילת  שבועה 

 

 0.1%- 0.5%- שקלדולר/

 0.3%- 0.1% 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
 

 המשקיעים של הבורסה לאתר קשרי
 

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 

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

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

 

http://www.tase.co.il/Heb/Pages/Homepage.aspx
https://ir.tase.co.il/

