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מדדי ב במגמה מעורבת התאפיין הראשון של ינואר שבועבאביב -בבורסה בתלהמסחר 
 .המניות המובילים

 
 :המניותבשוק 

, שקלמיליון  320 גויסוובהנפקה אחת של זכויות הנפקות של מניות לציבור  שלושב
 .שמניותיה נסחרות גם בנאסד"קפרטנר התקשורת ע"י חברת  שקלמיליון  276מתוכם 

 
 בשוק איגרות החוב:

, מתוכם שקלמיליון  418היום עד גויסו יבשתי הנפקות של איגרות חוב שקליות לציבור 
 .בתי זיקוקע"י  שקלמיליון  298עד 

 

 הסל: בשוק קרנות

שתי קרנות סל בחסר על  –שלוש קרנות סל חדשות  רשמה השבוע למסחר קסם

-תל בונדוקרן סל בחסר על מדד אג"ח חברות , בנקים-ת"או 125-ת"אמדדי המניות 

 .גלובל

 

 מדדים:

  35–ת"אמדד 

 . 0.3%-ב ירד, ומתחילת השנה 0.9%-ב השבוע ירד

  90–ת"אמדד 

 .2.2%-עלה ב, ומתחילת השנה 0.3%-ב השבוע עלה

  125–ת"אמדד 

 .0.4%-ב עלה, ומתחילת השנה 0.5%-בהשבוע  ירד

  SME60–ת"אמדד 

 .6.5%-, ומתחילת השנה עלה ב3.2%-ב השבוע עלה

 טכנולוגיה-ת"אמדד 

 .5.7%-ב עלה, ומתחילת השנה 3.3%-השבוע בעלה 

 

 :גיוסים

 מניות הנפקת 

מרבית הסכום גויס . שקלמיליון  320בשלוש הנפקות של מניות לציבור ובהנפקה אחת של זכויות גויסו 

  :ע"י שתיים מהחברות

 276  שמניותיה נסחרות גם בבורסת  פרטנרהתקשורת ע"י חברת בארץ  מהציבור גויסו שקלמיליון

NASDAQ  :סמל(PTNR) .  



 

 35  לצאת מרשימת במטרה , יונט קרדיטגויסו מהציבור ע"י חברת השירותים הפיננסים שקל מיליון

 השימור ולהיסחר ברשימה הראשית.

 

 

 חברות חוב איגרותהנפקת 

 מיליון 418עד  בסכום של לציבורשקליות הנפקות של איגרות חוב  שתי היוםו בוצעיבשוק איגרות החוב 

  :שקל
 בהרחבה של סדרת אג"ח שקליתזיקוקבתי ע"י סו יגוי שקלמיליון  298 עד ,. 

 סדרה חדשה של אג"ח  , בהנפקתרוטשטיין הבנייהחברת ע"י חברת גויסו י שקלמיליון  120 עד

 .2025, לפדיון בחלקים שווים עד שנת 4.35%של עד שקלי, בריבית 

 בשוק קרנות הסל

-ת"אשתי קרנות סל בחסר על מדדי מניות  בינואר שלוש קרנות סל חדשות:  5-ב למסחר רשמה קסם

אביב -כיום נסחרות בתלגלובל. -תל בונד, וקרן סל בחסר על מדד אג"ח חברות בנקים-ת"או 125

 .שקלמיליארד  93.5-קרנות סל בשווי של כ 554

 ממשלתיותגרות חוב ינפקת אה

 .שקל יליארדמ 1.2 שלבסך  גרות חוב בבורסה בתל אביביא ביצע השבוע הנפקתמשרד 

 :שונות

 ריבית בנק ישראל

 .2020בינואר  0.25%ללא שינוי ברמה של  הריבית במשקהותיר היום את בנק ישראל 

 גירעון הממשלה

 2019הממשלה בשנת  הגירעון בתקציבנתוני אומדן ראשוניים, מהם עולה כי  משרד האוצר פרסם
 . 2018בשנת  2.9%של  וןמהתמ"ג לעומת גירע 3.7%-היווה כ

 (.2.9%( עלה על הגירעון התקציבי )3.7%) 2019לראשונה זה חמש שנים, הגירעון בפועל בשנת 

 

 

 נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

  מדדים ענפיים

 השנהמתחילת  שבועה 

 

 4.9% 2.7% עילית-טקת"א 

 0.2%- 1.4%- 5-בנקיםת"א 

 2.7% 1.4% נדל"ן-ת"א



 

 מטבע חוץ

 השנהמתחילת  שבועה 

 

 0.4% 0.1% שקלדולר/

 0.6%- -0.1% שקלאירו/ 

 

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

 

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

 לאתר קשרי המשקיעים של הבורסה
 

במידע האמור או בכל  האמור לעיל מיועד לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בו שימוש אחר כלשהו. אין לראות
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 אחר, והיא אינה אחראית לכל ליקוי, מתחייבת לשלמותו של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה 
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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