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 בעליות שערים במרבית התאפיין של ינוארהשני  שבועבאביב -בבורסה בתלהמסחר 

 .מדדי המניות המובילים

 :המניותבשוק 

 שקלמיליון  240-כו 287-כ . מתוכם,שקלמיליון  706-כ עד גויסולציבור הנפקות  בחמש

, אנרג'יקסוחברת האנרגיה הירוקה נאוויטס פטרוליום גויסו ע"י שותפות הנפט והגז 

 בהתאמה.

 :איגרות החובבשוק 

 גויסו, , בהן חמש חברות נדל"ן ובנייהע"י חברות בורלצי איגרות חובהנפקות של  עבשב
גזית גלוב וביג בלטו בגודלן הנפקות שביצעו חברות הנדל"ן . מיליארד שקל 2.1-כ עד

 .שקלמיליארד  0.6שגייסו כל אחת 

של לציבור מיליון דולר בהנפקה  82גייסה אלה פקדונות  –גיוס באיגרות חוב מובנות 

 .מגובות בפקדונות דולרים איגרות חוב מובנות

 

 מדדים:

  35–ת"אמדד 

 . 2.1%-בעלה , ומתחילת השנה 2.4%-ב השבוע עלה

  90–ת"אמדד 

 .3.6%-, ומתחילת השנה עלה ב1.4%-ב השבוע עלה

  125–ת"אמדד 

 .2.5%-ב עלה, ומתחילת השנה 2.1%-בהשבוע  עלה

  SME60–ת"אמדד 

 .8.1%-ומתחילת השנה עלה ב, 1.5%-ב השבוע עלה

 נפט וגז-ת"אמדד 

 .0.5%-ב ירד, ומתחילת השנה 4.0%-השבוע ב ירד

 

 :גיוסים

 מניות הנפקת 

  :שקלמיליון  706-כ עד גויסולציבור הנפקות  חמשב

  נאוויטס הנפט והגז שותפות  – גויס ע"י שתיים מהחברות שקלמיליון  527-כמרבית הסכום

 (.שקלמיליון  240-כ) אנרג'יקסוחברת האנרגיה הירוקה  (שקלמיליון  287-כ)פטרוליום 

  בהנפקה של אג"ח לפידות קפיטל "י חברת ההשקעות יגויסו היום ע שקלמיליון  110-כעד

 להמרה לציבור.

 רני צים.המרכזים המסחריים גויסו ע"י חברת  שקלמיליון  65-כ 



 

 שמניותיה נסחרות ברשימת  אחזקות דולמיטגויסו ע"י חברת ההשקעות  שקלמיליון  4-כ

מניותיה למסחר  להעברתעמוד בתנאי הבורסה השימור, והנפיקה מניות וכתבי אופציות בכדי ל

 ברשימה הראשית.

 

 חברות חוב איגרותהנפקת 

מיליארד  2.1-כ עד בסכום של לציבור חברותהנפקות של איגרות חוב  שבעבוצעו בשוק איגרות החוב 

  :שקל

 בלטו בגודלןחברות נדל"ן.  ששע"י סו יגושקל  מיליון 1,808-כ עד:  

o שגייסו כל גלוב גזית בחו"ל -חברת הנדל"ן מניבוביג  חברת מרכזי הקניות נפקות שביצעוה

  :שקלמיליון  600אחת 

 שנים  7.9, במח"מ 1.17%הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד בריבית יג ב

 שקלמיליון  890-כצפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של  "מידרוג". לחברה Aa3ובדירוג 

 . 2021-2020בשנים 
  שנים  7.2, במח"מ 1.29%הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד בריבית גזית גלוב

-כצפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של  "מידרוג". לחברה Aa3-"מעלות" ו -AA ובדירוג
 . 2021-2020בשנים  שקלמיליון  1,100

o  בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד שקל מיליון  315-כשגייסה מניבים ריט קרן הנפקה שביצעה

 .2021-2020בשנים  שקלמיליון  40-כשל סכום מדד. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר ב

 לחברה. של אג"ח שקלי בהרחבת סדרה, בתי זיקוקהאנרגיה חברת ע"י גויסו קל שמיליון  294-כ 

 . 2021-2020בשנים  שקלמיליון  1,170-כצפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של 

 

 מובנותאיגרות חוב הנפקת 

. ראשונה השנה של איגרות חוב מובנות לציבורבהנפקה אלה פקדונות גויסו ע"י  שקלמיליון  283-כ

 , הליבורמעל ריבית  0.64%מרווח של  –בריבית משתנה  ה  סדרה חדשה של אג"ח דולריקיהנפהחברה 

 ע"י "מעלות".  AAAבדירוג שנים ו 6.1במח"מ 

 ממשלתיותגרות חוב ינפקת אה

 שקל.מיליארד  1.6-בסך כ גרות חוב בבורסה בתל אביביא ביצע השבוע הנפקתשרד מ 

 באמצעות שתי סדרות של אג"ח ממשלתי צמוד דולר:  שקל מיליארד  10.4-כ האוצר גייס בלונדון

באג"ח  שקלמיליארד  6.9-כ, ו2.5%שנים בריבית של  10וח של באג"ח לטו שקלמיליארד  3.5-כ

מיליארד  69-יצוין כי בהנפקה נרשמו ביקושי שיא של כ. 3.375%שנה בריבית של  30לטווח של 

 .שקל

 

 :שונות

 תחזית מקרו כלכלית

גולמי צפוי התוצר המקומי הלמשק הישראלי, לפיה  מעודכנת תחזית מקרו כלכלית פרסםבנק ישראל 

 .2021-ב 3.2%-בו 2020-ב 2.9%-לצמוח ב

תישאר ללא הריבית במשק ו, 1.4% – 2021ולשנת  1.0%הוא  2020שיעור האינפלציה הצפוי לשנת 

 .2020עד סוף שנת  0.1%-או תרד ל 0.25%שינוי ברמה של 

  



 

 

 שיעור הצמיחה 

, לפיו 2019של  שלישילצמיחת המשק ברבעון השלישי דן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אומ

-השני ועלה בברבעון  0.9%-לאחר שעלה ב, בחישוב שנתי 4.1%-בהתוצר המקומי הגולמי עלה 

 ראשון של השנה.ברבעון ה 4.5%

 0.9%שנתי לאחר ירידה של  חישובב 2.0%עלה ברבעון השלישי ב  התוצר המקומי הגולמי לנפש

 .2019ברבעון הראשון של שנת  2.7%ברבעון השני ועלייה של 

 מדד מחירים לצרכן

 המדד עלה 2019. בסיכום שנת 2019 בדצמברנותר ללא שינוי מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים 

ונמוך מהיעד שהציבה הממשלה  2018-2017בדומה לשיעור העלייה הממוצע בשנים  - 0.6%-ב

(1%). 

 

 מניות ענפיים ומטבע חוץ: נתוני מדדי

  מדדים ענפיים

 השנהמתחילת  שבועה 

 

 8.4% 3.4% עילית-טקת"א 

 1.1%- 0.9%- 5-בנקיםת"א 

 4.9% 2.1% נדל"ן-ת"א

 מטבע חוץ

 השנהמתחילת  שבועה 

 

 0.0% 0.5%- שקלדולר/

 0.5%- 0.2% שקלאירו/ 

 

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

 

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

 לאתר קשרי המשקיעים של הבורסה
 

האמור לעיל מיועד לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בו שימוש אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור או בכל 
החלטות בתחום חלק ממנו משום המלצה או עצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת 

ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה 
מתחייבת לשלמותו של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחר, והיא אינה אחראית לכל ליקוי, 

. המסקנות והדעות המובאות לעיל אינן טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו, במידע מכל סיבה שהיא
 מחייבות את הבורסה והן בבחינת הבעת דעה בלבד.

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