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 בעליות שערים במרבית התאפיין של ינואר לישיהש שבועבאביב -המסחר בבורסה בתל
 ., וזאת בשונה מהמגמה בבורסות מובילות בעולםמדדי המניות המובילים

 .2015השבוע, שבר את השיא בו היה באוגוסט  1%-שעלה בכ 35-ת"אמדד 

 בשוק המניות:
-כ . מתוכם,שקלמיליון  425-כ גויסוובהנפקה אחת של זכויות הנפקות לציבור  בשלוש

וחברת  פנינסולה חברת האשראי החוץ בנקאיגויסו ע"י  שקלמיליון  115-כו 252
 , בהתאמה.לפידות קפיטל ההשקעות

 איגרות החוב:בשוק 
 . שקלמיליון  762-כעד  גויסו ע"י חברות לציבורשקליות הנפקות של איגרות חוב בחמש 

 מתוכם גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן. שקלמיליון  612-כעד 

בהנפקה  שקלמיליון  110-כגייסה  קדון סחיריהראל פ –גיוס באיגרות חוב מובנות 
 .שקלייםקדונות ישל איגרות חוב מובנות מגובות בפ לציבור

 

 מדדים:

  35–ת"אמדד 

  .2015באוגוסט  5-ושבר את השיא בו היה ב 3.1%-בעלה , ומתחילת השנה 1.0%-ב השבוע עלה

  90–ת"אמדד 

 .5.2%-, ומתחילת השנה עלה ב1.6%-ב השבוע עלה

  125–ת"אמדד 

 .3.9%-ב עלה, ומתחילת השנה 1.3%-בהשבוע  עלה

  SME60–ת"אמדד 

 .8.1%-, ומתחילת השנה עלה בשינוי ללא השבוע נותר

 נפט וגז-ת"אמדד 

 .6.4%-ב ירד, ומתחילת השנה 5.9%-השבוע ב ירד

 

 :גיוסים

 מניות הנפקת 

 שקל:מיליון  425-כהנפקות לציבור ובהנפקה אחת של זכויות גויסו  שלושב

  פנינסולהחברת האשראי  – ע"י שתיים מהחברותמהציבור גויס  שקלמיליון  367-כמרבית הסכום 

 שקלמיליון  115-כ) לפידות קפיטל ההשקעותוחברת  (בהנפקת מניות שקלמיליון  252-כ)

 (.בהנפקת אג"ח להמרה

 זכויות תבהנפקברן  וההנדסה הפרויקטיםגויסו ע"י חברת  שקלמיליון  31-כ. 

 תעבור החברה בשבוע הבא מרשימת  בעקבות ההנפקה .קאנומדגויסו ע"י  שקלמיליון  27-כ

 למסחר ברשימה הראשית. השימור



 

 

 חברות חוב איגרותהנפקת 

מיליון  762-כעד  לציבור בסכום של חברותהנפקות של איגרות חוב  חמשבוצעו בשוק איגרות החוב 

  :שקל
 71-כ)בוני תיכון ו(, שקלמיליון  141-כ)קרדן נדל"ן  ת הבניהוגויסו ע"י חבר שקלמיליון   212-כ 

 (:שקלמיליון 

o שנים ובדירוג  4.65, במח"מ 2.4%בריבית  שקליסדרה חדשה של אג"ח  הנפיקהנדל"ן  קרדן

A3  2021בשנים  שקלמיליון  70-כ"מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של-

2020 . 

o  שנים, לא  3.4, במח"מ 5.5%סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית  הנפיקהבוני תיכון

 . 2021-2020בשנים  שקלמיליון  90-כפדיונות אג"ח סחיר בסכום של . לחברה צפויים מדורגות

  הרחבות של סדרות בשתי  הכשרת הישוביגויסו היום ע"י חברת הנדל"ן המניב  שקלמיליון  400עד

שקל מיליון  540-כשל אג"ח צמוד מדד. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של  נסחרות

 . 2021-2020בשנים 

  סדרה בהנפקה של  טמפו משקאותיגויסו היום ע"י חברת המשקאות הקלים  שקלמיליון  150עד

מיליון שקל בשנים  50-לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ אג"ח שקלי.חדשה של 

2021-2020 . 

 

 מובנותאיגרות חוב הנפקת 
מגובות  מובנותהשנה של איגרות חוב  שנייהבהנפקה  קדון סחיריהראל פגויסו ע"י  שקלמיליון  110-כ

 7במח"מ , 1.2%שקלי, בריבית קה  סדרה חדשה של אג"ח יהנפ. החברה לציבור בנקאיים בפיקדונות

 ". מידרוגע"י " Aaaבדירוג שנים ו

 ממשלתיותגרות חוב ינפקת אה

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

 

 נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

  מדדים ענפיים

 השנהמתחילת  שבועה 

 

 11.7% 3.0% עילית-טקת"א 

 0.8% 1.9% 5-בנקיםת"א 

 6.6% 1.6% נדל"ן-ת"א

 מטבע חוץ

 השנהמתחילת  שבועה 

 

 0.1% 0.1% שקלדולר/

 1.1%- 0.3%- שקלאירו/ 

 



 

  אחרינו עכשיוהישארו מעודכנים בכל חדשות הבורסה, עקבו 
 .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 
המלצה או עצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום חלק ממנו משום 

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

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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