
 

 2020 ,בפברואר 13 – 9המסחר: של שבועי סיכום 
 

 במגמה מעורבתהתאפיין  פברוארשל  השני שבועבאביב -המסחר בבורסה בתל
  .מדדי המניות המוביליםב

במועד העדכון החצי שנתי של  35-ת"אהתווספו למדד אלקטרה ו תעשיהמבני מניות 

 .המניות מדדי
 

 :מדדי מניות חדשים 3הושקו 
 .מניב-ת"א מדדו מניב ישראל-ת"א מדד, בנייה-ת"א מדד

 
 :המניותבשוק 

בשוק ובהנפקה אחת של זכויות לציבור  הנפקה אחתב שקלמיליון  211-כהשבוע גויסו 
 שנייה(, IPOבהנפקה ראשונית )מתוכם גויסו  שקלמיליון  37-כ. אביב-המניות בתל

 שקלמיליון  149-כלפי שווי חברה של , אלמוגים החזקות חברת הבנייה ע"יהשנה 
 לאחר ההנפקה.

 :איגרות החובבשוק 
בלטו  . מיליארד שקל 3.5 עד גויסו ע"י חברות הנפקות של איגרות חוב לציבור שבעב

 1.15-כשגייסה  מקורותחברת המים הממשלתית  –בגודלן הנפקות ענק שביצעו 
 0.8-כשגייסו כל אחד  הראשון הבינלאומיובנק אמות , וחברת הנדל"ן שקלמיליארד 

 . מיליארד שקל

מגובות בפקדונות מובנות  איגרותבשתי הנפקות של  –גיוס באיגרות חוב מובנות 
אלה גויסו ע"י  שקלמיליון  265-כ. מתוכם שקלמיליון  388-כגויסו  שקליים בנקאיים

 של החברה השנה. לישיתבהנפקה שפקדונות 

 מדדים:

  35–ת"אמדד 

 .2.8%-בעלה , ומתחילת השנה 0.2%-ב השבוע עלה

  90–ת"אמדד 

 .2.3%-, ומתחילת השנה עלה ב0.2%-ב השבוע ירד

  125–ת"אמדד 

 .3.0%-ב עלה, ומתחילת השנה ללא שינויהשבוע  נותר

  SME60–ת"אמדד 

 .5.6%-, ומתחילת השנה עלה ב0.9%-ב השבועעלה 

  : 35-שינויים בהרכב מדד ת"א

, 35-ת"אלמדד  התווספואלקטרה ומניות חברת ההשקעות מבני תעשיה  הנדל"ן המניב חברת מניות

)סמל:  NASDAQ-בהנסחרת גם אופקו הביומד הזרה ומניות חברת  פז נפטהנפט והגז  חברתומניות 

OPK ) ,2020 בפברואר 9-החל בנגרעו מהמדד, במועד העדכון החצי שנתי של מדדי המניות בבורסה. 

 



 

  – הושקו מדדי מניות חדשים
 מניב-מדד ת"או מניב ישראל-מדד ת"א, בנייה-מדד ת"א

מניב ישראל ומדד -בנייה, מדד ת"א-ת"אשלושה מדדי נדל"ן חדשים: מדד השבוע  השיקההבורסה 

  .מניב חו"ל-ת"א

לאפשר למשקיעים המבקשים  הנועדנדל"ן, -, אשר מצטרפים למדד ת"אההשקה של המדדים החדשים

וכן  להשקיע בחברות נדל"ן מניב, הבחנה גיאוגרפית בין נדל"ן מניב בישראל לבין נדל"ן מניב בחו"ל

 לאפשר השקעה בסל של חברות בנייה.

 :גיוסים

 מניות הנפקת 

 :שקלמיליון  211-כבסכום של אביב -בשוק המניות בתלהנפקות שתי השבוע בוצעו 

 ייזום הקמה ותפעול פרוייקטי נדל"ן למגוריםחברה העוסקת בע"י גויסו  שקלמיליון  37-כ  

מיליון  149-כהשנה, לפי שווי חברה של  שנייה(, IPOבהנפקה ראשונית ), אלמוגים החזקות

 ביקוש לציבור, כשבמכרז המוסדי נרשם בהצעה נמכרו החברה מניותלאחר ההנפקה.  שקל

בשווי -לחברה יש שלוש סדרות של אג"ח סחיר . המוצעתהמינימלית  מהכמות 1.1 פי של יתר

 שקל.מיליון  158-כולל של כ

 זכויותבהנפקת  להב נדל"ן מניבהגויסו ע"י חברת  שקלמיליון  174-כ. 

 
כן פייט ביופרמה דואליות החברות הע"י  בארה"בהשבוע בוצעו שתי הנפקות של מניות לציבור 

( NNDMתחת הסמל  NASDAQ-)הנסחרת בננו דיימנשן ( וCANFתחת הסמל  NYSE-)הנסחרת ב

  בהתאמה.שקל, מיליון  13-כו 17-כשגייסו 

 חברות חוב איגרותהנפקת 

 מיליארד 3.5-כ עד לציבור בסכום של חברותהנפקות של איגרות חוב  שבעבוצעו בשוק איגרות החוב 

 . בלטו בגודלן שלוש הנפקות ענק:שקל
 של אג"ח נסחרות בשתי סדרות  מקורות מים הממשלתיתהע"י חברת  גויסו מיליארד שקל 1.15-כ

-2021בשנים  מיליארד שקל 0.6-כלחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של צמוד מדד. 

2020 . 

 משתי חברות: כל אחתע"י גויסו  מיליארד שקל 0.8-כ 

o ( מיליארד שקל 0.5-כ) סדרה חדשה של אג"ח שקלי הקיהנפאמות מניב -חברת הנדל"ן

ביצעה כן -כמו. "מידרוג" Aa2-"מעלות" ו AAשנים, ובדירוג  9.3, מח"מ 2.44%בריבית 

לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר ( מיליארד שקל 0.3-כהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד )

 . 2021-2020בשנים  מיליארד שקל 1.1-כבסכום של 

o שביצע הרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד הבינלאומי הראשון הבנק.  

 
 מובנותאיגרות חוב הנפקת 

 :שקלמיליון  388-כשקליים בנקאיים גויסו  בשתי הנפקות של איגרות מובנות מגובות בפקדונות 

 בהנפקה שלישית של החברה השנה. בשתי אלה פקדונות גויסו ע"י  שקלמיליון  265-כ

 .שקלמיליון  1,094-כההנפקות הקודמות גייסה החברה 

 בהנפקה שניה של החברה השנה. בהנפקה הראל פקדון סחיר גויסו ע"י  שקלמיליון  123-כ

 .שקלמיליון  233-כהקודמת גייסה החברה 



 

 ממשלתיותגרות חוב ינפקת אה

 .שקלמיליארד  1.7-בסך כ גרות חוב בבורסה בתל אביביא ביצע השבוע הנפקתהאוצר שרד מ

 

 נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

  מדדים ענפיים

 השנהמתחילת  שבועה 

 

 8.6% 0.2%- עילית-טקת"א 

 1.9%- 1.7%- 5-בנקיםת"א 

 8.5% 2.1% נדל"ן-ת"א

 מטבע חוץ

 השנהמתחילת  שבועה 

 

 0.7%- 0.1% שקלדולר/

 3.8%- 0.8%- שקלאירו/ 

 

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

 

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

 לאתר קשרי המשקיעים של הבורסה
 

האמור או בכל  האמור לעיל מיועד לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בו שימוש אחר כלשהו. אין לראות במידע
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 

, והיא אינה אחראית לכל ליקוי, מתחייבת לשלמותו של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחר
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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