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

 :המניותבשוק 
מיליון  204-כ.  מתוכם עד שקלמיליון  230-כבשתי הנפקות של מניות לציבור גויסו עד 

  .מגה אוריגויסו ע"י חברת הנדל"ן שקל 

 :איגרות החובבשוק 
 גויסו, בהן חמש חברות נדל"ן מניב, ע"י חברות הנפקות של איגרות חוב לציבור ששב

 .ים-גבגויסו ע"י  מיליארד שקל 0.8-כמתוכם  . מיליארד שקל 2.2-כ עד

 בשוק קרנות הסל:
 S&P 500 ESG מדד העוקבת אחרקרן סל ראשונה בבורסה למסחר  רשמה מגדל

  .חברתית וממשל תאגידי ,אחריות סביבתיתהמקפידות על ערכי  העוקב אחרי מניות
 

 מדדים:

  35–ת"אמדד 

 .2.5%-בעלה , ומתחילת השנה 0.3%-ב השבוע ירד

  90–ת"אמדד 

 .4.1%-, ומתחילת השנה עלה ב1.7%-ב השבוע עלה

  125–ת"אמדד 

 .3.1%-ב עלה, ומתחילת השנה 0.1%-בהשבוע  עלה

  SME60–ת"אמדד 

 .7.5%-, ומתחילת השנה עלה ב1.8%-ב השבוע עלה

 טכנולוגיה-ת"אמדד 

 .7.0%-בעלה , ומתחילת השנה 1.3%-השבוע ב ירד

 

 :גיוסים

 מניותהנפקת 

 :שקלמיליון   230-כבשתי הנפקות של מניות לציבור יגויסו היום עד 

  500-כהחברה צפויה לגייס היום עד . מגה אוריגויסו ע"י חברת הנדל"ן שקל מיליון  204-כעד 
 נוספים בהנפקת איגרות חוב. שקלמיליון 

  רפק.ע"י חברת יגויסו  שקלמיליון  26-כעד 

 

 

 

 



 

 חברות חוב איגרותהנפקת 

 :מיליארד שקל 2.2-כ עד בסכום של חברותהנפקות של איגרות חוב  ששבוצעו בשוק איגרות החוב 
  גויסו ע"י חמש חברות נדל"ן מניב. בלטו בגודלן ההנפקות הבאות  מיליארד שקל 2-כעד-  

o שהנפיקה סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד בריבית  גב יםע"י  גויסומיליארד שקל  0.8-כ

"מידרוג. לחברה צפויים פדיונות אג"ח  Aa2-"מעלות" ו AAשנים, ובדירוג  5.75, מח"מ 0.5%

 . 2021-2020בשנים  מיליארד שקל 0.6-כסחיר בסכום של 

o  בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד. מגה אור יגויסו היום ע"י מיליארד שקל  0.5-כעד

לחברה צפויים פדיונות  בהנפקת מניות לציבור. יליארד שקלמ 0.2-כהחברה תגייס היום עד 

 . 2021-2020בשנים  מיליארד שקל 0.3-כאג"ח סחיר בסכום של 

  בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח  הפניקס חברת הביטוח  ע"י היום גויסוי מיליארד שקל 0.2-כעד

-2021בשנים  מיליארד שקל 0.2-כ. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של צמוד מדד

2020 . 

 
 קרנות סל

העוקב  S&P500 ESGמדד  העוקבת אחרקרן סל חדשה, ראשונה בבורסה למסחר  רשמה מגדל

העומדות בדרישות הקשורות לערכים של אחריות  S&P 500מניותיהן נכללות במדד אחר חברות ש

. הקרן החלה  (ESG-Governance, Social, Environmental) חברתית וממשל תאגידי ,סביבתית

 בפברואר.  18-להיסחר ב

 .שקלמיליארד  91.6-קרנות חוץ, בשווי של כ 23-קרנות סל ו 553רסה כיום נסחרות בבו

 ממשלתיותגרות חוב ינפקת אה

 .שקלמיליארד  1.5-בסך כ גרות חוב בבורסה בתל אביביא ביצע השבוע הנפקתהאוצר שרד מ

 שונות:

 מדד המחירים לצרכן
, לאחר שנותר ללא שינוי 2020בינואר  0.4%-לצרכן ירד במנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים 

 . 2019בשנת  0.6%-בחודש הקודם ולאחר שעלה ב

  שיעור הצמיחה
, 2019שנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אומדן ראשון לצמיחת המשק ברבעון הרביעי של 

, לאחר 3.5%-עלה ב 2019)בחישוב שנתי(, ובסיכום שנת  4.8%לפיו התוצר המקומי הגולמי עלה 

 .2018בשנת  3.4%עלייה של 

 

 

 

 

 נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:



 

  מדדים ענפיים

מתחילת  שבועה 
 השנה

 

 7.9% 0.7%- עילית-טקת"א 

 2.4%- 0.5%- 5-בנקיםת"א 

 11.4% 2.7% נדל"ן-ת"א

 מטבע חוץ

מתחילת  שבועה 
 השנה

 

 0.7%- 0.1%- שקלדולר/

 4.5%- 0.6%- שקלאירו/ 

 

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

 

  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
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