
 

 2020י, לביו 2 – ביוני 28המסחר: של  תשבועי סקירה
 

בעליות שערים התאפיין  היום שהסתייםבשבוע המסחר אביב -המסחר בבורסה בתל
 . מדדי המניות המוביליםבמרבית 

 . והקונצרניות הממשלתיות איגרות החובמדדי את  האפיינ מגמה מעורבת

 בשוק המניות:

. שקלמיליון  263-כגויסו ובארבע הקצאות פרטיות של מניות  בשלוש הנפקות לציבור
 חברת הטכנולוגיה ע"יבהקצאה פרטית גויסו  שקלמיליון  172-כמרבית הסכום, 

  .אלקטריאון

 : הקונצרניות בשוק איגרות החוב

הנפקות  בארבע שקלמיליארד  2.5-כאביב גויסו השבוע -בשוק איגרות החוב בתל
 .מזרחי טפחות בנקגויסו ע"י  מיליארד שקל 1.7-כלציבור.  מרבית הסכום 

 

 :מניות מדדי

  35–ת"אמדד 

 .16.5%-, ומתחילת השנה ירד ב3.1%-בהשבוע  עלה

  90–ת"אמדד 

 .11.2%-, ומתחילת השנה ירד ב3.7%-בהשבוע  עלה

  125–ת"אמדד 

 .14.4%-, ומתחילת השנה ירד ב3.2%-בהשבוע  עלה

  SME60–ת"אמדד 

 .13.1%-, ומתחילת השנה ירד ב0.9%-ירד השבוע ב

  נפט וגז–ת"אמדד 

 .57.3%-, ומתחילת השנה ירד ב8.0%-השבוע ב עלה

 מדדי איגרות חוב:

 איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה  מדד

 .2.1%-ומתחילת השנה עלה ב ,0.1%-בהשבוע  ירד

  60-תל בונדמדד 

 .4.4%-, ומתחילת השנה ירד ב0.1%-בירד השבוע 

 תשואות שקלי-תל בונדמדד 

 .11.9%-, ומתחילת השנה ירד ב1.0%-בהשבוע  עלה

 גיוסים:

 מניותהנפקת 

 אביב:-בשוק המניות בתלגיוס 

 :של מניות לציבור ובארבע הקצאות פרטיות ותהנפקשלוש גויסו ב שקלמיליון  263-כ



 
 מיליון  14-כ)קנאשור  ת הקנאביס הרפואיוחברבהנפקות לציבור ע"י גויסו ע"י  שקלמיליון  24-כ

 .(שקלמיליון  8-כ)מיקרומדיק (, וחברת הביומד שקלמיליון  2-כ)מדיוי ו (שקל

 שקל מיליון  172-כגויסו בארבע הקצאות פרטיות של מניות. מרבית הסכום  שקלמיליון  239-כ

 בהקצאה פרטית למשקיעים שונים.אלקטריאון גויסו ע"י חברת הטכנולוגיה 

 קונצרניות חוב איגרותהנפקת 

 הנפקות לציבור: ארבעב מיליארד שקל 2.5-כגויסו השבוע  בשוק איגרות החוב

 מהסכום גויס  מיליארד שקל 0.4-כמתוכם  -  מזרחי טפחותבנק גויסו ע"י  מיליארד שקל 1.7-כ

 AAAשנים, מדורג  9.9, מח"מ 0.2%אג"ח צמוד מדד בריבית סדרה חדשה של באמצעות 

 באג"ח צמוד מדד סדרה נסחרת. מיליארד שקל 1.3-כ"מידרוג", ו Aaa-"מעלות" ו

 נדל"ןחברות שתי גויסו ע"י  מיליארד שקל 0.7-כ : 

o באמצעות סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד   אשטרום נכסיםגויסו ע"י  מיליארד שקל 0.4-כ

לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר . "מעלות" +Aשנים, דירוג  7.3, מח"מ 1.53%בריבית 

 .2021-2020בשנים  דומהבסכום 

o באמצעות סדרה חדשה של אג"ח צמוד  סלע קפיטל נדל"ןגויסו ע"י  מיליארד שקל 0.3-כ

לחברה צפויים פדיונות אג"ח . "מידרוג" Aa3ים, דירוג שנ 8, מח"מ 1.58%מדד בריבית 

 .2021-2020בשנים  מיליארד שקל 0.2-כסחיר בסכום של 

 של  באמצעות סדרה חדשה תדיראן הולדינגס חברת המזגנים  גויסו ע"י מיליארד שקל  0.1-כ

. לחברה צפויים פדיונות אג"ח "מידרוג" A1שנים, דירוג  4, מח"מ 1.75%, בריבית אג"ח שקלי

 .2021-2020בשנים  שקלמיליון  30-כסחיר בסכום של 

 הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

 .שקלמיליארד  2.8הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של  השבועמשרד האוצר ביצע 

 שונות:

 מדד משולב 

 0.7%של , בהמשך לירידה בחודש מאי 1.8%-ב ירדהמדד המשולב למצב המשק בנק ישראל פרסם כי 

בחודשים מרץ ואפריל, בהתאמה. ירידת המדד במאי הינה החדה ביותר שנרשמה זה יותר  1.6%ושל 

חלק  השבתת שנה והיא מעידה על עומקו של משבר הקורונה שהגיע באמצע חודש מרץ עד לכדי 20-מ

 ק.ניכר מפעילות המש

 

 נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

  מדדים ענפיים

מתחילת  שבוע 
 שנהה

 

 21.2% 3.0% עילית-טקת"א 

 24.1%- 3.5% 5-בנקיםת"א 

 31.2%- 5.8% נדל"ן-ת"א

 מטבע חוץ



 

מתחילת  שבוע 
 השנה

 

 0.2%- 0.3% שקלדולר/

 0.3% 0.8% שקלאירו/ 

 

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

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

 לאתר קשרי המשקיעים של הבורסה
 

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

והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו, במידע מכל סיבה  אחר,
 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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