
 

 2020י, לביו 9 – 5המסחר: של  תשבועי סקירה
 

בירידות שערים התאפיין  הראשון של יוליבשבוע המסחר אביב -המסחר בבורסה בתל
 . מדדי המניות המובילים בכל

ובעקבותיה החלת  ,הקורונה בארץ חוזרת של משבר תגברותה גרמה לירידות השערים
 מגבלות נוספות על הפעילות במשק.

לעליות . הקונצרניותו איגרות החוב הממשלתיותמדדי את  ואפיינ עליות שערים
הרחבה מוניטרית נוספת, שבמסגרתה השערים תרמה הודעת בנק ישראל על תוכנית 

 .שקלמיליארד  15-ירכוש לראשונה אג"ח קונצרני בסך של כ

 המניות:בשוק 

  .בהנפקה לציבור שקלמיליון  101-כגייסה מור השקעות חברת הפיננסים 

 : הקונצרניות בשוק איגרות החוב

 ותהנפקשתי ב מיליארד שקל 2.2-כ עד אביב גויסו השבוע-בשוק איגרות החוב בתל
 . לציבור ובשתי הקצאות פרטיות של אג"ח

 1-כושטראוס  המזון  קבוצתבהנפקה לציבור ע"י גויסו  מיליארד שקל 0.7-כ מתוכם,
 .ברצף מוסדייםבאמצעות אג"ח שנרשם אורמת טכנולוגיות גויסו ע"י  מיליארד שקל

 

 :מניות מדדי

  35–ת"אמדד 

 .19.1%-, ומתחילת השנה ירד ב3.1%-בירד השבוע 

  90–ת"אמדד 

 .15.0%-, ומתחילת השנה ירד ב4.3%-בהשבוע  ירד

  125–ת"אמדד 

 .17.2%-, ומתחילת השנה ירד ב3.3%-בהשבוע  ירד

  SME60–ת"אמדד 

 .14.1%-, ומתחילת השנה ירד ב1.2%-ירד השבוע ב

 מדדי איגרות חוב:

 איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה  מדד

 .2.2%-, ומתחילת השנה עלה ב0.1%-בהשבוע  עלה

  60-תל בונדמדד 

 .4.0%-ב, ומתחילת השנה ירד 0.4%-בהשבוע  עלה

 תשואות שקלי-תל בונדמדד 

 .9.7%-, ומתחילת השנה ירד ב2.4%-בהשבוע  עלה

 גיוסים:

   מניותהנפקת 



 
 אביב-גיוס בתל

אג"ח סדרה חדשה של של לציבור בהנפקה  שקלמיליון  101-כגייסה מור השקעות חברת הפיננסים 

 להמרה.

 בחו"לגיוס 

 12-כ(, גייסה CANF)סמל:  NYSE-ב במקביל נסחרות שמניותיה כן פייט ביופרמהחברת הביומד 

 בהקצאה פרטית של מניות למשקיעים מסווגים בארה"ב. שקלמיליון 

 קונצרניות חוב איגרותהנפקת 

לציבור ובשתי הקצאות  שתי הנפקותב מיליארד שקל 2.2-כ עד  גויסו השבוע בשוק איגרות החוב

 :פרטיות של אג"ח שקלי

  גויסו השבוע בשתי הנפקות לציבור: מיליארד שקל 0.9-כעד 

o בהנפקה לציבור של אג"ח שקלי שטראוס  המזוןקבוצת גויסו ע"י  מיליארד שקל 0.7-כ

 מידרוג"." Aa1-"מעלות" ו +AAשנים, מדורג  10, מח"מ 1.9%בריבית מסדרה חדשה, 

 .2021-2020בשנים  מיליארד שקל 0.1-כלחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של 

o  בהנפקה של אג"ח צמוד מדד. ביג יגויסו היום ע"י חברת הנדל"ן  מיליארד שקל 0.2-כעד

 .2021-2020בשנים  מיליארד שקל 0.9-כלחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של 

 גויסו בשתי הקצאות פרטיות של אג"ח שקלי למשקיעים מסווגים מיליארד שקל 1.3-כ : 

o שמניותיה נסחרות במקביל ב פרטנרגויסו ע"י חברת התקשורת  מיליארד שקל 0.3-כ-

NASDAQ  :סמל(PTNRבהקצאה של אג"ח שקלי למשקיעים מסווגים בארץ ,) . לחברה צפויים

 . 2021-2020בשנים  מיליארד שקל 0.5-כפדיונות אג"ח סחיר בסכום של 

o שמניותיה נסחרות   אורמת טכנולוגיות חברת הקלינטק גויסו ע"י מיליארד שקל  1-כ

שנרשם למסחר  שקליבאמצעות סדרה חדשה של אג"ח (, ORA)סמל:  NYSE-במקביל ב

  ברצף מוסדיים.

 הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

 .שקלמיליארד  3.2-כהנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של  השבועמשרד האוצר ביצע 

 שונות:

 ריבית בנק ישראל

 . 2020ביולי   0.1%הותיר את הריבית במשק ללא שינוי ברמת שפל היסטורי של בנק ישראל 

 תחזית מקרו כלכלית

התוצר המקומי הגולמי צפוי בנק ישראל פרסם תחזית מקרו כלכלית מעודכנת למשק הישראלי, לפיה 
)תחזית קודמת  7.5%-בולצמוח  2020-ב (4.5% ירידה של  –)תחזית קודמת  6.0%-להתכווץ ב

 .2021-ב (6.8%

 2021( ולשנת (-0.5%)–( )בתחזית קודמת 1.1%הוא שלילי ) 2020שיעור האינפלציה הצפוי לשנת 
תהיה  2021)כמו בתחזית קודמת(, והריבית במשק בסוף הרבעון השני של  0.7%שיעור חיובי 

 )כמו בתחזית קודמת(. 0%-0.1%

 על צעדי הרחבה מוניטרית נוספיםבנק ישראל הודיע 

לי, הכריז בנק ישראל על צעדי הרחבה וי-רקע התגברות התפשטות הקורונה בארץ בחודשים יוניעל 
 נוספים, ביניהם:מוניטרית 



 
להכרזה  בהמשך, שקלמיליארד  15-בסך כ בנק ישראל ירכוש אג״ח קונצרניות לראשונה,  .1

 A - אג"ח בדרוג תכלול הרכישה .שקלמיליארד  50 -בסך כ אג״ח ממשלתיות רכישת על במרץ
שלא צמודות ואג״ח  , עם רכיב הוניזרות, אג"ח  חברות אג״ח של תכלול לא . הרכישהומעלה

 . לשקל ואינן בריבית קבועה
בנק ישראל יתן  –חידוש התכנית המיוחדת להרחבת היצע האשראי הבנקאי לעסקים קטנים  .2

צע אשראי של הבנקים לשלוש שנים, על מנת להגדיל את הי 0.1%לבנקים הלוואות בריבית 
 לעסקים קטנים.

 

 נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

  מדדים ענפיים

מתחילת  שבוע 
 השנה

 

 22.7% 1.3% עילית-טקת"א 

 27.2%- 4.1%- 5-בנקיםת"א 

 36.7%- 8.0%- נדל"ן-ת"א

 מטבע חוץ

מתחילת  שבוע 
 השנה

 

 0.3%- 0.1%- שקלדולר/

 0.6% 0.2% שקלאירו/ 

 

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

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

 לאתר קשרי המשקיעים של הבורסה
 

אישי בלבד ואין לעשות בו שימוש אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור האמור לעיל מיועד לשימוש 
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 
מותו של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשל

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 ך בתל אביב בע"מכל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ער
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