סקירה שבועית של המסחר 23 – 19 :ביולי2020 ,
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע המסחר השלישי של יולי התאפיין בעליות שערים
במרבית מדדי המניות המובילים ,וזאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.
לעליות השערים בשווקים תרמו הודעות חברות בעולם על התקדמות חיובית בפיתוח
חיסון לנגיף הקורונה.
מדד ת"א נפט וגז זינק השבוע בכ 16%-וזאת בהשפעת עסקת ענק (בסכום של כ17-
מיליארד שקל) לרכישת שותפות "נובל אנרג'י" מפעילת מאגרי הגז "לויתן" ו"תמר" שמול
חופי ישראל ע"י תאגיד האנרגיה הבינלאומי "שברון".
מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.
בשוק המניות:
שתי חברות מלונאות ותיירות גייסו כ 118-מיליון שקל בהנפקות זכויות ,מתוכם כ99-
מיליון שקל גויסו ע"י פתאל החזקות.
בשוק איגרות החוב הקונצרניות:
בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע כ 670-מיליון שקל בשלוש הנפקות לציבור
של אג"ח .מתוכם ,כ 500-מיליון שקל גויסו ע"י החברה הממשלתית נתיבי הגז.
מדדי מניות:
מדד ת"א–35
נותר השבוע ללא שינוי ,ומתחילת השנה ירד ב.17.5%-
מדד ת"א–90
עלה השבוע ב ,2.9%-ומתחילת השנה ירד ב.8.0%-
מדד ת"א–125
עלה השבוע ב ,1.0%-ומתחילת השנה ירד ב.14.1%-
מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב ,3.1%-ומתחילת השנה ירד ב.8.5%-
מדד ת"א–נפט וגז
עלה השבוע ב ,16.0%-ומתחילת השנה ירד ב.51.8%-

מדדי איגרות חוב:
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
ירד השבוע ב ,0.2%-ומתחילת השנה עלה ב.2.1%-
מדד תל בונד60-
עלה השבוע ב ,0.6%-ומתחילת השנה ירד ב.3.9%-
מדד תל בונד-שקלי
עלה השבוע ב ,0.4%-ומתחילת השנה ירד ב.3.8%-

גיוסים:
הנפקת מניות
גיוס בתל-אביב
שתי חברות מלונאות ותיירות גייסו  118מיליון שקל בהנפקות של זכויות  -פתאל החזקות ( 99מיליון
שקל) ואיסתא ( 19מיליון שקל).
גיוס בחו"ל
חברת הטכנולוגיה סייפ-טי גרופ ,שמניותיה נסחרות במקביל ב( NASDAQ-סמל )SFET :גייסה כ-
 15מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור בארה"ב .זוהי הנפקה שנייה השנה של החברה בארה"ב,
בהנפקה הקודמת גייסה כ 30-מיליון שקל.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות
בשוק איגרות החוב גויסו השבוע כ 670-מיליון שקל בשלוש הנפקות לציבור:
 oכ 500-מיליון שקל גויסו ע"י החברה הממשלתית נתיבי הגז בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד
מדד .לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ 300-מיליון שקל בשנים .2021-2020
 oכ 85-מיליון שקל גויסו ע"י כל אחת מהחברות  -חברת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה וחברת
הנדל"ן אמות בהנפקה של אג"ח שקלי.
ל"אמות" זוהי הנפקה רביעית של החברה השנה ,כשבהנפקות הקודמות גייסה כ 1.5-מיליארד
שקל .לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ 1.1-מיליארד שקל בשנים .2021-2020

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של  3.2מיליארד שקל.

שונות:
שיעור הצמיחה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אומדן שלישי לצמיחת המשק ברבעון הראשון של שנת ,2020
לפיו התוצר המקומי הגולמי ירד ב 6.9%-בחישוב שנתי ( 6.8%עפ"י אומדן קודם) ,לאחר עלייה של
 3.5%בכל שנת .2019

שיעור האבטלה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע
מעבודתם ירד מכ 23%-במאי  ,2020לכ 11.5%-ביוני  .2020שיעור האבטלה ביוני ללא נעדרים זמנית
מעבודתם ,עלה במעט מכ 4.0%-במאי  2020לכ 4.7%-בחודש יוני .2020

משקיעי חוץ
בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ ביצעו פעילות מאוזנת נטו בחודש מאי ,וזאת
בדומה לחודש אפריל ,ולאחר מכירות בסך כ 1.5-מיליארד שקל נטו ברבעון הראשון של .2020
כמו כן ,במאי רכשו משקיעי חוץ אג"ח ממשלתי בת"א בסכום של כ 7-מיליארד שקל ,ורכשו מק"מ
בסכום של כ 1-מיליארד שקל נטו.

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:
מדדים ענפיים
שבוע

ת"א טק-עילית
ת"א בנקים5-
ת"א-נדל"ן

מתחילת
השנה
33.2%
-29.4%
-34.2%

8.0%
-1.9%
-2.8%

מטבע חוץ
שבוע

דולר/שקל
אירו /שקל

-0.8%
0.9%

מתחילת
השנה
-1.0%
2.1%

הישארו מעודכנים בכל חדשות הבורסה ,עקבו אחרינו עכשיו
ב -פייסבוק ובלינקדאין.
למידע נוסף :יחידת דוברות ויח"צ  076-8160405בקרו באתר הבורסה
לאתר קשרי המשקיעים של הבורסה
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 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.
כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ .8231-033- ISSN.

