
 

 2021, ינוארב 14 – 10 המסחר: של  תשבועי סקירה
 

בעליות שערים   התאפיין 2021שנת  של השניבשבוע אביב -המסחר בבורסה בתל
 .מדדי המניות המוביליםבכל 

 . והקונצרניות הממשלתיותאיגרות החוב מדדי את  ואפיינ עליות שערים

מהמשך מבצע חיסונים מהיר של האוכלוסיה בארץ, וזאת על  סחר השבוע הושפעמה
 רקע התגברות התפשטות הנגיף והידוק הסגר השלישי. 

 המניות:בשוק 

שהשלימו הנפקה ראשונה  שתי חברות חדשותע"י  שקלמיליון  196-כ גויסוהשבוע 
(IPO )–  מיליון  100-מתוכם כ –שקל מיליון  150-כ) קמעונאותאייס חברת המסחר

 . (שקלמיליון  46-כ)רותם שני  וחברת הבניהבהצעת מכר( שקל 

 :איגרות החוב הקונצרניותבשוק 

הנפקות של  ארבעב שקלמיליון  755-כ עד אביב גויסו השבוע-בשוק איגרות החוב בתל
 .ע"י חברות נדל"ן אג"ח לציבור

פרסמה תשקיף להשלמה, גד -אב חברת הבניה –חברת אג"ח חדשה ראשונה השנה 
 בהנפקה ראשונה של איגרות חוב לציבור. שקלמיליון  60-כשבמסגרתו תגייס עד 

 :בשוק קרנות הסל

 רשמה למסחר קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל.מגדל 

 :מניות מדדי

  35–ת"אמדד 

 .6.3%-בעלה ומתחילת השנה , 3.4%-ב השבוע עלה

  90–ת"אמדד 

 .2.3%-ב עלה ומתחילת השנה, 3.2%-ב השבוע עלה

  125–ת"אמדד 

 .5.2%-ב עלה ומתחילת השנה 3.2%-ב השבוע עלה

  SME60–ת"אמדד 

 .6.6%-ב עלה ומתחילת השנה, 4.5%-בהשבוע  עלה

 5-בנקים ת"אמדד 

 .9.9%-ב עלה ומתחילת השנה, 6.9%-ב השבוע עלה

 ביומד-ת"אמדד 

 .10.2%-ב עלה ומתחילת השנה, 6.4%-ב השבוע עלה

 מדדי איגרות חוב:

 איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה  מדד

 .0.2%-ב ירד ומתחילת השנה, 0.2%-בהשבוע עלה 

  60-תל בונדמדד 

 .0.7%-ב עלה ומתחילת השנה, 0.3%-ב השבועעלה 

 שקלי-תל בונדמדד 

 .0.2%-בעלה ומתחילת השנה , 0.1%-ב השבוע עלה



 
 גיוסים:

   מניותהנפקת 

 חדשות:חברות ע"י  (IPOהנפקה )גיוס ב ❖

 הנפקה ראשונה שבועביצעו ה - המתווספות לחברה אחת חדשה השנה –שתי חברות חדשות 

(IPO)  שקלמיליון  196-כוגייסו : 

מיליון  46-כ גייסה –פרויקטים של בנייה למגורים ולמסחר בישראל העוסקת ב  –רותם שני  •

(, לפי שווי Book Buildingבהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים )כמעט כל הסכום , שקל

 לאחר ההנפקה. שקלמיליון  159-של כחברה 

 –קמעונאית למוצרים המשמשים לשדרוג ותחזוקת הבית, החצר והרכב, –אות מעונאייס ק •

-כמזה , (Book Buildingבהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים ) שקלמיליון  150-כגייסה 

  .לאחר ההנפקה שקלמיליון  429-כלפי שווי חברה של  ,בהצעת מכר שקל מיליון  100

  : מו"פ חדשה נכנסה דרך חברת מעטפת פעילות ❖

מכשיר חכם  פיתוחעוסקת ב EYEPEN .נקסט ג'ן המעטפת הוכנסה לתוך חברת EYEPENפעילות 

  .חולי סכרתמסייע למשתמשים , ההמורכב על עטים להזרקת אינסולין

 :דואליותחברות גיוס בהנפקת מניות ע"י  ❖

בהנפקת מניות לציבור  שקלמיליון  36-כסו יגיבמקביל בנאסד"ק נסחרות טכנולוגיה השתי חברות 

 . MDGS))סמל:מדיגוס ויסו ע"י שקל גמיליון  27-כבארה"ב. מרבית הסכום, 

 קונצרניות חוב איגרות הנפקת

 גיוס ע"י חברות נסחרות ❖

של אג"ח  ותהנפק בארבע שקלמיליון  755-כ עד סו השבועיגוהקונצרניות  בשוק איגרות החוב

ע"י חברות נדל"ן. בלטו בגודלן שתי הנפקות שביצעו חברות נדל"ן מניב הפועלות  לציבורחברות 

 בחו"ל:

, מח"מ צמוד מדדבהנפקת סדרה חדשה של אג"ח  אפי נכסיםע"י גויסו  לשקמיליון  350-כ •

 640-כפדיונות אג"ח סחיר בסך  צפויים לחברה. "מידרוג" A2דירוג , 1.2%שנים, ריבית  3.9

 .2022-2021 בשניםשקל מיליון 

תשואה שנים,  2.1מח"מ , בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי סאמיטגויסו ע"י  שקלמיליון  195-כ •

מיליון  270-כפדיונות אג"ח סחיר בסך  צפויים לחברה. "מידרוג" Aa2דירוג , 1.0% לפדיון

 .2022-2021 בשניםשקל 

שקל מיליון  110-כשגייסה נתנאל גרופ  –חברות בניה  גויסו ע"י שתי שקלמיליון  210-כעד  •

רוטשטיין , ללא דירוג, ו4.5%, ריבית 3.9בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 

בסדרה חדשה של אג"ח שקלי לפדיון סופי עד יולי  שקלמיליון  100-כשצפויה לגייס היום עד 

צפויים פדיונות אג"ח  לנתנאל גרופ ולרוטשטייןללא דירוג.  3.56%, ריבית מקסימום 2025

 .2022-2021בשנים  שקל, בהתאמה,יליון מ 165-וכ 150-כסחיר בסך 

 ראשונה בשוק האג"ח השנה – ע"י חברה חדשה הגיוס עתידי בהנפק ❖

 60-כעד ביום ראשון הקרוב  פרסמה תשקיף להשלמה, שבמסגרתו תגייס– גד-אבחברת הבניה 

 .לציבור איגרות חובהנפקה ראשונה של ב שקלמיליון 

 



 
 איגרות חוב ממשלתיות הנפקת

 בבורסה בתל אביב. שקלמיליארד  3.6-בסך כ הנפקה של איגרות חוב השבועמשרד האוצר ביצע 

 שוק קרנות הסל

 Shopping Centersאינדקס   -רשמה השבוע למסחר קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל מגדל 

REITקרנות חוץ הנסחרות בבורסה. 23-קרנות סל ו 531-, המצטרפת ל 

 :שונות

  דירוג אשראי של מדינת ישראל •
( אשררה את דירוג האשראי של מדינת ישראל Fitchחברת דירוג האשראי הבינלאומית פיץ' )

 + עם תחזית יציבה.Aברמה של 

דיווח חודשי של בנק ישראל בדבר ביצוע תוכניות סיוע בשווקים הפיננסים לאור משבר  •
 הקורונה

 רכש השנהסוף ועד ל 2020 מתחילת המשבר בחודש מרץדווח מעודכן, לפיו בנק ישראל פרסם 

מיליארד  3.5-כורכש אג"ח חברות בסכום של , שקלמיליארד  46.2-כאג"ח ממשלתי בסכום של 

 .2020דצמבר -בחודשים יולי שקל

 משקיעי חוץ •

, שקלמיליון  690-מניות בסך כ נובמברב מכרומשקיעי חוץ בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי 

 בחודש הקודם. שקלמיליון  830-לאחר מכירות בסך כ

מק"מ בסך  מכרונטו, ו שקלמיליון  850-אג"ח ממשלתי בסך כ מכרו בנובמברכמו כן, משקיעי חוץ 

 נטו.  ן שקלמיליו 2,260-כ

 נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

  מדדים ענפיים

מתחילת  שבוע 
 השנה

 

 6.7% 4.4% עילית-טקת"א 

 9.9% 6.9% 5-בנקיםת"א 

 1.6% 2.2% נדל"ן-ת"א

 

 מטבע חוץ

מתחילת  שבוע 
 השנה

 

 3.1%- 2.2%- שקלדולר/

 4.0%- 2.9%- שקלאירו/ 

 

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

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

https://www.facebook.com/TASE.il/
https://www.linkedin.com/company/tel-aviv-stock-exchange
http://www.tase.co.il/Heb/Pages/Homepage.aspx


 
 

 לאתר קשרי המשקיעים של הבורסה
 

האמור לעיל מיועד לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בו שימוש אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור 
או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת  או בכל חלק ממנו משום המלצה או עצה לנהוג בדרך זו

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 

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

https://ir.tase.co.il/

