
 

 2021 בספטמבר 14- 5 המסחר:של  תשבועי-דו סקירה
 

 כלב שערים  עליותב התאפיין היום מושהסתיי םייבשבועאביב -המסחר בבורסה בתל
 .מדדי המניות המובילים

 . והקונצרניות הממשלתיותאיגרות החוב מדדי  אתה אפיינמגמה מעורבת 

 בשוק המניות:

חברות חדשות השנה בשוק  86-, המצטרפות לאיירובוטיקס -הולוגיה חדשנחברת טכ
 שקל.מיליון  21-כה ( וגייסIPO) המניות בשוק השבוע הנפקה ראשונית הביצעהמניות, 

כדיבידנד בעין לבעלי מניות "מנורה  וחולק -מניות חברת האנרגיה המתחדשת טראלייט
 להיסחר בשבוע הבא. יחלומבטחים" ו

 בהנפקת זכויות. שקלמיליון  8.3 -גייסה כשותפות הנפט גבעות עולם 

 

 בשוק איגרות החוב:

 ,לציבור איגרות חובהנפקות של  חמשב שקלארד מילי 2.3-כ גויסובשבועיים האחרונים 
  .(שקלמיליון  520-כ) רבוע כחול נדל"ןו( שקלמיליון  851-כ) או.פי.סי אנרגיהבראשן 

 :מניות מדדי

  35–ת"אמדד 

 .20.9%-בעלה ומתחילת השנה , 2.6%-ב בשבועיים האחרונים עלה

  90–ת"אמדד 

 .16.4%-ב עלה ומתחילת השנה, 1.2%-ב בשבועיים האחרונים עלה

  125–ת"אמדד 

 .18.8%-ב עלה ומתחילת השנה ,2.1%-ב בשבועיים האחרונים עלה

  SME60–ת"אמדד 

 .16.3%-ב, ומתחילת השנה עלה 2.0%-ב בשבועיים האחרונים עלה

 

 מדדי איגרות חוב:

 איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה  מדד

 .1.2%-ב ירד ומתחילת השנה, 0.1%-ב בשבועיים האחרונים ירד

  60-תל בונדמדד 

 .6.1%-ב עלה השנה ומתחילת, 0.2%-ב בשבועיים האחרונים עלה

 שקלי-תל בונדמדד 

 .2.1%-ב עלהומתחילת השנה , 0.2%-ב בשבועיים האחרונים עלה

  



 
 יוסיםג

 :ותחדשות חבר

חברות חדשות השנה בשוק  86-המצטרפות ל, איירובוטיקס -חברת טכנולוגיה חדשה ❖

  .(IPO) המניות בשוק ה השבוע הנפקה ראשוניתביצעהמניות, 

 שקלמיליון  21-כגייסה  וניתוח מידע אוטומטי באמצעות רחפנים, החברה העוסקת בהנגשת

 לאחר ההנפקה.  ,שקלמיליון  117-כציבור לפי שווי חברה של לאחידה בהצעה 

החברה עוסקת    חולקו כדיבידנד בעין לבעלי מניות "מנורה מבטחים". -מניות חברת טראלייט ❖

להיסחר בשבוע הבא  יחלו, ואנרגיה סולארית ומשקיעה בחברות קלינטק בייזום ופיתוח פרויקטי

 מיליון שקל. 883-לפי שווי שוק של כ

 :חברות קיימות

 בהנפקת זכויות. שקלמיליון  8.3 -גייסה כשותפות הנפט גבעות עולם 

 

 :קונצרניות חוב איגרותהנפקת 

 של אג"ח תאגידיות לציבור:הנפקות  חמשבמיליארד שקל   2.3-כ גויסו בשבועיים האחרונים

של אג"ח שקלי, חדשה סדרה  הנפקת, באו.פי.סי אנרגיההגויסו ע"י חברת  שקלמיליון  851-כ ❖

בסכום  לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר. ע"י "מעלות" A-דירוג , 2.5% ריביתשנים,  5.7מח"מ 

  .תיים הקרובותבשנ שקלמיליון  45-כשל 

, בהרחבת סדרה של אג"ח רבוע כחול נדל"ן הנדל"ן מניבגויסו ע"י חברת  שקלמיליון  520-כ ❖

. זוהי "מידרוג"ע"י  1A -ע"י "מעלות" ו +A דירוג , (-0.1%)שנים, תשואה לפדיון  3.0, מח"מ צמוד

ובהקצאה  של החברה בשוק איגרות החוב השנה, כשבשתי ההנפקות הקודמות עיתירבהנפקה 

מיליון  1,300-כבסכום של  לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר. שקלמיליון  930-כגייסה פרטית 

  .הקרובותם תייבשנ שקל

, בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד, מרכזי קניות ביגמיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב  405-כ ❖

של החברה  שניה. זוהי הנפקה "מידרוג"ע"י  Aa3דירוג , 0.4%שנים, תשואה לפדיון  6.9מח"מ 

לחברה צפויים פדיונות מיליון שקל.  575-הקודמת גייסה כ ההנפקבכשבשוק איגרות החוב השנה, 

 .הקרובותם תייבשנ מיליון שקל 990-בסכום של כ אג"ח סחיר

, צמוד, בהרחבת סדרה של אג"ח איירפורט סיטי הנדל"ן מניבגויסו ע"י חברת  שקלמיליון  381-כ ❖

של החברה בשוק  שניה. זוהי הנפקה "מעלות"ע"י  AA דירוג ,0.2%שנים, תשואה לפדיון  7.3מח"מ 

 לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר. שקלמיליון  233-כגייסה  הקודמת ההנפקבאיגרות החוב השנה, 

 .הקרובותם תייבשנ שקליליון מ 970-כבסכום של 

 3.5ראשונה מזה , בהנפקת נאוי האחיםמיליון שקל גויסו ע"י חברת האשראי חוץ בנקאי  162-כ ❖

צפויים  לא  לחברהע"י "מעלות".  -Aדירוג 1.35% ,שנים, ריבית  1.2ג"ח שקלי, מח"מ שנים של א

 .הקרובותם תייבשנ פדיונות אג"ח סחיר

 :נפקת איגרות חוב ממשלתיותה ❖

 מיליארד שקל. 1.5-איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כמשרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של 



 
 

 

 

 נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

  מדדים ענפיים

מתחילת  ייםשבוע 
 השנה

 

 5.1% 0.0% עילית-טקת"א 

 42.0% 3.7% 5-בנקיםת"א 

 27.7% 2.2% נדל"ן-ת"א

 מטבע חוץ

מתחילת  ייםשבוע 
 השנה

 

 0.1%- 0.1% שקלדולר/

 3.9%- -0.3% שקלאירו/ 

 

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

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

 הבורסהלאתר קשרי המשקיעים של 
 

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 

ל החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה. הבורסה, עובדיה וכל מי שפוע
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.
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