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מדדי כל ב בעליות שעריםהתאפיין  שהסתיימו ייםשבועבאביב -המסחר בבורסה בתל
  .המניות המובילים

  .הקונצרניותו את איגרות החוב הממשלתיות האפיינמגמה מעורבת 

התגברות  ותעקבב, כניסת המשק לסגר על רקע התנהלהמסחר בשבועיים האחרונים 
 .חגי תשריעל רקע ו התפשטות הקורונה בארץ ב"גל שני"

 : המניותבשוק גיוסים 

  :חברות חדשות שהצטרפו לבורסה מתחילת השנה 14-המצטרפות ל –חברה חדשה 
 שקלמיליון  35-כגייסה  –חדשה השנה ה השלישיתשותפות המו"פ  -ונצר'ס אלמדה 

 .וממשקיעים מהשותף הכללי שקלמיליון  34-כו ומהציבור ממשקיעים מוסדיים

. שקלמיליון  445-כגויסו ע"י חברות נסחרות שתי הנפקות של זכויות בהנפקה לציבור וב
 בהנפקה לציבור. אמותי חברת הנדל"ן גויסו ע" מתוכם שקלמיליון  400-כ

 : הקונצרניות בשוק איגרות החוביוסים ג

 .בהנפקה של איגרות חוב לציבור שקלמיליון  584-כגייסה אנרגיה  או.פי.סיחברת 

 : בשוק קרנות הסל

שנרשמה ע"י חברת  יבאב-בתל מניותהחלה להיסחר קרן סל חדשה, ראשונה על מדד 
 .מגדל

 :מניות מדדי

  35–ת"אמדד 

 .18.9%-ב ירד, ומתחילת השנה 7.0%-ב האחרוניםבשבועיים  עלה

  90–ת"אמדד 

 .0.3%-ב ירד, ומתחילת השנה 9.0%-ב האחרוניםבשבועיים  עלה

  125–ת"אמדד 

 .13.1%-ירד ב, ומתחילת השנה 7.7%-ב האחרוניםבשבועיים  עלה

  SME60–ת"אמדד 

 .0.9%-ב ירד, ומתחילת השנה 6.7%-ב האחרוניםבשבועיים עלה 

 ביומד-מדד ת"א

   .21.4%-בעלה , ומתחילת השנה 16.1%-ב האחרוניםבשבועיים  עלה

 :איגרות חוב מדדי

 איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה  מדד

 .1.4%-ב עלה, ומתחילת השנה 0.2%-ב האחרוניםבשבועיים  ירד

  60-תל בונדמדד 

 .3.0%-בירד , ומתחילת השנה 0.3%-ב האחרוניםבשבועיים  עלה



 

 תשואות שקלי-תל בונדמדד 

 .1.5%-בירד , ומתחילת השנה 0.9%-ב האחרוניםבשבועיים  עלה

 :גיוסים

 מניותהנפקת 

 (IPOבהנפקה ראשונה )גיוס  -חברות חדשות 

  –מתחילת השנה בשוק המניות חדשות חברות  14-המצטרפות ל – חברה חדשה

 ומכשור רפואי בריאות דיגיטליתבתחומי  מו"פבהשקעות בחברות העוסקת  אלמדה ונצ'רסשותפות 

בדרך גויסו  שקלמיליון  28-כ –( IPOבהנפקה ראשונה של יחידות השתתפות ) שקלמיליון  35-כ גייסה

גויסו בהצעה אחידה  שקלמיליון  7-כ, ו(Book Buildingשל הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים )

גויסו נוספים שקל מיליון  34-כ מהכמות המוצעת. 36לציבור. בהצעה לציבור נרשם ביקוש של פי 

 . וממשקיעים נוספים מהשותף הכללי

שנרשמת למסחר בבורסה מאז  לישית" הינה שותפות המחקר והפיתוח השאלמדה ונצ'רסשותפות "

 .2019שפורסמו ההנחיות המתירות רישום של שותפות מו"פ במאי 

 גיוס בהנפקות ע"י חברות ותיקות

 :שתי הנפקות של זכויותבהנפקה לציבור וב שקלמיליון  445-כגויסו  בשבועיים האחרונים

 בהנפקה לציבור.אמות ע"י חברת הנדל"ן יליון שקל גויסו מ 400-כ •

( לשקמיליון  28-כ)יוטרון   - הטכנולוגיה תחברע"י מיליון שקל גויסו בשתי הנפקות של זכויות  45-כ •

 (.שקלמיליון  17-כ) גבעות עולםושותפות הנפט והגז 

 קונצרניות חוב איגרותנפקת ה

גייסה שאו.פי.סי אנרגיה חברת בשבועיים האחרונים בוצעה הנפקה אחת לציבור של איגרות חוב ע"י 

  .לשקמיליון  584-כ

שנים, תשואה  5.9 במח"מ , של אג"ח צמוד מדד החברה ביצעה את הגיוס בהרחבת סדרה נסחרת

 ע"י "מידרוג". A3-( ע"י "מעלות" ו-A, מדורג )1.87%לפדיון 

. לחברה שקלמיליון  400-כזוהי הנפקה שנייה של החברה השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה החברה 

 .2021-2020בלבד בשנים  שקלמיליון  70-כשל  צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום

 הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

 .בתל אביב שקלמיליארד  4.6-כבסך  של אג"ח הנפקה אחתביצע גיוס בארץ: משרד האוצר 

 קרנות סלהנפקת 

אנרגיה  אינדקסאביב -בתל ראשונה על מדד מניות - קרן סל חדשהבאוקטובר החלה להיסחר  1-ב

קרנות סל נסחרות, בהן  528-הקרן מתווספת ל מגדל.שנרשמה למסחר ע"י חברת  מתחדשת ישראל

 קרנות סל על מדדי מניות ואיגרות חוב מקומיים. 223

 

 

 

 



 

 שונות:

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

אג"ח  רכש בחודש מרץ ועד לסוף ספטמברמתחילת המשבר דווח מעודכן, לפיו בנק ישראל פרסם 

שקל מיליארד  2.1-כורכש אג"ח חברות בסכום של , שקלמיליארד  33.6-כממשלתי בסכום של 

 ספטמבר.-בחודשים יולי

 

  שיעור האבטלה •
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או 

במחצית  9.7%-, לכ2020מחצית השנייה של אוגוסט ב 10.4%-קבוע מעבודתם ירד במעט מכ
 . 2020הראשונה של ספטמבר 

 זמנית מעבודתם, ירד במעט  שיעור האבטלה במחצית הראשונה של ספטמבר ללא נעדרים
 .2020במחצית הראשונה של ספטמבר  5.8%-לכ 2020במחצית השנייה של אוגוסט  6.0%-מכ

 מדד משולב  •
בדומה לחודש יולי.  ,באוגוסט 0.06%-ירד בלמצב המשק המדד המשולב בנק ישראל פרסם כי 

-זאת לאחר הירידות החדות ביותר במדד בתקופת הגל הראשון של נגיף הקורונה בחודשים מרץ
 ות.מאי, והעלייה הקטנה בו ביוני לאחר ביטול מרבית הסגרים והמגבל

 שבוע עבודה מקוצר •

 27-28יום כיפור בימים בעקבות חופשת  , וזאתמסחרימי  8היו  יים שהסתיימו היוםשבועב

 . בספטמבר

 

 נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

  מדדים ענפיים

מתחילת  שבועיים 
 השנה

 

 35.9% 9.6% עילית-טקת"א 

 32.2%- 9.5% 5-בנקיםת"א 

 29.3%- 7.8% נדל"ן-ת"א

 מטבע חוץ

מתחילת  שבועיים 
 השנה

 

 1.8%- 2.1%- שקלדולר/

 3.0% 1.4%- שקלאירו/ 

 

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

 

  בקרו באתר הבורסה 8160405-076  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
 

בכל האמור לעיל מיועד לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בו שימוש אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור או 
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 

ה אחראית לכל ליקוי, מתחייבת לשלמותו של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחר, והיא אינ
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 כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

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

