
 

ואת  2021שנת  של המחצית הראשונהאת הבורסה מסכמת 
  * חודש יוני

*** 
ל שהתנהל על רקע יציאה הדרגתית של המשק מגל שלישי המסחר במניות 

  .נה וחזרה לפעילות מלאה החל באמצע יוניונגיף הקור

בכל המדדים עליות שערים  נרשמובסיכום המחצית הראשונה של השנה 
 ., בהתאמה16%-ובכ 13%-עלו בכ 90-ת"או 35-מדדי ת"א- המובילים

ת"א ו בנייה-ת"אומדדי  31%-נפט וגז שעלה בכ-ת"אדד בעליות חדות מ בלטו
 . בהתאמה 26%-ובכ 29%-כשעלו ב 5-בנקים

 מיליארד 1.9-כ של בהיקף ערים במחזורים התאפיין המניות בשוק המסחר
 .שעברה בשנה למחזור בדומה, ביום בממוצע שקל

יותר  – מיליארד שקל 17-כב והסתכמו השנה והמניות התגברהגיוסים בשוק 
 תקופה המקבילה אשתקד.הגיוס בפי שלושה לעומת מ

 63  אביב-הצטרפו לשוק המניות בתל 2021בסיכום המחצית הראשונה של 
זאת בהמשך  מיליארד שקל, 7.8-שגייסו סכום מצרפי בסך כ מנפיקות חדשות

 . 2020שנת ל כבבשוק המניות חדשות  מנפיקות 27-ל

  .חברות הייטק ושותפויות מו"פמהמנפיקות החדשות השנה הן  42

ו"שרין "ראדא"   -בנוסף, שתי חברות טכנולוגיה ביצעו רישום כפול 
 רובן חברותלשמונה חברות נסחרות,  הוכנסה פעילות חדשהכן ו ,טכנולוגיות"

 הייטק. 

ליות שערים הסתכם בעבמחצית הראשונה של השנה המסחר באיגרות חוב 
 . הצמודות במרבית מדדי איגרות החוב

, בדומה מיליארד שקל 4.2-המחזור היומי הממוצע באיגרות חוב הסתכם בכ
  למחזור הממוצע בשנה הקודמת.

בעיקר קרנות נאמנות וכן קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל, קנה הציבור 
 .בת"א המשקיעות באג"ח חברות

*** 
 יחידת המחקר, נורית דרור

 

הסתכם  2021של  במחצית הראשונהאביב -המסחר בבורסות בעולם וגם בתל
  .תוך תנודתיות המובילים המדדיםבכל בעליות שערים 

של התפרצות נגיף הקורונה ברחבי העולם, תוך גילוי  נפתחה ב"גל שלישי" 2021שנת 
 מוטציות נוספות, שבעקבותיה חל הידוק של המגבלות ברחבי העולם. 

התנהל על רקע הידוק והארכת הסגר השלישי, בינואר, כאשר בפברואר המסחר בארץ 
החלה להסתמן ירידה בתחלואה עקב עלייה בשיעור המתחסנים והמשק החל ביציאה 

  .2021ביוני  15-הדרגתית איטית מהסגר עד לכדי חזרה לפעילות מלאה ב

                                                 
 .2021ביוני  29-בוקר הנכון ל ,נתוני אומדן *



 

ברווחיות ועלייה דעיכת הקורונה, כאמור, בעיקר  אביב תרמו-לעליות השערים בתל
החברות הבורסאיות כפי שבאה לידי ביטוי בדוחות כספיים חיוביים לרבעון הראשון של 

2021. 

ר בהשפעת מתגבנפלציה יהאקצב , באבטלהוהמשק עדיין שרוי במיתון יחד עם זאת, 
ממשלה מתנהלת לפי תקציב המשך לשנת הועלייה במחירי הסחורות וההובלה בעולם, 

עלייה בגירעון הממשלתי ובחוב החיצוני שנרשמו בשנת כשעליה להתמודד עם  2019
2020 . 

 שוק המניות

 : המדדים המוביליםעליות שערים בכל 

עלו  SME60-ת"או 90-ת"אי מדדו ,13%-בכ  35-ת"אמדד ה על 2021של  המחצית הראשונהבסיכום 

 13%-של כצעת ממו בבורסות המובילות בחו"ל: עלייהנרשמה דומה  עלייהיצוין כי . בממוצע 16%-בכ

 15%-של כעלייה והמייצגים את הכלכלה המסורתית בארה"ב,   S&P 500-ו Dow Jonesבמדדי  

 .מובילות באירופההבבורסות  בממוצע

 

 :לפיהן, 2021האופטימיות בשוק באה לידי ביטוי גם בתחזיות מקרו כלכליות חיוביות למשק לשנת 

-, לאחר התכווצות התמ"ג ב2021בשנת  6.5%-3.5%-המשק יעבור לצמיחה חיובית בשיעור של כ

אשתקד, שיעור הבלתי מועסקים במשק כולל הנעדרים זמנית בגלל הקורונה יירד לשיעור חד  2.6%

הגירעון  ,2021במאי  5%-כו 2020בדצמבר  10%-עד סוף השנה לעומת כ 7%-5.5%-של כספרתי 

 .ייה בהכנסות ממיסיםעקב על אשתקד 12%-השנה לעומת כ 9.5%-6.5%-הממשלתי יירד לכ

מדד בלטו לחיוב  המדדים הענפיים: בכלעליות שערים נרשמו  2021בסיכום המחצית הראשונה של 

 בהתאמה. 26%-ובכ 29%-שעלו בכ 5-ות"א בנקים ת"א בנייהומדדי  31%-שעלה בכת"א נפט וגז 

צית הראשונה במח 44%-השנה, היא תוצאה של עליית מחיר הנפט )ברנט( בכהנפט והגז עליית מדד 

 הבנקיםלעלייה במניות ואילו  המשך עלייה בביקוש לדירותהושפעה מ הבנייה, עליית מדד 2021של 

הודות לשורת הקלות שניתנו להם בשנת   2021תרמה עלייה ברווחיות הבנקים ברבעון הראשון של 

 .והגדלת האשראי שנתנו לעסקים גדולים ולנוטלי משכנתאות 2020הקורונה 

 בלט לחיוב מדד , 2020מדדי ההייטק שנהנו מעליות שערים נאות בשנת הקורונה ין ביצוין כי 

שיעור דומה לעליית המדד בכל שנת  -במחצית הראשונה של השנה  18%-שעלה בכ  ביומד-ת"א

, בלבד 6%-בכהתמתנו השנה העליות והסתכמו  טכנולוגיה-ת"אועילית -טק מדדי, בעוד שב2020

  .2020ת בשנ 38%-לאחר שזינקו בכ

בממוצע במרבית מדדי המניות המובילים, בראשם מדדי  1%-נרשמו ירידות שערים בשיעור של כביוני 

עילית -טק מדדייוצאי דופן ביוני, מדדי בהתאמה.  3%-ובכ 7%-שירדו בכ 5-ת"א בנקיםובנייה -ת"א

  .1%-שעלה בכ וגזנפט -"אתביוני ומדד   3%-עלו בכש טכנולוגיה-ת"או

זאת  ,בארץ והחזרת המגבלות חשש להתפרצות מחודשת של הקורונההמ הושפע יביונ המסחר

לצד המשך עליית מחירי הסחורות וההובלה שהביאו לעלייה בשיעור , בעקבות ניצני הדבקה בנגיף

 בארה"ב עפ"י תחזית הפד( 3.4%-בארץ עפ"י תחזית האוצר, וכ 2.2%-הצפויה )כ נפלציהיהא

 .2023שיעלה את הריבית פעמיים, ברבע אחוז, כבר בשנת ולהצהרת הפד כי לא מן הנמנע 

 1.9-הסתכם בכ ,סל קרנותכולל  ,המחזור היומיהתאפיין במחזורים ערים ובשוק המניות  המסחר

  .2020בשנת הממוצע למחזור זאת בדומה , של השנה במחצית הראשונהביוני וגם מיליארד שקל 

התקופה לעומת  שלושהפי יותר מ –מיליארד שקל  17-כגויסו  2021בסיכום המחצית הראשונה של 

 . 2020שנת כל מיליארד שקל שגויסו ב 17-כ וסכום של, המקבילה אשתקד

בסיכום המחצית  .הראשוניותלהתגברות גל ההנפקות  השנה נזקפת יםבגיוסהחדה העלייה 

בהנפקות  מיליארד שקל 7.8-גייסו כ (שותפויות מו"פ בעש בהן)חברות  63  - 2021הראשונה של 

בתקופה מיליארד שקל  1-שגייסו כ (בהן שותפות מו"פ)חברות חדשות  ששלעומת (, IPOsראשוניות )

  .המקבילה אשתקד



 

 Book) בוצעו בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים השנה מרבית ההנפקות החדשות 

Building) בדרך זו  גויסו בסיכום המחצית הראשונה. וזאת בהמשך למגמה שהחלה בשנה הקודמת

מהסכום שגויס ע"י   92%-סכום המהווה כ - (IPO) ראשוניות הנפקות 52-מיליארד שקל ב 7.2-כ

 .מנפיקות חדשות השנה

הנסחרת בנאסד"ק  ראדא: שתי חברות טכנולוגיה ביצעו רישום כפול 2021במחצית הראשונה של 

, החלה להיסחר בפברואר גם כלי טייסעוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות מכ"ם קרקעיות ומערכות לו

הינה ו –הנסחרת בסינגפור ועוסקת בפיתוח מערכות למיפוי ועיבוד יהלומים שרין טכנולוגיות בת"א, ו

, הגישה בסוף יוני מסמך לרישום ברישום כפולוגם בתל אביב ( SGXבסינגפור )להיסחר הראשונה 

 אביב.-מניותיה למסחר מקביל בתל

)כולל  חברות ושותפויות 65 -  2021של  במחצית הראשונהבשוק המניות החדשות החברות מספר 

בסוף יוני  .1993מאז שנת שיא מהווה , ברישום כפול(ו שנרשמ ואת "שרין טכנולוגיות" את "ראדא"

 הגבוה ביותר מזה כשמונה שנים. –ברות מניות ח 512נסחרות בת"א  2021

 –, מלבד אחת נסחרות חברות לשמונה חדשה תפעילו הוכנסהבסיכום המחצית הראשונה של השנה 

 נוסטרומופעילות  –חדשה לחברה נסחרת  פעילות הייטקביוני הוכנסה  כולן פעילויות מתחום ההייטק.

העוסקת בפיתוח טכנולוגיות מתקדמות לאגירה ולניהול ביקוש לאנרגיה תרמית  הוכנסה לתוך חברת 

  "סומוטו".

 2.1-מיליארד שקל, לעומת כ 2.6-כ 2021צית הראשונה של במח "לבחו גייסוהחברות הדואליות 

מיליארד שקל מתוכם גויסו בהנפקות לציבור  1.5-כ מיליארד שקל שגויסו בתקופה המקבילה אשתקד.

 חברות הייטק. 12בארה"ב ע"י 

מיליארד שקל  3.4-כ – מיליארד שקל 4.4-כ בסך אביב-בשוק המניות בתלנרשמו גיוסים ערים  ביוני

 מיליארד שקל גויסו בהקצאות פרטיות ובמימוש של כתבי אופציות למניות. 1-בהנפקות, וכ גויסו

ההנפקה . (IPOs) ראשוניות בהנפקותמיליארד שקל  2.4-בהן שותפות מו"פ גייסו ביוני כחברות  17

מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים  883-כ גייסהש ,ורידיס חברתשל  היאהבולטת בחודש יוני 

מיליון שקל  177-מיליארד שקל לאחר ההנפקה. כ 3.7(, לפי שווי חברה של Book Buildingדיים )מוס

 .מיליון שקל גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין 706-גויסו ע"י החברה, וכ

מיליון שקל בהצעה לא  350-שגייסה כיוחננוף רשת המרכולים  ו:בלט ביוניבקרב המגייסות הותיקות 

סים ( בתל אביב, IPOלאחר שביצעה בהנפקה ראשונית ) וחצי שנהכארץ ובחו"ל אחידה למוסדיים ב

 267-שהקצתה מניות בשווי של כאינרום בנייה מיליון שקל בהנפקת זכויות,  257-שגייסה כ קומרשייל

שהקצתה מניות אי.אל.די , ובתמורה למלוא הון מניות המיעוט בחברת הבת "נירלט צבעים"מיליון שקל 

 מיליון שקל בתמורה למלוא הון המניות של חברת "האב". 245-בשווי כ

-וגייסו סכום מצרפי בהיקף של כ 2021יוני בחודש  (IPOשביצעו הנפקה ראשונית ) החברות 17להלן 

 מיליארד שקל: 2.4

 תחום עיסוק ענף ותת ענף שם החברה #
סכום 
 הגיוס

שווי 
החברה 
 בהנפקה

תחומי איכות הסביבה,התפלת מים  קלינטק -טכנולוגיה  (4(,)1)ורידיס  1
 ואנרגיה

 883   3,742  

מתכת ומוצרי  -תעשייה  (4(,)1)קבוצת אקרשטיין  2
 בניה

ייצור ושיווק מוצרי בטון לפיתוח 
 סביבתי ובנדל"ן מניב

 300   1,150  

תוכנה  -טכנולוגיה  (4(,)1)גלאסבוקס  3
 ואינטרנט

פיתוח תוכנה לאנליזה של נתוני 
 ם דיגיטלייםגלישה בערוצי

 312   1,091  

 -שרותים פיננסיים  (1)גמא ניהול  4
 שרותים פיננסיים

בנקאי ושרותים -מתן אשראי חוץ
 לכרטיסי אשראי

 203   770  

פיתוח מכשירי אולטרסאונד ניידים  מכשור רפואי -ביומד  (3)(,1)פלסאנמור  5
 לשימוש ביתי

 137   733  

  478   25  וח רכב ורכוש דיגיטליביט ביטוח -ביטוח  (1) ליברה 6



 

 תחום עיסוק ענף ותת ענף שם החברה #
סכום 
 הגיוס

שווי 
החברה 
 בהנפקה

אלקטרוניקה  -טכנולוגיה  (1)נקסט ויז'ן  7
 ואופטיקה

פיתוח וייצור מצלמות יום ולילה 
 מיוצבות לכלי רכב וכלי טיס

 113   407  

-מסחר ושירותים  (1)אי.טי.ג'י איי  8
 שירותים

מתן שירותי לוגיסטיקה ליבוא ויצוא, 
 בנקאי-עמילות מכס ואשראי חוץ

 130   400  

תוכנה  -טכנולוגיה  (1)אידומו   9
 ואינטרנט

פיתוח ומכירת תוכנה להכנת סרטי 
 וידאו מותאמים אישית

 75   345  

פיתוח ושיווק פלטפורמות לטיהור  קלינטק -טכנולוגיה  (1)אורה סמארט  10
 אוויר בתוך מבנים ובניטור אוויר

 35   167  

 -שרותים פיננסיים  בול מסחר 11
 אשראי חוץ בנקאי

  119   30  בנקאי-מתן אשראי חוץ

פיתוח, ייצור שיווק ומכירה של  מכשור רפואי -ביומד  (2)אנויז'ן מדיקל   12
מכשור רפואי בתחום ההזנה התוך 

 גופית 

 20   109  

רובוטיקה  -טכנולוגיה   (3(,)1)דיאם  3שלוש  13
 ותלת מימד

פיתוח ראש הדפסה מבוסס לייזר 
מימדית של מוצרים -תלת להדפסה
 לתעשייה

 32   95  

תוכנה  -טכנולוגיה  (3(,)1)איידנטי הלת'  14
 ואינטרנט

פיתוח ומכירת תוכנה לניהול מידע 
 רפואי בבתי חולים

 27   86  

תוכנה  -טכנולוגיה  (1)שמיים אימפרוב   15
 ואינטרנט

פיתוח פלטפורמה טכנולוגית 
מבוססת בינה מלאכותית להפקת 

 תחקיר-ם ותהליכי תדריךלקחי

 22   73  

מחקר ופיתוח בתחום רפואת  ביוטכנולוגיה -ביומד  (3)מטריסלף  16
 והנדסת רקמות

 24   48  

השקעות  –טכנולוגיה  )יה"ש( 2040הייב  17
 בהייטק

השקעה בחברות העוסקות במחקר 
 הטכנולוגיה ופיתוח בתחומי 

32 32 

 9,846 2,400   2021יוני מנפיקות חדשות ב 17סה"כ גויס ע"י 

  2,310  מזה גויס בהצעה לא אחידה

 הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים.   (1)

  .הצעה אחידה לציבור + הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (2)

 פ."( הנפקה עפ"י כללי הרישום לחברות מו3)

 ( ההנפקה כללה הצעת מכר.4)

 

רשימת המנפיקות החדשות השנה, ראה של  ית הראשונהבמחצהמנפיקות החדשות  36לרשימת  ( 5)

  באתר האינטרנט של הבורסה לני"ע. 2015-2021

 שוק איגרות החוב 

במדדי איגרות בעליות שערים התאפיין  2021במחצית הראשונה של  החובבשוק איגרות המסחר 

 החוב הצמודים:

 החוב איגרותו 4.5%-בכ 2021של  במחצית הראשונהעלו  המדד צמודותאיגרות החוב הקונצרניות 

-עלה בכמדד המחירים לצרכן . 1.3%-כשל יותר רשמו עלייה מתונה  המדד צמודות הממשלתיות

 0.7%בינואר ושל  0.1%, לאחר אינפלציה שלילית בשיעור של 2021מאי -רבחודשים ינוא 1.5%

  .2020בשנת 

ציפיות , וזאת בהשפעת 8.6%-כבעלייה של בלטו לחיוב  איגרות החוב הקונצרניות צמודות המט"ח

וציפיות  תוכנית רכישות הדולרים עליה הודיע בנק ישראלעקב  , בין היתרעליית הדולר ביחס לשקלל

  .עלאת ריבית הפדלהקדמת ה

 החוב גרותיאירידות שערים אפיינו את איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה, בראשן 

. 2021במחצית הראשונה של  6%-רדו בכשי שנים 10-ל קבועה בריבית שקליות הממשלתיות

זאת  ,2021בסוף יוני  1.1%-, לכ2020דצמבר בסוף  0.8%-עלתה מכ אלהתשואה לפדיון של אג"ח ה

https://info.tase.co.il/heb/Statistics/Stat_l06_ListedCompaniesNo/pages/stat_l06_listedcompaniesnumber_n.aspx?table=4
https://info.tase.co.il/heb/Statistics/Stat_l06_ListedCompaniesNo/pages/stat_l06_listedcompaniesnumber_n.aspx?table=4


 

 2020דצמבר בסוף  0.9%-שנים שעלתה מכ 10-בדומה לתשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל

עלייה בשיעור ה. עלייה בתשואות האג"ח לפדיון של אג"ח אלה, משקפת את 2021בסוף יוני  1.5%-לכ

 עלייה בשיעור הריבית.ציפיות המשקיעים להאינפלציה ובעקבות זאת 

בממוצע במרבית מדדי איגרות החוב, להוציא את  כחצי אחוזות שערים של עד יצוין כי ביוני נרשמו עלי

במחצית הראשונה  6.6%-ביוני, והשלים עלייה של כ 1.7%-כבלט בעלייה של שתל בונד גלובל מדד 

 .2021של 

של  במחצית הראשונהמיליארד שקל  4.2-בכהסתכם  )כולל קרנות סל(המחזור היומי באיגרות חוב 

 – איגרות החוב הממשלתיותבעלייה במחזורי המסחר  .2020שנת בממוצע למחזור ה בדומה, השנה

מיליארד שקל  3-לעומת כ 2021של  במחצית הראשונהמיליארד שקל  3.3-שהמחזור בהן הסתכם בכ

רכישות של  המשך לכך תרמולעלייה זו . , קוזזה בירידה דומה באיגרות החוב הקונצרניות אשתקד

, בעוד 2021 מאי-בחודשים ינוארמיליארד שקל  19-כשהסתכמו ב, בנק ישראלאג"ח ממשלתיות ע"י 

 . 2020רכישות של אג"ח קונצרני ע"י בנק ישראל נבלמו כבר בדצמבר 

מיליארד  75-והסתכמו בכהתגברו השנה, אביב -בתלע"י האוצר איגרות החוב בהנפקות של הגיוסים 

מהסכום  75%-כאשתקד. בתקופה המקבילה וטו מיליארד שקל בר 52-שקל, לעומת גיוס בהיקף של כ

  גויס באג"ח צמוד מדד. 25%-גויס באג"ח שקלי וכ

באמצעות הנפקות אג"ח נבלמו השנה,  גיוסי האוצר בשווקים הבינלאומיים יחד עם זאת יש לציין כי 

גיוסי האוצר מיליארד שקל במחצית הראשונה אשתקד. כמו כן,  46-זאת לעומת גיוס בהיקף של כ

 יונימיליארד שקל ב 9.5-לכ  2021מיליארד שקל בינואר  14.8-מכ ירדו בהדרגהאביב -בתלשנה ה

להאטה בהיקף גיוסי האוצר מתחילת השנה תרמה העלייה בהכנסות הממשלה, בעיקר . 2021

לעומת התקופה המקבילה אשתקד כפי שעולה מנתוני משרד  2021אפריל -בינואר 28%-, בכממיסים

  .האוצר

 21.9-הגיע לכ של השנה במחצית הראשונה בשוק איגרות החוב ע"י החברותמהציבור סים הגיוסך 

בתקופה מיליארד שקל  30-בסך כ גיוסלעומת , ביונישגויסו מיליארד שקל  3.1-כ, מתוכם מיליארד שקל

  .אשתקד המקבילה

קל שגויסו מיליארד ש 22-מיליארד שקל, לעומת כ 18.4-כוהסתכם בצטמצם גיוס הסקטור הריאלי ה

 . אשתקד בתקופה המקבילה

מיליארד  1.1-שגייסה כמקורות חברת המים הממשלתית ההנפקה הגדולה בסקטור זה בוצעה ע"י 

 שקל באג"ח צמוד מדד.

 

במחצית  שגייסו חברות ענף הנדל"ןב םמקור, הסקטור הריאלי בגיוס ירידההמ מיליארד שקל 2-כ

. אשתקד בתקופה המקבילהמיליארד שקל  14-ת כמיליארד שקל, לעומ 12-כ של השנה הראשונה

 .מיליארד שקל 1-כ שגייסה  אפי נכסים הנדל"ן מניב בחו"להמנפיקה הגדולה היא חברת 

שתי חברות  –חברות נדל"ן שביצעו הנפקה ראשונה בבורסה של איגרות חוב  ארבעבין המגייסות 

הילה וחברת הנדל"ן מניב , אבגדייה חברת הבנ , קבוצת יובליםוגלעד מאי  –בנייה שהנפיקו ביוני 

  .משרדים

אנרגיה ענף ושותפויות חברות בגיוסי  םמקור, הסקטור הריאלי הירידה בגיוסמיליארד שקל מ 1.5-כ

מיליארד  3-, לעומת כבמחצית הראשונה של השנה מיליארד שקל 1.5-כשהסתכמו ב וחיפושי נפט וגז

 אשתקד.  בתקופה המקבילהשקל 

מיליארד שקל,  3.5-כ הסתכםו הצטמצם של השנה במחצית הראשונההפיננסי ר הסקטוע"י  גיוסה

 בסקטור זה בוצעה ע"י ההנפקה הגדולה. אשתקד בתקופה המקבילה ושגויסמיליארד שקל  8-לעומת כ

הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת  COCOמיליארד שקל באג"ח  0.9-שגייס כ דיסקונטבנק 

 הקרן.

הגיוס מ 51%-כ: 2021של  הראשונה במחציתמהציבור  חברות לגיוס באג"ח  נוספים מאפיינים

 הגיוס בוצע באג"ח שקלי, רובו בריבית קבועה. מ 49%-כובוצע באג"ח צמוד מדד, 

מהגיוס בוצע בדירוג נמוך יותר,  7%-" ומעלה, כAמהגיוס בוצע באג"ח בדירוג גבוה מקבוצת " 78%-כ

 ירוג.מהגיוס בוצע באג"ח ללא ד 15%-וכ



 

  למסחר שנרשם ח"אג של הקצאותב של השנה במחצית הראשונה נוספים גויסו שקל מיליארד 12-כ

מיליארד  8.2-כמתוכם, . אשתקד בתקופה המקבילה שגויסומיליארד שקל  4-לעומת כ, TASE UP-ב

באג"ח  אנרג'יאןהנפט והגז  חברתחברה ייעודית של  –אנרג'יאן ישראל ע"י גויסו לראשונה שקל 

מזרחי טפחות מיליארד שקל גויסו ע"י בנק  2.0-כדולרי למשקיעים מוסדיים זרים וישראלים בחו"ל. 

 הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת קרן.  COCOבאג"ח דולרי מסוג 

 שוק הנגזרים

 התאפיין בתנודתיות במחזורי המסחר. 2021במחצית הראשונה של המסחר בנגזרים  

, אלף יחידות 98-הסתכם המחזור היומי בממוצע בכ)חודשיות ושבועיות(  35-באופציות עד מדד ת"א

  .2020מהמחזור הממוצע בשנת  12%-נמוך בכ

נקודות  19-מכ עלה VTA35 מדד התנודתיותהמסחר הושפע מהתנודתיות במסחר במניות, כאשר 

סוף ב נקודות 12רמה של לתוך תנודתיות ירד ו ,2021בסוף ינואר נקודות  24-כל 2020דצמבר  בסוף

-לכ נקודות בתחילת השנה 23-מכ עלהש VIX S&Pמדד בדומה לוזאת , 2021המחצית הראשונה של 

של  המחצית הראשונהנקודות בסוף  16לרמה של  תוך תנודתיות ירדו, 2021נקודות בסוף ינואר  33

2021. 

מחזור מה 4%-כנמוך באלף יחידות,  51-הסתכם המחזור היומי בממוצע בכ באופציות הדולריות

כשבסיכום המחצית התנודתיות בשער הדולר ביחס לשקל, המסחר הושפע מ .2020הממוצע בשנת 

הודעת בנק ישראל על תוכנית בלבד ביחס לשקל, זאת חרף  1.5%-הראשונה התחזק הדולר בכ

להיחלשות המטבע גורמים רבים, ביניהם  .מיליארד דולר השנה 30רכישות דולרים בהיקף של לפחות 

המשך הרחבה כמותית ע"י הפד לצד הגדלת יצוא גז טבעי מישראל, וירידה בתיירות לחו"ל עקב נגיף 

 הקורונה.

 קרנות סל וקרנות נאמנות

 2021של  במחצית הראשונהבסוף  בבורסה שנסחרוקרנות חוץ  24-ו קרנות הסל 545 שווי השוק של

 מיליארד שקל.  101.7-בכ סתכםוה בתחילת השנה השווי לעומת שקל מיליארד 10-בכ גבוההיה 

 

, שמקורה בעליית שערי המניות, קרנות  סל על מדדי מניות בת"אמיליארד שקל עלייה בשווי   4.1-כ

שמקורה בעליית שערי קרנות סל על מדדי איגרות חוב קונצרניות מיליארד שקל עלייה בשווי  0.7-כ

 4.3-כ – על מדדי מניות בינלאומיים קרנות סלמיליארד שקל עלייה בשווי  5.1-וכ איגרות החוב,

 מיליארד שקל עלייה שמקורה ברכישות הציבור. 0.8-מיליארד שקל עלייה שמקורה בשערי המניות וכ

 קרנות נאמנות על מדדי איגרות חוב ומדדי מניות בת"אשל הציבור רכישות  בלטובקרנות הנאמנות 

לעומת רכישות של , רד שקל בקרנות אג"ח(מיליא 16.8-מרבית הסכום, כ-מיליארד שקל ) 19.7-בסך כ

 מיליארד שקל. 4.4-בחו"ל בסך כקרנות המשקיעות 

  



 

 (29.6.2021-בוקר הנכון ל ,)אומדן 2021שנת  יוני ומחצית ראשונהחודש ם בורסאיים עיקריים תונינ

 2020שנת  1-6/2021  6/2021 מדדים

 -10.9% 12.8% -0.4% 35-ת"א

 18.1% 15.7% 0.4% 90-ת"א

 SME60 1.1%- 17.3% 15.6%-ת"א

 39.3% 18.4% -0.5% ביומד-ת"א 

 -44.8% 31.4% 1.0% נפט וגז -ת"א 

 -4.6% 18.7% -2.5% נדל"ן-ת"א

 -21.8% 26.0% -2.6% 5-ת"א בנקים

 1.2% 1.3% 0.3% צמוד מדד –איגרות חוב ממשלתיות 

 1.5% -1.8% 0.3% שקליות ר.קבועה -איגרות חוב ממשלתיות

 0.0% 4.5% 0.1% צמוד מדד –גרות חוב חברות אי

 -0.1% 1.9% 0.8% שקלי-תל בונד –איגרות חוב חברות 

 1-6/2021 2020שנת  1-6/2021 6/2021 *(שקליםמיליוני )מחזור יומי 
 2020לעומת 

 1% 1,858 1,872 1,824 ** והמירים מניות

 8% 3,059 3,292 2,730 ממשלתיות איגרות חוב

 -19% 1,076 869 847 ** ממשלתיות-לא איגרות חוב

 -41% 579 341 146 מילווה קצר מועד

אלפי )  35-ת"אחודשיות על מדד אופציות 
 אופציות(

51 64 76 17%- 

אלפי )   35-ת"אשבועיות על מדד אופציות 
 אופציות(

29 34 36 4%- 

 -4% 53 51 39 אלפי אופציות()דולריות אופציות 

  2020שנת  1-6/2021 6/2021 (שקליםמיליארדי ) גיוס הון

  16.8 16.9 4.4  והמירים בת"א )כולל מימושים( מניות

  7.4 2.5 0.1 מניות והמירים בחו"ל 
  - TASE UP - 0.3-מניות ב

  4.6 7.8 2.4 מזה: ע"י חברות חדשות
  חברות 27 חברות 63 חברות 17 מספר מנפיקות חדשות

  חברות 5 חברות 8 1 הכנסת פעילות חדשה לחברות
  חברות 3 חברות 2 1 רישום כפולחברות 

  131.5 74.8 9.5 איגרות חוב ממשלתיות בת"א )ברוטו(
  51.8 - - איגרות חוב ממשלתיות בחו"ל

  51.5 21.9 3.1 איגרות חוב חברות לציבור 
  12.0 3.5 0.3 סקטור פיננסי מזה:

  39.5 18.4 2.8 סקטור ריאלי        
   TASE UP  - 12.3 14.1ות חוב חברות איגר

  1.6 0.2 - איגרות חוב מובנות
 1-6/2021 2020שנת  1-6/2021 6/2021 (מיליוני שקלים)מחזור יומי בקרנות סל 

 2020לעומת 
 -23% 393 301 291 קרנות סל בשוק המניות

 -15% 148 126 126 קרנות סל בשוק איגרות החוב
 31.12.2020 30.6.2021  וחוץקרנות סל 

 554 569  נסחרות מספר קרנות
 91.1 101.7  )מיליארדי שקלים(שווי קרנות 
 רכישות/מכירות – קרנות סל

 שקלים(יליוני )מ
 2020שנת  1-6/2021 6/2021

 2,291 -80 -815 קרנות סל על מדדי מניות בת"א
 -8,281 791 -218 קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל

 2,980 -65 -22 אג"ח חברות בת"א קרנות סל על מדדי
קרנות סל על מדדי אג"ח ממשלתי בת"א 

 ואג"ח בחו"ל
166 25 749- 

 .כולל עסקאות מחוץ לבורסה  * 
 כולל קרנות סל וקרנות חוץ.  **
 


