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מגמה מעורבת במדדי המניות המובילים – עליית שערים במניות ת"א35-
ות"א-צמיחה ,וירידות שערים במדדי ת"א 90-ות"א;SME60-
גיוסי ענק בהיקף של כ 2.7-מיליארד שקל בשוק המניות;
גל ההנפקות הראשוניות מתגבר – ארבע חברות חדשות בשוק המניות,
המתווספות לשמונה חברות חדשות מתחילת השנה:
חברת חיפושי הנפט והגז תמר פטרוליום גייסה  696מיליון שקל בהנפקה לא אחידה
למשקיעים מוסדיים בארץ ובחו"ל ,וזאת לאחר גיוס ענק בשוק איגרות החוב;
חברת גלובל כנפיים ,שלה רק אג"ח בבורסה ,ביצעה השבוע הנפקת מניות ראשונה
בשווי כ 124-מיליון שקל ,מתוכם כ 31-מיליון שקל בהצעת מכר ע"י חברת האם
"כנפיים";
בית ההשקעות מור השקעות ,גייס מהציבור כ 78-מיליון שקל;
חברת התרופות אורמד ,שמניותיה נסחרות בנאסד"ק ,רשמה את מניותיה למסחר
כפול בתל-אביב;
המשך גיוסים ערים בשוק איגרות החוב בתל אביב – הסקטור העסקי גייס כ7-
מיליארד שקל,
חברת חיפושי הנפט והגז תמר פטרוליום גייסה  2.3מיליארד שקל בהנפקת ענק
ראשונה של איגרות חוב ,ונאוויטס מימון גייסה כ 0.5-מיליארד שקל בהנפקה
ראשונה של אג"ח לציבור;
עליות שערים במרבית מדדי איגרות החוב לסוגיהן;
הושק מדד איגרות חוב חדש – "תל בונד-גלובל";
הציבור ממשיך לרכוש קרנות נאמנות המשקיעות במניות ובאיגרות חוב חברות בתל-
אביב ולמכור תעודות סל על מדדי מניות מקומיים ותעודות מטבע.

נורית דרור ,יחידת המחקר
שוק המניות


מגמה מעורבת אפיינה את מדדי המניות המובילים ביולי :2017
 oמדד המניות הגדולות ת"א 35-עלה ב ,0.9%-והוא עדיין נמוך ב 1.6%-מאשר בתחילת
השנה.
מדד ת"א-צמיחה עלה אף הוא בכחצי אחוז והשלים עלייה של כ 11.5%-מתחילת השנה.
 oמאידך ,מדדי המניות הבינוניות ירדו בהשפעת מניות הנדל"ן הכלולות בהן :מדד ת"א90-
שירד ב 0.7%-ביולי ,אך עדיין בולט בעלייה של כ 12%-מתחילת השנה ,ומדד  SME60ירד
ביולי בכ 0.9%-לאחר שבסיכום המחצית הראשונה של השנה נותר ללא שינוי.
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מדדי מניות עיקריים:
מדד
ת"א35-
ת"א90-
ת"אSME60-
ת"א-צמיחה
ת"א טק-עילית
ת"א בנקים5-
ת"א-נדל"ן
ת"א-נפט וגז

1-7/2017
-1.6%
12.2%
-1.1%
11.5%
2.3%
10.6%
13.0%
-3.3%

יולי 2017
0.9%
-0.7%
-0.9%
0.5%
2.6%
2.1%
-1.0%
-2.8%

מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):
מניות כולל תעודות סל
מניות ללא תעודות סל

יולי 2017
1,159
891

1-7/2017
1,478
1,153



המחזור היומי בשוק המניות (כולל תעודות סל) שהסתכם בכ 1.2-מיליארד שקל ביולי ,החודש
הראשון לפגרת הקיץ ,היה נמוך בכ 25%-מהמחזור במחצית הראשונה של  ,2017ונמוך בכ9%-
מהמחזור הממוצע בשנת .2016



המחזור במניות ללא תעודות סל שהסתכם בכ 0.9-מיליארד שקל ביולי ,היה נמוך אף הוא בכ25%-
מהמחזור במחצית הראשונה של  ,2017אך נמוך בכ 3%-בלבד מהמחזור הממוצע בשנת .2016
גיוסי הון/חברות חדשות:
הנפקות והקצאות של מניות (במיליוני שקלים):

גיוס בתל-אביב
מזה :ע"י חברות חדשות
(מספר חברות חדשות)
גיוס בחו"ל
סה"כ

1-7/2017
8,032
2,106
( 11חברות)
1,516
9,548

יולי 2017
2,736
898
( 3חברות)
55
2,791
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ביולי נרשמו גיוסים ערים בשוק המניות בתל-אביב בסך של כ 2.7-מיליארד שקל:
 כ 1.5-מיליארד שקל גויסו בתשע הנפקות לציבור וב 2-הנפקות זכויות.
 oבין המנפיקות החודש שלוש חברות חדשות ,המתווספות לשמונה חברות חדשות מתחילת
השנה:



תמר פטרוליום הינה חברה ייעודית שהקימה "דלק קידוחים" לצורך מכירת 9.25%
משדות הגז "תמר" ו"דלית" שברשותה ,וזאת בהתאם למתווה הגז .החברה גייסה 696
מיליון שקל בהצעה לא אחידה של מניות למשקיעים מוסדיים בארץ ובחו"ל .לפני כן,
בתחילת החודש ,ביצעה החברה הנפקת ענק בסך כ 2.3-מיליארד שקל בשוק איגרות
החוב (לפירוט ראה "שוק איגרות החוב" ,להלן).



גלובל כנפיים ,העוסקת ברכישה ,החכרה ומכירת מטוסים ,שעד כה נסחרו בבורסה
רק אג"ח שלה ,גייסה לראשונה מהציבור כ 124-מיליון שקל במניות ,מתוכם כ 31-מיליון
שקל בהצעת מכר ע"י חברת האם "כנפיים".



מור השקעות העוסקת בניהול תיקים וקרנות נאמנות ,גייסה כ 78-מיליון שקל בהנפקת
מניות וכתבי אופציה לציבור .בהנפקה נרשם ביקוש יתר של פי  3מהציבור ומחיר
הסגירה ליחידה היה גבוה בכ 4%-ממחיר המינימום.

 oבין המנפיקות הותיקות החודש ,בלטו בגודלן הנפקות שביצעו חברות הנדל"ן  -מבני תעשיה
שגייסה כ 279-מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור ,ואיירפורט סיטי שגייסה כ 259-מיליון
שקל בהנפקת זכויות.
 מניות בשווי כ 1.1-מיליארד שקל הוקצו ב 12-הקצאות פרטיות .מתוכם ,מניות בשווי כ693-
מיליון שקל הוקצו ע"י חברת ההשקעות אמיליה פיתוח למר עודד פלר בתמורה למלוא הון
המניות של "פלר אחזקות"  -חברה העוסקת באספקת שירותים לתעשיה .כ 180-מיליון שקל
גויסו ע"י שטראוס גרופ בהקצאת מניות למשקיעים מוסדיים.
 כ 94-מיליון שקל הוזרמו בגין מימוש סופי של כתבי אופציה למניות חברת הנדל"ן בראק אן וי.


חברת התרופות אורמד ,שמניותיה נסחרות בנאסד"ק ,רשמה את מניותיה למסחר מקביל
בתל-אביב (סמל" :ארמד") החל ב .12.7.2017-החברה הינה חברת תרופות בשלב הקליני,
המתמקדת בפיתוח טכנולוגיה ייחודית למתן אוראלי של תרופות הניתנות כיום באמצעות זריקה
בלבד .שווי שוק מניות החברה כ 350-מיליון שקל והן צפויות להצטרף למדדי הבורסה –
ת"א ,SME60-ת"א SME150-ות"א גלובל-בלוטק ,החל מחודש ספטמבר .2017
כיום נסחרות בת"א  64חברות שמניותיהן נסחרות גם בארה"ב או גם באירופה.

3

www.tase.co.il

שוק איגרות החוב והמק"מ
מדדים עיקריים:

אג"ח חברות:
תל בונד20-
תל-בונד40-
תל בונד-תשואות
תל בונד-שקלי
תל בונד – תשואות שקלי
אג"ח ממשלתי:
צמוד מדד
שקלי – ריבית קבועה

יולי 2017

1-7/2017

0.6%
0.1%
-0.3%
1.0%
0.4%

3.9%
2.3%
3.2%
4.5%
4.6%

1.0%
1.2%

1.3%
2.7%

 עליות שערים אפיינו את מרבית איגרות החוב לסוגיהן ,למעט מדד תל בונד-תשואות שירד
בכ ,0.3%-כששתי סדרות אג"ח של אינטרנט זהב תרמו כ 0.2%-לירידת המדד.
 oעלייה ממוצעת של כ 1%-אפיינה את איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד והשקליות
בריבית קבועה מסוג "שחר" ,כאשר איגרות החוב הממשלתיות שקליות מסוג "גילון" נותרו
כמעט ללא שינוי.
 oעלייה של כ 1%-אפיינה את מדד תל בונד-שקלי ובו אג"ח חברות שקליות בריבית קבועה.
מדד תל בונד  -תשואות שקלי עלה החודש בכ 0.4%-והוא עדיין בולט בעלייה של כ4.6%-
מתחילת השנה ,וזאת כ"פיצוי" על דירוג איגרות החוב הכלולות בו  -דירוג "מעלות" ( )-BBBעד
( )Aאו "מידרוג" ( )Baa3עד (.)A2


הושק מדד איגרות חוב חדש " -תל בונד-גלובל":
החל ביום ראשון ה 16-ביולי הושק מדד חדש תל בונד-גלובל ,המורכב מאג"ח שקליות של חברות
זרות ללא זיקה לישראל הנסחרות בבורסה .
במדד  25סדרות אג"ח של  18חברות ,בשווי שוק כולל של כ 14.5 -מיליארד שקל ,מרביתן אג"ח
חברות מענף נדל"ן .במדד נכללות אג"ח לא צמודות בריבית קבועה ,בעלות דירוג ) (-Aבדירוג
"מעלות" או ( )A3בדירוג "מדרוג" ,לפחות .
תקרת המשקל לכל סדרת אג"ח שתיכלל במדד  6% -ותקרת המשקל לכל מנפיק .20%

מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):

אג"ח ממשלתי
אג"ח חברות כולל תעודות סל
אג"ח חברות ללא תעודות סל
סה"כ אג"ח כולל תעודות סל
מק"מ

יולי 2017
2,941
962
848
3,903
173
4
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1-7/2017
2,760
1,056
919
3,816
232

 ביולי נרשמה עלייה במחזורי המסחר באיגרות חוב לעומת החודש הקודם ,שעיקרה באיגרות החוב
הממשלתיות שקליות:
 מחזור המסחר היומי באג"ח ממשלתי שקלי הסתכם בכ 1.9-מיליארד שקל ביולי גבוה בכ-
 13%מהמחזור בחודש הקודם.
 מחזור המסחר היומי באג"ח ממשלתי צמוד מדד הסתכם בכ 1.1-מיליארד שקל ביולי ,גבוה
בכ 5%-מהמחזור בחודש הקודם.
 מחזור המסחר היומי באג"ח חברות (כולל תעודות סל) הסתכם בכ 1-מיליארד שקל ביולי,
נמוך אך במעט מהמחזור בחודש הקודם.


ביולי נרשמה ירידה חדה של כ 11%-במחזור המסחר היומי במק"מ לעומת החודש הקודם ,והוא
הסתכם בכ 173-מיליון שקל בלבד.

הנפקות והקצאות של איגרות חוב:
אג"ח חברות:
הנפקות והקצאות של אג"ח חברות (במיליוני שקלים):
אג"ח לציבור
מזה :ע"י חברות חדשות
(מספר חברות חדשות)
אג"ח רצף מוסדיים ונשר
סה"כ


יולי 2017
6,668
2,788
( 2חברות)
323
6,991

1-7/2017
41,336
5,296
( 7חברות)
2,727
44,743

החברות גייסו מהציבור ביולי כ 7-מיליארד שקל בשוק איגרות החוב בתל-אביב ,כמעט כל הסכום
גויס ע"י הסקטור הריאלי.
 כ 3.2-מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח שקלי נושא ריבית קבועה ,כ 2.8-מיליארד שקל
גויסו באמצעות אג"ח צמוד דולר ,וכ 1-מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד.
 כ 6.4-מיליארד שקל גויסו ב 18-הנפקות לציבור ,כ 0.2-מיליארד שקל גויסו בשבע הקצאות
פרטיות ,וכ 0.3-מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח לא סחיר למוסדיים במסגרת נ.ש.ר.
 oכ 2.8-מיליארד שקל גויסו ע"י שתי חברות אנרגיה וחיפושי נפט וגז חדשות בבורסה:





כ 2.3-מיליארד שקל גויסו ע"י חברת חיפושי הנפט והגז תמר פטרוליום – בהנפקת
ענק ראשונה של איגרות חוב .ההנפקה בוצעה באמצעות אג"ח צמוד דולר בריבית
של  4.69%בדירוג "( A1מידרוג") .כאמור ,מספר ימים לאחר ההנפקה ,גייסה החברה
כ 0.7-מיליארד שקל נוספים בשוק המניות.
כ 0.5-מיליארד שקל גויסו ע"י נאוויטס מימון בהנפקה ראשונה של אג"ח לציבור.
החברה הינה בשליטת שותפות "נאוויטס" העוסקת בחיפושי נפט במפרץ מקסיקו.
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השותפות מתעתדת להנפיק יחידות השתתפות לציבור בבורסה ,ובשלב הראשון
הנפיקה חברת הבת "נאוויטס מימון" שתי סדרות של אג"ח צמוד דולר בריבית של
 7.75%בדירוג "( A-מעלות").
 oכ 1.3-מיליארד שקל גויסו ע"י תשע חברות נדל"ן ותיקות .בולטת בגודלה הנפקה שביצעה
מבני תעשיה בסך כ 0.5-מיליארד שקל באמצעות סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד,
בהנפקה שנייה של החברה השנה .בשתי הנפקות יחד גייסה החברה כ 1.1-מיליארד שקל,
כשלחברה פדיונות אג"ח סחיר בהיקף דומה בשנים .2018-2017
הנפקות גדולות נוספות היו :אול-יר שגייסה  303מיליון שקל באמצעות אג"ח שקלי,
בהנפקה שניה השנה .בשתי ההנפקות גייסה החברה כ 0.9-מיליארד שקל ,כשלחברה
פדיונות אג"ח סחיר בסך כ 170-מיליון שקל בשנים  ;2018-2017אשטרום נכסים שגיסה
 180מיליון שקל באמצעות אג"ח צמוד מדד ,כשלחברה פדיונות אג"ח סחיר בסך כ320-
מיליון שקל בשנים .2018-2017
 oכ 0.9-מיליארד שקל גויסו ע"י שלוש חברות מסחר ושירותים וכ 0.7-מיליארד שקל גויסו
ע"י שתי חברות השקעות מרבית הסכום כ 642-מיליון שקל ע"י אידיבי פתוח שזו לה
הנפקה שנייה השנה .החברה גייסה בשתי ההנפקות כ 1.7-מיליארד שקל ,כשלחברה
פדיונות אג"ח סחיר בסך כ 0.9-מיליארד שקל בשנים .2018-2017


אג"ח בהיקף של כ 300-מיליון שקל הוקצו למשקיעים מוסדיים ע"י חברת הביטוח מימון ישיר
ונרשמו במסלקת הבורסה במסגרת "נ.ש.ר".

אג"ח ממשלתי
הנפקות אג"ח ממשלתי ברוטו (במיליוני שקלים):
1-7/2017
יולי 2017
30,337
3,819
סה"כ
 משרד האוצר גייס ביולי כ 3.8-מיליארד שקל בהנפקות אג"ח בתל-אביב ,כ 68%-מהסכום גויס
באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה ,וכ 32%-מהסכום גויס באמצעות אג"ח צמוד מדד.

שוק הנגזרים
מחזורים יומיים (באלפי יחידות):
אופציות חודשיות על מדד ת"א35-
אופציות שבועיות על מדד ת"א35-
אופציות דולריות

יולי 2017
85
29
60

1-7/2017
96
29
57
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 המחזור באופציות החודשיות על מדד ת"א 35-הסתכם בכ 85-אלף יחידות ביום ביולי  -גבוה
בכ 9%-מהמחזור בחודש הקודם ,ונמוך בכ 13%-מהמחזור במחצית הראשונה של .2017
 באופציות השבועיות על מדד ת"א 35-רשם אף הוא עלייה בפעילות לעומת החודש הקודם
ונסחרו כ 29-אלף יחידות ביום ביולי – מחזור גבוה בכ 12%-מהמחזור ביוני ,ודומה למחזור
הממוצע במחצית הראשונה של .2017
 באופציות הדולריות נסחרו כ 60-אלף יחידות ביום ביולי ,מחזור גבוה בכ 25%-לעומת החודש
הקודם .המחזור באופציות הדולריות מתחילת  2017מגיע לכ 57-אלף יחידות ביום ,גבוה
בכ 11%-מהמחזור הממוצע אשתקד .לעלייה בפעילות באופציות אלה השנה תרמה התנודתיות
בשער הדולר שרשם ירידה של כ 9%-ביחס לשקל במחצית הראשונה של השנה ,חרף רכישות
דולרים ע"י בנק ישראל ,והתחזק בכ 1.8%-ביולי.

תעודות סל
הנפקות של תעודות סל חדשות:


בשוק תעודות הסל הונפקו ביולי ארבע תעודת סל חדשות ,בהן שלוש תעודות על מדד MSCI
 Worldותעודה נוספת מורכבת מדדים ( 85%אג"ח בתל-אביב 15% ,מדדי מניות בינ"ל) .כיום
נסחרות בבורסה  691תעודות סל ,מהן 434 :תעודות סל על מדדי מניות 236 ,תעודות על מדדי
אג"ח ,ו 21-תעודות מטבע.

מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):
יולי 2017
268
23%
114
12%

תעודות סל על מדדי מניות
 %ממחזור המסחר במניות
תעודות סל על מדדי אג"ח
 %ממחזור המסחר באג"ח לא ממשלתי

1-7/2017
325
22%
136
13%



מחזור המסחר בתעודות סל על מדדי מניות שהסתכם בכ 238-מיליון שקל ביום ביולי היה נמוך
בכ 21%-מהמחזור בחודש הקודם .בממוצע מתחילת השנה נסחרו תעודות סל על מדדי מניות
בסך כ 325-מיליון שקל ביום ,נמוך בכ 6%-מהמחזור הממוצע אשתקד.
חלקו של המחזור בתעודות סל אלה מסך המחזור במניות ירד מכ 27%-אשתקד לכ 22%-השנה.



מחזור המסחר בתעודות סל על מדדי אג"ח הסתכם בכ 114-מיליון שקל ביום ביולי – נמוך בכ-
 18%מהמחזור בחודש הקודם .בממוצע מתחילת השנה נסחרו תעודות סל על מדדי אג"ח בסך
כ 136-מיליון שקל ביום ,נמוך בכ 31%-מהמחזור הממוצע אשתקד.
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לירידה במחזורי המסחר בתעודות סל השנה ,בהמשך למגמה משנה שעברה ,תרמה עליית חלקם של
המשקיעים המוסדיים מסך המחזיקים בתעודות סל ,במקביל לירידת חלקו של הציבור ,כפי שעולה
מנתוני האוצר.
רכישות/מכירות של תעודות סל ע"י הציבור (במיליוני שקלים):
תעודות סל על מדדי מניות בת"א
תעודות סל על מדדי מניות בחו"ל
תעודות סל על מדדי אג"ח בת"א
תעודות מטבע

יולי 2017
-758
129
31
-110

1-7/2017
-4,470
999
-1,801
-1,008



ביולי מכר הציבור תעודות סל על מדדי מניות מקומיים בסך כ 0.8-מיליארד שקל נטו לאחר
מכירות בסך כ 3.7-במחצית הראשונה של השנה.
מאידך ,בתעודות סל על מדדי מניות בחו"ל הסתכמו רכישות הציבור ביולי בכ 0.1-מיליארד שקל
נטו והסתכמו בכ 1.3-מיליארד שקל נטו בחודשים אפריל-יולי ,וזאת לאחר מכירות בסך כ0.3-
מיליארד שקל נטו ברבעון הראשון של השנה.



ביולי נבלמו מכירות של תעודות סל על מדדי אג"ח וזאת לאחר מכירות בסך כ 1.8-מיליארד שקל
במחצית הראשונה של השנה ,ומכירות של תעודות מטבע הסתכמו בכ 0.1-מיליארד שקל נטו
ביולי ,לאחר מכירות בסך כ 0.9-מיליארד שקל נטו במחצית הראשונה של השנה.

קרנות נאמנות
יצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות (במיליוני שקלים):
קרנות המשקיעות במניות בתל-אביב
קרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב
קרנות שקליות
קרנות כספיות
קרנות המשקיעות בחו"ל

יולי 2017
351
1,228
-156
-127
230

1-7/2017
3,795
11,858
-2,710
-2,558
145



בשונה משוק תעודות הסל ,הציבור ממשיך לרכוש קרנות נאמנות המשקיעות במניות בתל-
אביב ,וסך היצירות בקרנות אלה מגיע לכ 0.4-מיליארד שקל נטו ביולי ,יותר מפי שניים מסך
היצירות בחודש הקודם .סך היצירות בקרנות אלה מתחילת השנה – כ 3.8-מיליארד שקל נטו.



הציבור ממשיך לקנות גם קרנות המשקיעות באג"ח ,וביולי הסתכמו היצירות בכ 1.2-מיליארד
שקל נטו ,לאחר יצירות בסך כ 1.9-מיליארד שקל נטו בחודש הקודם .יצוין כי יצירות ענק אפיינו
את הקרנות המשקיעות באג"ח חברות  -סך היצירות בקרנות אלה מגיע לכ 0.9-מיליארד
שקל נטו ביולי ולכ 15.4-מיליארד שקל נטו בסיכום מתחילת השנה ,ואילו בקרנות המשקיעות
באג"ח ממשלתי נרשמו יצירות נטו בסך כ 0.3-מיליארד שקל נטו ביולי ,לאחר פדיונות נטו בסך
כ 3.8-מיליארד שקל נטו במחצית הראשונה של השנה.
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בקרנות המשקיעות בחו"ל התהפכה המגמה ולראשונה מזה כשנה נרשמו בהן יצירות בסך
כ 0.2-מיליארד שקל נטו ,לאחר פדיונות בסך כ 0.1-מיליארד שקל נטו מתחילת השנה.

חדשות
מסלקות הבורסה פועלות בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים בדומה למסלקות המובילות בעולם,
זאת על פי הצהרת רשות ניירות ערך .ההכרה מעידה על סיכונים מופחתים,
איתנות המסלקות ופעילותן בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים .עמידה בסטנדרטים אלו משפרת את
התשתיות הקיימות בקבוצת הבורסה ותאפשר להמשיך ליישם בהצלחה את
התוכנית האסטרטגית של הבורסה בתל אביב .הקצאת ההון של תאגידים בנקאיים בגין החשיפה
למסלקות הבורסה תישאר מופחתת ובכך תאפשר לתאגידים הבנקאיים
להגדיל את הפעילות בניירות ערך .לפרטים נוספים

הסקירה החודשית של הבורסה לניירות ערך בתל – אביב בע"מ והמידע הנכלל בה (להלן" :המידע")
מיועדת לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בה שימוש אחר כלשהו ,לרבות מכירת הנתונים או הפצתם בין
בתמורה ובין שלא בתמורה.
אין לראות במידע הנכלל בסקירה החודשית או בכל חלק ממנה משום המלצה או עצה לנהוג בדרך זו או
אחרת ,לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה
לפעול בדרך זו או אחרת ואין להסתמך עליו לצורך קבלת החלטות בתחום ההשקעות או בכל תחום אחר.
המידע המוצג לוקט ממקורות שונים ,לרבות מרישומי הבורסה ומהחברות הציבוריות ,אך עם זאת 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 בסקירה החודשית אינן מחייבות את הבורסה והן בבחינת הבעת דעה בלבד.
כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ . 8231-0333- ISSN.
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