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יעדים אסטרטגיים מרכזיים
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TASE-יעדים אסטרטגיים מרכזיים 
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קטר ההייטק צומח בבורסה
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שיקוף הכלכלה  

הישראלית

חברות חדשות  30

בהן  , הצטרפו לבורסה

חברות ברישום כפול3

חברות מסקטור  19

5ההייטק מתוכן 

פ"שותפויות מו
(קרנות הון סיכון נסחרות)

חברות הייטק נכנסו  6

35-א"למדד הדגל ת

עשרות חברות הייטק  

נוספות בדרך לבורסה

עשרות  30196

חברות

...ועוד היד נטויה

21.12.2020-נכון ל*



מספר החברות החדשות ממשיך לעלות
2007שיא במספר החברות החדשות משנת 
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שיקוף הכלכלה  

הישראלית

IPOsמספר 

 IPO-גויסו ב
(ח"במיליארדי ש(

חברות רישום כפול

חברות חדשות שהכניסו  

פעילות לחברות מעטפת 27
4.6

3
5

21.12.2020-נכון ל*
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TASE-UP

גיוס ומסחר של חברות פרטיות בפלטפורמה למשקיעים כשירים ומוסדיים

חברות טכנולוגיה  

וקרנות הון סיכון  

משקיעים מוסדיים

ולקוחות כשירים
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TASE UP Pioneers
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ח חברות מפותח עם גיוסים ומחזורים ערים"שוק אג
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66.83901.1703

מספר סדרותמחזור מסחר יומישווי שוקכ גויס"סה

שיקוף הכלכלה  

הישראלית

(₪מיליארדי )(₪מיליארדי )(₪מיליארדי )

ומובנותTASE UPכולל 17.12.2020-נכון ל*



א ומדדי מניות בעולם"מדדי מניות בת
2020שנת 
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א ומדדי מניות בעולם"מדדי מניות בת
2020שנת 
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17.12.2020-נכון ל*



פתיחת שווקים חדשים

MOUעם הבורסה באבו דאבי יאפשר השקעות חדשות בהייטק הישראלי
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שיקוף הכלכלה  

הישראלית



מדדים חדשים5

13

קלינטק
נטול  125-א"ת

דלקים פוסיליים

השקת שני מדדים ירוקים

ן"השקת שלושה מדדי נדל

בנייהל"מניב חומניב ישראל

שיקוף הכלכלה  

הישראלית



TASE-יעדים אסטרטגיים מרכזיים 
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-הגברת הנזילות לשוק 

סוגים חדשים של חברי בורסה
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הגברת הנזילות

Retail Broker נוסטרוחבר בורסה מסוג

הבנק  

הדיגיטלי 

הראשון  

ברק קפיטל  



המצאנו מחדש את שוק ההשאלות 
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הגברת הנזילות

פתיחת השוק לתחרות

שקיפות  

מחירים 

הוזלת  

עלויות



מחזורי המסחר בבורסה
2016-2020
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1,103 1,406
1,300

1,865

2016 2017 2018 2019 2020*

(מיליוני שקלים)מחזור יומי ממוצע בשוק המניות 

הגברת הנזילות

.17.12.2020-נכון ל,כולל קרנות סל*



הציבור שותף משמעותי יותר בצמיחת 

הכלכלה הישראלית

18

מכרו בעלי עניין מניות בשווי נטו של2020-ב

₪  מיליארד 3-כ
64%-והעלו את אחוז אחזקות הציבור ל

הגברת הנזילות



הציבור שותף משמעותי יותר בצמיחת 

הכלכלה הישראלית
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הגברת הנזילות

חשבונות  134,370-כ-2020*-ב

98,000-לעומת כ, חדשים

.  2019-חשבונות ב

בתי בקרב 154%-של כקפיצה 

2019ההשקעות לעומת 

21,000-מרץ היה חודש שיא עם כ

-גידול של כ, חשבונות החדשים

במספר החשבונות החדשים 87%

.  2019לעומת מרץ 

גידול במספר החשבונות החדשים בבורסה

15.12.2020-נכון ל*



TASE-יעדים אסטרטגיים מרכזיים 
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הרחבת סל השירותים
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הרחבת סל  

השירותים

מימוש אופציות  

לעובדים בקליק

TASE Data Hub 

מוצרי מידע  –

חדשים

סליקת תשלומי  

חברות בכל סוג  

מטבע זר



?מי תהיה החברה הגדולה שתעשה רישום כפול
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מספר חברות דואליות

המספרים מדברים בעד עצמם

51

יתרונות  

הרישום

הכפול

הגדלת נזילותיותר השקעות"המגרש הביתי"אפקט 

הארכת שעות המסחרגיוון מכשירי הגיוסהגדלת מחזורי המסחר

2020נכון לנובמבר *

א מסך  "אחוז המסחר בת

ל  "א ובחו"המסחר בת

32%
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...יש למה לצפות
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