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המניות הבולטות של השבוע

חברת הביומד ביוקנסל, שמפתחת תרופה לסרטן בשלפוחית השתן, דיווחה בתחילת השבוע על השקעה צפויה של 20 מיליון דולר מטעם קבוצת
משקיעים אמריקאים וישראלים - בתנאי שתבצע הצעת רכש ותימחק מהמסחר בתל אביב. המו"מ עם המשקיעים התקיים לפי שווי של 1.47 שקל

למניה, שהיה גבוה ב-64% ממחיר המניה בשוק. מניית החברה זינקה בסיכום השבוע בכ-40% לשווי שוק של 120 מיליון שקל.

ביוקנסל מוחזקת על ידי כלל ביוטכנולוגיה בשיעור של 44%, וגם היא נהנתה מנסיקת המניה: מניית כלל ביוטכנולוגיה עלתה השבוע ב-5.8%, וחצתה
שווי של 537 מיליון שקל – בזכות עלייה של 43% מתחילת השנה.

מניית חנן מור רשמה השבוע עלייה של 13.3%, והגיעה לשווי שיא של 235 מיליון שקל. חברת הנדל"ן, שמציינת בימים אלו עשור לפעילותה כחברה
ציבורית, נהנתה מהמלצת קנייה חמה מטעם בית ההשקעות ווליו בייס, שהצטרפה להמלצה דומה של גוף המחקר רוסאריו מלפני חודש וחצי. בווליו בייס

העניקו לחברה מחיר יעד שגבוה ב-44% משווייה בשוק (בעת פרסום ההמלצה) ומעריכים כי שווייה הכלכלי מסתכם ב-308 מיליון שקל.

Epoch Partner .מניית אייסקיור מדיקל נסקה ביום רביעי ב-30% הודות להצעת רכש מטעם בעלת השליטה בה שמעוניינת למחוק את המניה ממסחר
Investments מהונג-קונג, שמחזיקה ב-60% מהחברה, מעוניינת לרכוש את 40% הנותרים לפי מחיר של 72 אגורות למניה - כ-44% מעל למחירה

בטרם ההצעה. ביום חמישי רשמה המניה עלייה בשיעור של כ-1.1%, והיא סיימה את השבוע בעלייה של 42.5%. מתחילת השנה זינקה המניה
ב-146%, לשווי שוק של 28.6 מיליון שקל.

גם השבוע מניות הפארמה בלטו לרעה והמשיכו להעיב על מדדי המניות המובילים. פרט לצלילה של מניית טבע בשיעור שבועי של 12.3%, מניית מיילן
איבדה השבוע כ-10% מערכה.
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