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 שנת תשע"ד  -נתונים בורסאיים עיקריים 
 

 נורית דרור, יחידת המחקר
 שינויים במדדים

 מניות 

 נקודות 5445..8 של הגיע לרמת שיאספטמבר ב 81-וב 77%-בכ העל 52-מדד ת"א. 

 4 72%-בלט בעלייה של כ תקשורת-מדד ת"א 

 %84-בלוטק ירד בכ-מדד ת"א 

 4מאז השקתו %8-וירד בכ 5112 במאי 11-בעילית הושק -מדד ת"א טק 
 איגרות חוב

 4 81%-מדדי אג"ח ממשלתי עלו בכ 

 5%4-בונד עלו בכ-מדדי תל 

 איגרות חוב והוא עלה בכ 7.5במדד כלולות  .5112 במרץ 9-מאגר הושק ב-מדד תל בונד-
 מאז השקתו4 7%

 
 מחזורי מסחר 

 : מניות

 בשנה מהמחזור הממוצע  81%-, גבוה בכבתשע"ד מיליארד שקל 847 – מחזור יומי ממוצע

 4הקודמת

 :איגרות חוב ומק"מ

 מהמחזור הממוצע  4%-, נמוך בכמיליארד שקל 148 –באג"ח ממשלתי  מחזור יומי ממוצע

  4בשנה הקודמת

 מהמחזור הממוצע  5%-, נמוך בכמיליארד שקל 8 –ממשלתי -באג"ח לא מחזור יומי ממוצע

 4אשתקד

 הממוצע שנת לעומת המחזור  1%-, נמוך בכמיליארד שקל 145 –במק"מ  מחזור יומי ממוצע

 4תשע"ג

 :נגזרים

 דומה למחזור בתשע"ג4אלף אופציות 711 – מחזור יומי ממוצע: 72-אופציות על מדד ת"א , 

בספטמבר הגיע המחזור באופציות השבועיות לשיא  1-ב אלף אופציות שבועיות4 84-מזה: כ

 יחידות4 27,2.4של 

  גבוה  במעט מהמחזור בתשע"ג4 אלף אופציות,  1. –אופציות דולריות: מחזור יומי ממוצע 

 יחידות4 117,481הגיע המחזור לשיא של  .718 בספטמבר 82-ב

 
 משקיעי חוץ

 4בתשע"דדולר  מיליארד 848-משקיעי חוץ רכשו מניות נטו בסך כ 

  4מיליארד דולר בתשע"ד 145-אג"ח ממשלתי נטו בסך כ מכרומשקיעי חוץ 

 
 גיוסי הון

 :מניות

 2-לעומת כ, של מניות בתשע"ד מיליארד שקל גויסו בהנפקות והקצאות פרטיות 242-כ 

מיליארד שקל גויסו בהנפקות לציבור, בדומה לסכום  145-כ 4מיליארד שקל בשנה הקודמת

 שגויס בתשע"ג4

 מיליארד  .-היה בהקצאות הפרטיות שהסתכמו בכ עיקר העלייה בגיוסי הון במניות השנה

ע"י חברת בהקצאה פרטית של מניות גויסו שמיליארד שקל  .74-כ  - שקל, בראשן 

במסגרת רכישת חברת בת של "קונדואיט" )בדרך של  פריון נטוורקהאינטרנט הדואלית 

 החלפת מניות( ומיזוגה בחברה4

 .  מגדלי ים  ,שטרוםאקבוצת  ,בנייה אינרום -חדשות הצטרפו השנה לבורסה חברות

 מיליארד שקל4 144-וגייסו כ -סקייליין ו ,תיכון



 

 איגרות חוב:

  ,מיליארד  55-, לעומת כבתשע"ד מיליארד שקל 51-, כברוטוהממשלה גייסה בשוק האג"ח

  4בתשע"גשקל 

 בהנפקות והקצאות פרטיות של אג"ח, לעומת כ גייס הסקטור העסקימיליארד שקל  25-כ-

 :בשנת תשע"גמיליארד שקל  1142

o חברות הנדל"ן כאשר לציבור,  אג"חהנפקות באמצעות גויסו מיליארד שקל  3..3-כ
 4הסכוםמ 2.%-כשניה ברציפות עם גיוס השנה הבולטות זו 

"הלמן אלדובי גמל" חברת ו , העוסקות בנדל"ן מניב בארה"ב,חברות נדל"ן זרות 7

 8-מיליארד שקל4 מרבית הסכום, כ 841-כ ביצעו הנפקה ראשונה של אג"ח וגייסו

בהנפקה הגדולה ביותר של חברה חדשה  "אקסטל"ע"י  ומיליארד שקל גויס

 4בשוק איגרות החוב

o  שגייסו פועלים ומזרחי טפחות  –ההנפקות הבולטות בגודלן השנה היו של הבנקים

הגדולות ממיליארד שקל כל אחת בהנפקות אג"ח לציבור  1-לקראת סוף השנה כ

הוא המנפיק הבולט השנה עם  טפחות בנק מזרחייצוין כי 4 ביותר בתולדות הבורסה

 מיליארד שקל בסיכום תשע"ד בארבע הנפקות של אג"ח4 241-גיוס של כ

o  בסוף השנה בוצעה הנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים, לראשונה מאז יוני

י דומה למק"מ מיליון שקל4 נייר ערך מסחר 827-בסך כקרדן רכב , ע"י 7111

 4ונפדה בתום שנה אינו נושא ריביתמונפק בניכיון,  -הממשלתי

o 542-לעומת כ –"ד בהקצאות פרטיות של אג"ח בתשעמיליארד שקל גויסו  2.3-כ 

  מיליארד שקל בשנה הקודמת4

o מיליארד שקל  5.9-כ מהם מיליארד שקל גויס באמצעות אג"ח למוסדיים, 13.3-כ

 מיליארד 5.2-וכ, הגבוה ביותר בתולדות רצף מוסדייםהסכום  –ע"י דלק תמר 

 4 קומיוניקיישנס-בישקל ע"י 

 
 תעודות סל

  על מדדי אג"ח בורסאיים: תעודות סל ראשונות  1בהן תעודות סל חדשות,  811הונפקו

בנקים" -בונד צמודות-"תל תעודות(, מדד .) .718 שהושק במרץ "בונד מאגר-מדד תל"

 7181שהושק בפברואר  "בונד תשואות-תל" ומדד, תעודות( 1) 7187שהושק במאי 

 מיליון שקל4 551-תעודות אלה מגיע לכסך כל שווי החזקות הציבור ב 4)תעודה בחסר(

 מיליארד שקל  8147 :מיליארד שקל 13.2-הציבור רכש נטו תעודות סל על מדדים בשווי של כ

 -קל תעודות על מדדי מניות מקומיים וכמיליארד ש 145תעודות על מדדי מניות בינלאומיים, 

תעודות מטבע בשווי בנוסף רכש הציבור מיליארד שקל תעודות על מדדי אג"ח מקומיים4  1

 מיליארד שקל4  ..3-של כ

 בסוף  מיליארד שקל 872-הגיע לשיא של כבשוק תעודות הסל  החזקות הציבור שווי

 4תשע"ד

 ממחזור המסחר במניות  71%-מחזור המסחר בתעודות סל על מדדי מניות עלה והיווה כ

 4בשנת תשע"ג 77%-לעומת כ

  תעודות מטבע4 72-תעודות סל ו 252כיום נסחרות בבורסה 

 
 מניות מספר חברות

 שביצעה מנפיקות חדשות של מניות וחברה דואלית אחת  .הצטרפו לבורסה  בשנת תשע"ד

  4אלומיי קפיטל חברת הקלינטק - רישום כפול

 טק4-מתוכם פעילות היי 2-שלדים בורסאיים, ל 4 -בנוסף, הוכנסה פעילות חדשה ב 

  בהם  בעקבות הצעות רכש ומיזוגיםחברות  84חברות:  21 מהמסחר נמחקובשנת תשע"ד(

חברות עקב פירוק,  2, עקב אי עמידה בכללי השימורחברות  71 מיזוגים בחברות בינ"ל(; .

 חברות מסיבות אחרות4  .-ו

  4תשע"גבסוף שנת  284חברות מניות, לעומת  21.כיום נסחרות 

 
 


