
 

 
 
 

 

 
 ירידה חדה במחזורי המסחר עם החלת הרפורמה במס

 
 
 

נרשמה ירידה חדה במחזורי המסחר ברוב אפיקי ההשקעה , החודש הראשון להחלת הרפורמה במס, בחודש ינואר
 . 2002בהשוואה לרבעון האחרון של שנת , הנסחרים בבורסה

 
ק המניות הסתכם המחזור המסחר היומי בשו. הירידה החדה ביותר בפעילות נרשמה בשוק הנגזרים ובשוק המניות

 .  מהמחזור הממוצע ברבעון האחרון אשתקד35%-נמוך בכ, ח בלבד" מיליון ש163 -בכ
 אלף אופציות בממוצע 139 -לעומת כ,  אלף אופציות בלבד78 - הסתכם המחזור היומי בכ25-א"באופציות על מדד ת

 .2002ות בממוצע ברבעון האחרון של שנת  אלף אופצי119 -וכ) 44%ירידה של  (2002בחודש דצמבר 
וזאת ,בדומה לממוצע ברבעון האחרון אשתקד,  אלף אופציות ביום35 -באופציות הדולריות הסתכם המחזור היומי בכ

 .שגורמת בדרך כלל למחזורים גבוהים ,למרות  התנודתיות הגבוהה בשער הדולר
 

בדומה לרבעון , ח" מיליון ש616 -כם המחזור היומי בכהסת, 2003שההשקעה בהן פטורה ממס בשנת , באיגרות חוב
למרות שגם ,החודש נרשמה ירידה במחזורי המסחר באיגרות חוב ממשלתיות בלתי צמודות. 2002האחרון של שנת 

 .עקב התנודתיות הרבה בשער הדולר,בהן ניתן היה לצפות למחזורי מסחר גבוהים יותר
-נמוך בכ, ח בלבד" מיליון ש357-מחזור המסחר היומי הסתכם בכו, שנרשם בחודש הקודם, מ נשבר השיא"במק
 . 2002 מהמחזור הממוצע ברבעון הרביעי של 25%

 
טק  -מדד  תל, מאידך.  בלבד0.8%- ומדד יתר ירד בכ6.7%- ירד בכ25-א"מדד ת, 2.3%-מדד המניות ירד בינואר בכ

 . 0.6%-מדד  איגרות  החוב עלה החודש בכ. 1.7%-עלה  בכ
 

 .ח בלבד" מיליון ש8-בסכום כולל של כ, ק המניות בוצעה הנפקת זכויות ושתי הקצאות פרטיותבשו
 

איתן , "אקסלנס"ח חדשות שבשליטת "באמצעותן גייסו שתי חברות אג, בשוק איגרות החוב בוצעו שתי הנפקות
 .באמצעות איגרות חוב צמודות לדולר, ח" מיליון ש330 ,רמוןו

 
מחציתן צמודות , 2002בדומה לשיא שנרשם בדצמבר , ח" מיליארד ש5.8-ח בסך כ"הממשלה הנפיקה בינואר אג
הגיוס נטו , כלומר. ח" מיליארד ש5-הסתכמו בכ, לא כולל ריבית, פדיונות איגרות החוב. למדד ומחציתן לא צמודות

 .בדומה לחודש שעבר, ח" מיליארד ש0.8-הסתכם בכ
  

בקרנות השקליות . ח" מיליון ש250-ל כ"גייסו קרנות הנאמנות המשקיעות בחו, צי שנה של פדיונותלאחר כח, בינואר
 . בדצמבר אשתקד, ח" מיליארד ש2.1-לאחר גיוס נטו בסך כ, נרשם איזון בין הפדיונות ליצירות
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 ) מיליארדי שקלים(ערך שוק .1
   
196.2מניות והמירים. א 
214.7)  משלתיות ואחרותמ(איגרות חוב . ב 
   
   
 )מיליוני שקלים(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
   
163מניות והמירים. א 
616איגרות חוב. ב 
357מלווה קצר מועד. ג 
   
 )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
   
2578-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
35םאופציות וחוזים דולריי. ב 
   
 גיוס הון וחברות חדשות.4
   
0בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
 מספר הנפקות והקצאות . ב 
3מניות והמירים. 1. ב 
2איגרות חוב לא ממשלתיות. 2. ב 
 )מיליוני שקלים(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
8מניות והמירים. 1.ג 
330תיות איגרות חוב לא ממשל. 2.ג 
5,793איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 3.ג 
788איגרות חוב ממשלתיות נטו . 4.ג 
   
 שינוי במדדי שערים עיקרים.5
   
-2.3%מניות והמירים. א 
-256.7%-א" ת.ב 
-1004.1%-א"ת. ג 
1.7%טק-תל. ד 
-0.8%יתר מניות והמירים. ה 
0.6%חוב-איגרות.  ו 
   
623מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
   
240)מיליוני שקלים(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
   
30קרנות מניות . א 
-33ח"קרנות אג. ב 
-6קרנות שקליות. ג 
249ל"קרנות חו. ד 
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 נורית דרור
 יחידת המחקר


