
 
 

 2003מחזורי מסחר נמוכים וגיוס הון דל בפברואר 
 
 
 

 .נרשמו מחזורי מסחר נמוכים בכל אפיקי המסחר וגיוס הון דל, החודש השני להחלת הרפורמה במס, גם בפברואר
 
 

  ואילו מדד 0.9%-טק עלה בכ-מדד התל, 2.4%- עלה בכ25-א"כאשר מדד ת, 0.7%-מדד המניות הכללי עלה בפברואר בכ
  1.1%-מדד איגרות החוב רשם עליה של כ. 0.6%-ד בכהיתר יר

 
 

היה נמוך , ח בחודש הקודם" מיליון ש163-ח בלבד לעומת כ" מיליון ש175-שהסתכם בכ, מחזור המסחר היומי במניות
ח " מיליון ש616-לעומת כ, ח" מיליון ש596-מחזור המסחר היומי באיגרות חוב הסתכם בכ. 2002בכשליש מהמחזור בשנת 

עיקר הירידה במחזורי המסחר החודש נרשמה באיגרות חוב ממשלתיות .  מהמחזור הממוצע אשתקד20%-נמוך בכ, נוארבי
 ".גליל"צמודות מדד מסוג 

 . ח ברבעון האחרון אשתקד" מיליון ש476-לעומת ממוצע של כ, ח בלבד" מיליון ש381-מ הסתכם המחזור היומי בכ"במק
 
 

,  אלף יחידות בלבד87-הסתכם בכ, 25-א"ת ומחזור המסחר היומי באופציות על מדד תגם בנגזרים נמשכה האטה בפעילו
 אלף 37-ואילו באופציות הדולריות נרשם מחזור יומי של כ, 2002 אלף יחידות ביום ברבעון האחרון של 119-לעומת כ
 .בדומה לחודש הקודם,יחידות

 
 

 .ח להמרה וכתבי אופציה למניות"ת של אגח בהקצאה פרטי" מיליון ש42- כלידרבשוק  המניות גייסה 
 
 

. ח" מיליון ש31-בסך כ,  איגרות חוב הצמודות לגבוה מבין המדד או הדולרברגר הולדינגסבשוק איגרות החוב הנפיקה 
 .  למשקיעים מוסדיים, בהקצאה פרטית של איגרות חוב צמודות מדד,  מיליון שקל89-כ גייסהחברת החשמל , בנוסף

  
 

מחציתן צמודות למדד , ח בינואר" מיליארד ש5.8-לעומת כ, ח" מיליארד ש4.9-ח בסך כ"יקה החודש אגהממשלה הנפ
כלומר הגיוס נטו הסתכם , ח בלבד" מיליארד ש0.7-הסתכמו בכ, לא כולל ריבית, פדיונות איגרות החוב. ומחציתן לא צמודות

 . הגבוה ביותר מזה שנה, ח" מיליארד ש4.2-בכ
 
 
 



  
 
 

   

 ) מיליארדי שקלים(ערך שוק .1
196.9מניות והמירים. א 
217.8)  ממשלתיות ואחרות(איגרות חוב . ב 

   
 )מיליוני שקלים(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
175מניות והמירים. א 
596איגרות חוב. ב 
381מלווה קצר מועד. ג 
   
 )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
2587-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
37שקל/אופציות וחוזים דולר. ב 
   
 גיוס הון וחברות חדשות.4
0בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
 מספר הנפקות לציבור . ב 
2מניות והמירים . 1. ב 
2איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
 )שקליםמיליוני (היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
42מניות והמירים . 1.ג 
119איגרות חוב לא ממשלתיות. 2.ג 
4,893איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 3.ג 
4,176איגרות חוב ממשלתיות נטו. 4.ג 
   
 שינוי נומינלי במדדי שערים.5
0.7%כל המניות וההמירים. א 
252.4%-א" ת.ב 
1001.5%-א"ת. ג 
0.9%טק-תל. ד 
-0.6%יתר מניות והמירים. ה 
1.1%חוב-איגרות.  ו 
   
617                          מספר חברות שמניותיהן רשומות.6

   
116)מיליוני שקלים(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
100קרנות מניות . א 
-10ח"קרנות אג. ב 
-134קרנות שקליות. ג 
-160ל"קרנות חו. ד 

 
 נורית דרור

 יחידת המחקר
    
 


	מחזור המסחר היומי במניות, שהסתכם בכ-175 מיליון ש"ח בלבד לעומת כ-163 מיליון ש"ח בחודש הקודם, היה נמוך בכשליש מהמחזור בשנת 2002. מחזור המסחר היומי באיגרות חוב הסתכם בכ-596 מיליון ש"ח, לעומת כ-616 מיליון ש"ח בינואר, נמוך בכ-20% מהמחזור הממוצע אשתקד. עיקר הירידה במחזורי המסחר החודש נרשמה באיגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד מסוג "גליל".
	במק"מ הסתכם המחזור היומי בכ-381 מיליון ש"ח בלבד, לעומת ממוצע של כ-476 מיליון ש"ח ברבעון האחרון אשתקד. 

