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ח " ובאג25-א"עליות שערים חדות בשוק המניות ומחזורי מסחר ערים באופציות על מדד ת
 2003במרס 

 
עלה מדד , ובעקבות זאת ירידה ברמת אי הוודאות אשר קדמה לה, על רקע פרוץ המלחמה בעיראק, בחודש מרס

מדד , 4.7%- עלה בכ25-א"תמדד .  מאמצע חודש פברואר11.7%-והשלים עליה של כ, 5.8%-המניות הכללי בכ
 .1.8%-מדד איגרות החוב רשם עלייה של כ. 2.8%-  ואילו מדד היתר עלה בכ4.9%-טק עלה בכ-התל

 
היה ,  מיליון שקל בממוצע מתחילת השנה180- מיליון שקל לעומת כ204-שהסתכם בכ, מחזור המסחר היומי במניות

-נרשם מחזור של כ, ערב פתיחת המערכה בעיראק, במרס 19-יצוין כי ביום ה.  מהמחזור בפברואר17%-גבוה בכ
 . מיליון שקל330

 מיליון שקל 595 - מיליון שקל לעומת כ734-שהסתכם בכ, ומחזור המסחר היומי, באיגרות חוב נרשמה פעילות ערה
ב עיקר העלייה במחזורי המסחר החודש נרשם באיגרות חו. היה הגבוה ביותר מאז אוגוסט אשתקד, בחודש הקודם

 . ממשלתיות בלתי צמודות
 400-לעומת ממוצע של כ,  מיליון שקל461- לעומת החודש הקודם והסתכם בכ20%-מ עלה המחזור היומי בכ"במק

 . מיליון שקל מתחילת השנה
 

היה גבוה ,  אלף יחידות108-שהסתכם בכ, ומחזור המסחר היומי,  נרשמה עלייה בפעילות25-א"באופציות על מדד ת
המאפיינת את המסחר בהן , באופציות הדולריות נמשכה ההאטה בפעילות, מאידך. זור בפברואר מהמח24%-בכ

,  אלף יחידות בדומה לממוצע מתחילת השנה37-ומחזור המסחר היומי הסתכם בכ, מאז החלת הרפורמה במס
 .וזאת למרות התנודתיות בשער הדולר,  אלף יחידות בממוצע אשתקד46 -לעומת כ

  
והצטרפה      , סאפיינס -אביב במסגרת הרישום הכפול חברה זרה ראשונה -מסחר בבורסה בתלהחודש נרשמה ל

 . החברות הדואליות החדשות20-ל
 

    68- כדלק קידוחיםואבנר , באמצעותן גייסו שותפויות הנפט, בשוק הראשוני בוצעו שתי הנפקות בדרך של זכויות
 מיליון 17-מזה כ,  מיליון שקל21-ש ארבע הקצאות פרטיות בסך כבוצעו החוד, כמו כן. בהתאמה,  מיליון שקל60-ו

 . ח להמרה"באמצעות אגשרם פודים קלנר י "שקל גויסו ע
 

, גלעד, "אקסלנס"ח חדשה שבשליטת "חברת אג.  מיליון שקל650-בשוק איגרות החוב בוצעו שלוש הנפקות בסך כ
 מיליון 113-כפועלים הנפקות בדרך זו גייסה ,  מיליון שקל180-בסך כ, צמודות לדולר, הנפיקה איגרות חוב מובנות

 .ח רגילות" מיליון שקל באמצעות אג360-גייסה כלאומי מימון . שקל
 .וסדייםלמשקיעים מ, בהקצאה פרטית של איגרות חוב צמודות מדד,  מיליון שקל69-חברת החשמל גייבה כ, בנוסף

 
.  כשבעה מיליון שקלאירופה ישראלשמימושה הזרים ל, החודש הגיעה למימוש סופי סדרה של כתבי אופציה למניות

 .פקעו ללא הזרמת הון לחברות, שתי סדרות נוספות
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 ) מיליארדי שקל(ערך שוק .1
   
208.1מניות והמירים. א 
225.6)  ממשלתיות ואחרות(איגרות חוב . ב 
   
   
 )מיליוני שקל(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
   
204מניות והמירים. א 
734איגרות חוב. ב 
461מלווה קצר מועד. ג 
   
 )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
   
25108-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
37אופציות וחוזים דולריים. ב 
   
 ברות חדשותגיוס הון וח.4
   
1בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
 מספר הנפקות והקצאות . ב 
6)כולל מימושים(מניות והמירים . 1. ב 
4)כולל מימושים(איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
 )מיליוני שקל(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
154מניות והמירים. 1.ג 
722א ממשלתיות איגרות חוב ל. 2.ג 
4,901איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 3.ג 
1,318איגרות חוב ממשלתיות נטו. 4.ג 
   
 שינוי במדדי שערים עיקרים.5
   
5.8%מניות והמירים. א 
254.7%-א" ת.ב 
1005.6%-א"ת. ג 
4.9%טק-תל. ד 
2.8%יתר מניות והמירים. ה 
1.8%חוב-איגרות.  ו 
   
613מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
   
515)מיליוני שקל(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
   
91קרנות מניות . א 
-88ח"קרנות אג. ב 
605קרנות שקליות. ג 
-93ל"קרנות חו. ד 

 
 ,בכבוד רב

 
 נורית דרור

 יחידת המחקר


	במק"מ עלה המחזור היומי בכ-20% לעומת החודש הקודם והסתכם בכ-461 מיליון שקל, לעומת ממוצע של כ-400 מיליון שקל מתחילת השנה. 

