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 2003עליות שערים חדות ומחזורי מסחר ערים בשוק המניות באפריל 
 
 

על רקע סיומה המהיר והמוצלח של המלחמה בעיראק , נרשמו עליות שערים חדות בשוק המניות, בחודש אפריל
שלה לנוכח סיום הרכבת הממ, ב ובמישור המדיני"לגבי קבלת הערבויות מארה, והציפיות החיוביות במישור הכלכלי

 . הפלשתינית
 

- עלה בכ25-א"מדד ת.  מאמצע חודש פברואר26%- והשלים עליה של כ13% -מדד המניות הכללי  זינק החודש בכ
הלא , כאשר מדד איגרות החוב הממשלתיות, 1.8%-מדד איגרות החוב עלה בכ. 8.2%- ומדד היתר עלה בכ15%

 .3.6%-עלה בכ, צמודות
 

 מיליון שקל 180-לעומת כ,  מיליון שקל330-והוא הסתכם בכ, ור המסחר היומיבשוק המניות חל גידול ניכר במחז
והיה , בדומה לחודש שעבר,  מיליון שקל770-באיגרות החוב הסתכם המחזור היומי בכ. בממוצע מתחילת השנה

 .  הגבוה ביותר מאז אוגוסט אשתקד
 .שיא כל הזמנים,  מיליון שקל560- לעומת החודש הקודם והסתכם בכ22%-מ עלה המחזור היומי בכ"במק

 
 מהמחזור הממוצע 36%-גבוה בכ,  אלף יחידות125- הסתכם מחזור המסחר היומי בכ25-א"באופציות על מדד ת

 אלף 32-באופציות הדולריות נרשמה ירידה בפעילות ומחזור המסחר היומי הסתכם בכ, מאידך. מתחילת השנה
 .לת השנה אלף יחידות בממוצע מתחי37-לעומת כ, יחידות

 
 . מיליון שקל בלבד בהנפקת זכויות ובשלוש הקצאות פרטיות34-בשוק הראשוני גויסו החודש כ

 
מכיוון שהחודש לא בוצעו .  מהן לא צמודות60%-כ,  מיליארד שקל4.6-ח בסך כ"הממשלה הנפיקה באפריל אג

 . מיליארד שקל בחודש מרס1.3-ת כלעומ,  מיליארד שקל4.6-בכ, גם הוא, הסתכם הגיוס נטו, ח"פדיונות קרן של אג
 

נרשמו החודש יצירות ,  מיליון שקל בחודש מרס605 -ולאחר יצירות נטו בסך כ, בקרנות השקליות התחזקה המגמה
יותר מפי שלוש ,  מיליון שקל300-בקרנות המנייתיות נרשמו החודש יצירות בסך כ.  מיליארד שקל1-של יותר מכ

 .מאשר בחודש הקודם
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