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 2003ף במאי "עליות שערים ומחזורי שיא בשווקי המניות והמעו

 
 

עלה מדד המניות הכללי , בממשלה ואישור התוכנית הכלכלית בכנסת" מפת הדרכים"על רקע אישור , בחודש מאי
 ומדד 14%-טק עלה בכ-מדד התל, 12%- עלה בכ25-א"מדד ת.  מתחילת השנה28%- והשלים עליה של כ9%-בכ

 .  מתחילת השנה7%-והשלים עליה של כ, 1.5%-מדד איגרות החוב עלה החודש בכ. 11%-ה בכהיתר על
 

,  מיליון שקל בממוצע מתחילת השנה213- מיליון שקל לעומת כ538-בשוק המניות זינק המחזור היומי והסתכם בכ
 1.6-רשם מחזור שיא של כנ, 25-א"כי ביום פקיעת האופציות על מדד ת, יצויין. 2000והיה הגבוה ביותר מאז מרץ 

 .מיליארד שקל
 

 אלף 125- אלף יחידות לעומת כ191- נרשמה פעילות ערה ומחזור המסחר היומי זינק לכ25-א"באופציות על מדד ת
גם באופציות הדולריות עלה מחזור המסחר היומי . והיה הממוצע החודשי הגבוה ביותר מאז השקתן, יחידות באפריל

 . אלף יחידות בממוצע מתחילת השנה37-ות לעומת כ אלף יחיד40-והסתכם בכ
 

 מהמחזור 33%-גבוה בכ,  מיליון שקל970-והמחזור היומי הסתכם בכ, גם באיגרות החוב נרשמה פעילות ערה
עיקר העלייה במחזורי המסחר החודש נרשם באיגרות חוב ממשלתיות בלתי צמודות מסוג . הממוצע מתחילת השנה

 " . גליל"שלתיות צמודות למדד מסוג ובאיגרות חוב ממ, "שחר"
 . מהשיא שנרשם בחודש שעבר14%-נמוך בכ,  מיליון שקל483-מ ירד המחזור היומי והסתכם בכ"במק, מאידך

 
בוצעו החודש שתי הקצאות , כמו כן. בשתי הנפקות זכויות,  מיליון שקל בלבד15-בשוק הראשוני גויסו החודש כ

-וכ, Fab 2 למשקיעים אסטרטגים בפרוייקט טאוארי " מיליון שקל גויסו ע61- כמזה,  מיליון שקל97-פרטיות בסך כ
 .בהקצאה פרטית לבעלי ענייןשרם פודים קלנר י " מיליון שקל גויסו ע37

 
לא כולל , פדיונות איגרות החוב.  מהן לא צמודות76%-כ,  מיליארד שקל3.4-ח בסך כ"הממשלה הנפיקה במאי אג

 מיליארד שקל 4.6-לעומת כ, ח" מיליארד ש2.2-הגיוס נטו הסתכם בכ, כלומר. ליארד שקל מי1.2-הסתכמו בכ, ריבית
 .בחודש אפריל

 
בהקצאה פרטית של איגרות חוב ,  מיליון שקל בהתאמה244- ו274-גייסו כבי פתוח .די.ואי חברת החשמל, בנוסף

 .  למשקיעים מוסדיים, צמודות מדד
 

נרשמו החודש יצירות ,  מיליארד שקל בחודש אפריל1 -ולאחר יצירות נטו בסך כ, בקרנות השקליות התחזקה המגמה
 מיליון 300-לעומת כ,  מיליון שקל490-בקרנות המנייתיות נרשמו החודש יצירות בסך כ.  מיליארד שקל1.7-של כ

 .שקל בחודש הקודם
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