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 2003  ביוני -ח  "עליות שערים ומחזורי מסחר ערים בשוקי המניות והאג

 
 

על רקע ההתקדמות במגעים המדיניים עם הרשות הפלשתינית ואישור הממשל האמריקני למתן , בחודש יוני
  3%- עלה בכ25-א"מדד ת.   מאמצע חודש פברואר46%- והשלים עליה של כ6%-עלה מדד המניות בכ, הערבויות

 . 5.5%-א בכ"ומדדי התל טק והיתר עלו כ
כי איגרות החוב הלא צמודות , יצויין.  מתחילת השנה9%- והשלים עליה של כ2%-מדד איגרות החוב עלה החודש בכ

 .2003 במחצית הראשונה של 13%-עלו בכ
 

 .מחזורי מסחר גבוהים נרשמו  גם החודש בכל אפיקי ההשקעה הנסחרים בבורסה
 מהמחזור הממוצע מתחילת השנה וכפול 73%- גבוה בכ- מיליון שקל470-כם המחזור בכבשוק המניות הסת
 לעומת המחזור 15%- עלייה של כ- מיליון שקל860-באיגרות החוב הסתכם המחזור היומי בכ. מהמחזור אשתקד

 . מיליון שקל522-והסתכם בכ, מ עלה המחזור היומי בשעור דומה"גם במק. הממוצע מתחילת השנה
 

 אלף יחידות  115-לעומת ממוצע של כ,  אלף יחידות158- נרשם מחזור מסחר יומי של כ25-א"פציות על מדד תבאו
 אלף 36-באופציות הדולריות נמשכת האטה בפעילות ומחזור המסחר היומי הסתכם בכ. בממוצע מתחילת השנה

 .בדומה לממוצע מתחילת השנה, יחידות
 

 .  מיליון שקל בשתי הקצאות פרטיות30-יון שקל בשתי הנפקות וכ מיל288-בשוק הראשוני גויסו החודש כ
,  מיליון שקל66-שהנפיקה מניות לציבור בתמורה של כ, אל עלהצטרפה לבורסה חברת , במסגרת תהליך ההפרטה

-בסך כ, ח להמרה וכתבי אופציה למניות"הנפיקה לציבור אגאורמת . י מדינת ישראל" בהצעת מכר ע65%-מזה כ
 .ון שקל מילי222

 
לא כולל , פדיונות איגרות החוב.  מהן לא צמודות71%-כ,  מיליארד שקל3.6-ח בסך כ"הממשלה הנפיקה ביוני אג

 4.6-לעומת כ, ח בלבד" מיליארד ש0.4-הגיוס נטו הסתכם בכ, כלומר.  מיליארד שקל3.2-הסתכמו בכ, ריבית
 .ב"בארה, ח" מיליארד שקל בהנפקת אג3.3 - ככי במקביל גייסה הממשלה, יצויין. מיליארד שקל בחודש אפריל

 
- גייסה כוחברת החשמל מיליון שקל 200-בסך כ, לא צמודים,  הנפיק שטרי הון נדחיםהבינלאומי הראשון, בנוסף

 .  למשקיעים מוסדיים,  מיליון שקל בהקצאה פרטית של איגרות חוב צמודות מדד161
 

שתי סדרות .  מיליון שקל45- כעל בדשמימושה הזרים ל, החודש הגיעה למימוש סופי סדרה של כתבי אופציה למניות
 .פקעו ללא הזרמת הון לחברות, נוספות

 
בקרנות השקליות .  מיליארד שקל2.1-הגיוסים והם הסתכמו בכ, לראשונה מתחילת השנה, ח חודשו"בקרנות האג

 .בהתאמה,  מיליארד שקל 0.7- ו1.9-המגמה ונרשמו יצירות בסך כובקרנות המנייתיות התחזקה 
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 ) מיליארדי שקל(ערך שוק .1
   
270.4מניות והמירים. א 
241.2)  ממשלתיות ואחרות(איגרות חוב . ב 
   
   
 )מיליוני שקל(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
   
470מניות והמירים. א 
860ובאיגרות ח. ב 
522מלווה קצר מועד. ג 
   
 )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
   
25158-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
36)אירו/דולר(ח "אופציות וחוזים על מט. ב 
   
 גיוס הון וחברות חדשות.4
   
1בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
  מספר הנפקות והקצאות. ב 
5מניות והמירים . 1. ב 
2איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
 )מיליוני שקל(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
363)כולל מימושים(מניות והמירים . 1.ג 
361)כולל מימושים(איגרות חוב לא ממשלתיות . 2.ג 
3,568איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 3.ג 
414יות נטואיגרות חוב ממשלת. 4.ג 
   
 שינוי במדדי שערים עיקרים.5
   
6.2%מניות והמירים. א 
253.1%-א" ת.ב 
1004.3%-א"ת. ג 
5.5%טק-תל. ד 
5.5%יתר מניות והמירים. ה 
2.2%חוב-איגרות.  ו 
   
600מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
   
4,449)קלמיליוני ש(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
   
677קרנות מניות . א 
2,076ח"קרנות אג. ב 
1,863קרנות שקליות. ג 
-167ל"קרנות חו. ד 

 
 ,בכבוד רב

 
 נורית דרור

 יחידת המחקר


