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 2003  ביולי -ירידה במחזורי המסחר וגיוסים בקרנות השקליות  , ירידות שערים בשוק המניות

 
 

מדד . נרשמו בחודש יולי ירידות שערים, שהחלו במחצית חודש פברואר, לאחר עליות השערים החדות בשוק המניות
טק -מדד התל, מאידך. 2.3%-ד בכ ומדד היתר יר8.0%- ירד בכ25-א"כאשר מדד ת, 4.6%-המניות הכללי ירד בכ

 .0.4%-מדד איגרות החוב ירד החודש בכ. 3.6%-ק עלה בכ"המושפע מהנאסד
 

 .לעומת חודש קודם, חלה החודש ירידה ניכרת בפעילות, בכל אפיקי ההשקעה הנסחרים בבורסה
. קל בחודש הקודם מיליון ש470-לעומת כ,  מיליון שקל342-בשוק המניות חלה ירידה במחזור היומי שהסתכם בכ

עיקר הירידה .  מהמחזור בחודש יוני18%-נמוך בכ,  מיליון שקל702-באיגרות החוב הסתכם המחזור היומי בכ
 .נרשמה באיגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד, במחזורי המסחר באיגרות חוב החודש

 .יוני מיליון שקל ב522-לעומת כ,  מיליון שקל365-מ ירד המחזור היומי והסתכם בכ"במק
  

ואילו ,  מהמחזור ביוני30%-נמוך בכ,  אלף יחידות111- הסתכם מחזור המסחר היומי בכ25-א"באופציות על מדד ת
 אלף 36- אלף יחידות לעומת כ40-באופציות הדולריות נרשמה עליה קלה בפעילות ומחזור המסחר היומי הסתכם בכ

 .יחידות ביוני
 

 6בוצעו , בנוסף. ח להמרה וכתבי אופציה למניות" שקל בהנפקה לציבור של אג מיליון48-כגירון בשוק הראשוני גייסה 
 305 -בסך כדלק  קבוצתח להמרה שביצעה "הקצאת אג, בלטה החודש.  מיליון שקל510 -הקצאות פרטיות בסך כ

 . למשקיעים מוסדיים, מיליון שקל
במסגרת ההסכם ,  מיליון שקל101-ל כמניות בתמורה ש, בעלת השליטה בחברה,  הקצתה למדינת ישראלבזקחברת 

 .למשקיעים זרים באותו סכוםבזק מכרה המדינה מניות , במקביל. למימון עלויות פרישה של עובדים בחברה
 

לא כולל , פדיונות איגרות החוב.  מהן לא צמודות62%-כ,  מיליארד שקל2.7-ח בסך כ"הממשלה הנפיקה ביולי אג
 מיליארד שקל 0.4-לעומת כ, ח" מיליארד ש2.2-הגיוס נטו הסתכם בכ, כלומר. ל מיליארד שק0.5-הסתכמו בכ, ריבית
 . בחודש יוני, בלבד

 
-אקסלנס, "אקסלנס"ח חדשות שבשליטת "באמצעותן גייסו שתי חברות אג, בשוק איגרות החוב בוצעו שתי הנפקות

 מיליון שקל בשתי 359- גייסה כחברת החשמל, בנוסף. בהתאמה,  מיליון שקל160- ו200 ,חרמון-אקסלנסותבור 
 .  למשקיעים מוסדיים, הקצאות פרטיות של איגרות חוב צמודות מדד

 
 0.1-ח גויסו כ"בקרנות האג. בדומה לחודש קודם,  מיליארד שקל1.8-בקרנות השקליות נרשמו החודש יצירות בסך כ

ל התהפכה המגמה ולאחר חמישה "חובקרנות המשקיעות ב.  מיליארד שקל ביוני2.1-לעומת כ, מיליארד שקל בלבד
 . מיליארד שקל0.3-נרשמו החודש יצירות בסך כ, חודשים רצופים של פדיונות
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