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 2003  באוגוסט -ח  "מחזורי מסחר נמוכים בשוקי המניות והאג
 
 

כאשר  , 0.9%-  ירד מדד המניות בכ- ובעקבותיה נסיגה בהליך המדיני -על רקע התחדשות הפיגועים , בחודש אוגוסט
בעקבות , 0.4%-מדד איגרות החוב עלה החודש בכ. טק נותר ללא שינוי-ואילו מדד התל, 2.6%- ירד בכ25-א"מדד ת

 . באיגרות החוב הממשלתיות הלא צמודות0.7%-עליה של כ
 

 255-ומחזור המסחר היומי היה הנמוך ביותר מאז חודש אפריל והסתכם בכ, בשוק המניות חלה ירידה חדה בפעילות
 בסך ,באיגרות החוב נרשם המחזור היומי הנמוך ביותר השנה.  מיליון שקל בחודש הקודם340-לעומת כ, מיליון שקל

-עיקר הירידה במחזורי המסחר באיגרות חוב החודש נרשמה באיגרות חוב הממשלתיות הלא.  מיליון שקל585-כ
 .צמודות
 . מיליון שקל בחודש הקודם365-לעומת כ,  מיליון שקל565-מ זינק המחזור היומי והסתכם בכ"במק, מאידך

  
ואילו באופציות ,  ביולי110-לעומת כ, אלף יחידות 100- ירד המחזור היומי והסתכם בכ25-א"באופציות על מדד ת

 אלף 38-כ נסחרו כ"ובסה, המאפיינת את המסחר בהן מאז החלת הרפורמה במס, הדולריות נמשכה האטה בפעילות
 .יחידות ביום

 
ובתחילת ספטמבר צורפה למדד , אביב במסגרת הרישום הכפול- למסחר בבורסה בתלפאנדטקהחודש נרשמה 

 .100-א"ת
 

 מיליון שקל גויסו בהקצאה 93-כ, מתוכן.  מיליון שקל117-ק הראשוני בוצעו החודש חמש הקצאות פרטיות בסך כבשו
 . למשקיעים מוסדייםקבוצת דלקשביצעה , ח להמרה"נוספת של אג

 
לא כולל ,החוב-פדיונות איגרות.  מהן לא צמודות64% -כ,  מיליארד שקל2.5ח בסך "הממשלה הנפיקה באוגוסט אג

 מיליארד שקל 2.2לעומת גיוס של ,הממשלה לא גייסה הון החודש , כלומר.  מיליארד שקל2.6-הסתכמו בכ,יתריב
 .ביולי

 
 תעודות פיקדון נושאות ריבית -הדס  –מכשיר פיננסי חדש " ר'פאי סטרקצ"בשוק איגרות החוב הנפיקה חברת 

-אקסלנס, בנוסף). י חברת בת"וכם נרכשו ע מת60 %-כ( מיליון שקל 742-בסך כ, דולרית וניתנות להמרה לדולר
 .  למשקיעים מוסדיים,  מיליון שקל בהקצאה פרטית של איגרות חוב צמודות דולר10- גייסה כתבור

 
חמש סדרות .  מיליון שקל46- כגזיתשמימושה הזרים ל, החודש היגיעה למימוש סופי סדרה של אופציות רכישה

 .פקעו ללא הזרמת הון לחברות, נוספות
 

 מיליארד שקל בכל אחד 1.8-לעומת כ,  מיליארד שקל1.1-בקרנות השקליות התמתנו החודש היצירות והסתכמו בכ
ואילו בקרנות  ,  מיליארד שקל0.2-ל נרשמו יצירות בסך כ"בקרנות המשקיעות בחו. משלושת החודשים הקודמים

 . ד שקל מיליאר0.1-ונרשמו פדיונות נטו בסך כ, ח התהפכה המגמה"המניות והאג
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 ) מיליארדי שקל(ערך שוק .1
   
255.1מניות והמירים. א 
239.0)  ממשלתיות ואחרות(איגרות חוב . ב 
   
   
 )מיליוני שקל(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
   
254מניות והמירים. א 
584איגרות חוב. ב 
564מלווה קצר מועד. ג 
   
 )באלפי יחידות (נגזרים ממוצע יומי.3
   
2599-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
38)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 
2ת איגרות חוב לא ממשלתיו. 2. ב 
 )מיליוני שקל(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
165)כולל מימושים(מניות והמירים . 1.ג 
752)כולל מימושים(איגרות חוב לא ממשלתיות . 2.ג 
2,468איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 3.ג 
-83איגרות חוב ממשלתיות נטו  . 4.ג 

   
 י שערים עיקריםשינוי במדד.5
   
-0.9%מניות והמירים. א 
-252.6%-א" ת.ב 
-1002.0%-א"ת. ג 
0.1%טק-תל. ד 
-1.2%יתר מניות והמירים. ה 
0.4%חוב-איגרות.  ו 
   
586מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
   
1,132)מיליוני שקל(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
   
-78ניות קרנות מ. א 
-123ח"קרנות אג. ב 
1,129קרנות שקליות. ג 
204ל"קרנות חו. ד 

 
 

 נורית דרור
 

 יחידת המחקר


