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 2003  בספטמבר -ח ויצירות ענק בקרנות השקליות "התעוררות במחזורי המסחר במניות ואג
 
 

 עלה       25-א"מדד ת . מתחילת השנה31.4%- והשלים עליה של כ2.1%-בחודש ספטמבר עלה מדד המניות בכ
בזכות עליה , 1.5%- בכמדד איגרות החוב עלה החודש. 7.2%-טק רשם עליה חדה של כ-ואילו מדד התל, 4.3%-בכ

 . באיגרות החוב הממשלתיות הלא צמודות2%-של כ
 

 מיליון שקל 255-לעומת כ,  מיליון שקל317-בשוק המניות נרשמה עליה בפעילות ומחזור המסחר היומי הסתכם בכ
יון  מיל585- מיליון שקל לעומת כ683-והסתכם בכ, גם באיגרות החוב עלה החודש המחזור היומי. בחודש הקודם
 .צמודות-באיגרות חוב הממשלתיות הלא נרשמה, עיקר העלייה במחזורי המסחר באיגרות חוב החודש. שקל באוגוסט

 . מיליון שקל567-מ נותר המחזור היומי ללא שינוי והסתכם בכ"במק
  

דולריות ואילו באופציות ה, בדומה לאוגוסט,  אלף יחידות100- הסתכם המחזור היומי בכ25-א"באופציות על מדד ת
 . המחזור הנמוך ביותר מאז נובמבר אשתקד– אלף יחידות ביום 33-כ נסחרו כ"ובסה, נרשמה ירידה בפעילות

 
 .גאון אגרוי " רובם גויסו ע- מיליון שקל 19-בשוק הראשוני בוצעו שלוש הנפקות זכויות בתמורה כוללת של כ

." גזית אינק"האם '  לחבגזית גלוב פרטית שביצעה בהקצאה,  רובם– מיליון שקל 64-בשתי הקצאות פרטיות גויסו כ
 .ולשמונה עשרה משקיעים מוסדיים

 
לא כולל ,החוב-פדיונות איגרות.  מהן לא צמודות63% -כ,  מיליארד שקל2.7ח בסך "הממשלה הנפיקה בספטמבר אג

עומת גיוס אפסי ל,  מיליארד שקל2.5-עודף הפדיונות הסתכם בכ, כלומר.  מיליארד שקל5.2-הסתכמו בכ,ריבית
 .בחודש אוגוסט

 
,  מיליון שקל240-החברה גייסה  כ.  בשן-אקסלנס  -ח חדשה"בשוק איגרות החוב בוצעה הנפקה של חברת אג

 . מיליון שקל23-בסך כ, ח"ביצעה החברה הקצאה פרטית נוספת של אג, בנוסף. באמצעות איגרות חוב צמודות לדולר
 

בהקצאות פרטיות של , בהתאמה,  מיליון שקל135- ו180 חברת החשמלובי פתוח .די. איגייסו החודש, כמו כן
 .  למשקיעים מוסדיים, איגרות חוב צמודות מדד

 
,  סכום היצירות באוגוסט2.5 יותר מפי – מיליארד שקל 3-זינקו היצירות בקרנות השקליות והסתכמו בכ, החודש

 0.1- לעומת כ– מיליארד שקל 0.3- המנייתיות נרשמו פדיונות בסך כבקרנות. 2001והגבוה ביותר שנרשם מאז מאי 
.מיליארד שקל באוגוסט
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 ) מיליארדי שקל(ערך שוק .1
   
257.9מניות והמירים. א 
243.5)  ממשלתיות ואחרות(איגרות חוב . ב 
   
   
 )מיליוני שקל(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
   
317מניות והמירים. א 
683איגרות חוב. ב 
567מלווה קצר מועד. ג 
   
 )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
   
2599-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
33)אירו/דולר(ח "אופציות וחוזים על מט. ב 
   
 גיוס הון וחברות חדשות.4
   
0בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
  הנפקות והקצאות מספר. ב 
5מניות והמירים . 1. ב 
4איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
 )מיליוני שקל(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
83)כולל מימושים(מניות והמירים . 1.ג 
578)כולל מימושים(איגרות חוב לא ממשלתיות . 2.ג 
2,711איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 3.ג 
-2,464גרות חוב ממשלתיות נטו  אי. 4.ג 

   
 שינוי במדדי שערים עיקרים.5
   
2.1%מניות והמירים. א 
254.3%-א" ת.ב 
1003.8%-א"ת. ג 
7.2%טק-תל. ד 
1.7%יתר מניות והמירים. ה 
1.5%חוב-איגרות.  ו 
   
584מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
   
3,059)מיליוני שקל(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
   
-309קרנות מניות . א 
132ח"קרנות אג. ב 
2,991קרנות שקליות. ג 
245ל"קרנות חו. ד 

 
 ,בכבוד רב

 
 נורית דרור

 יחידת המחקר


