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  –  בבורסה2003אוקטובר 

 
 והמשך יצירות ענק בקרנות השקליות, ח"עליות שערים וגידול במחזורי המסחר בשוקי המניות והאג

 
 

-מדד המניות עלה בכ. תוך גידול במחזורי המסחר, ח"נמשכו עליות השערים בשוקי המניות והאג, בחודש אוקטובר
.  מתחילת השנה91%- והשלים עליה של כ17%-טק זינק בכ- התלואילו מדד, 9%- עלה בכ25-א"כאשר מדד ת, 8%

 . באיגרות החוב הממשלתיות הלא צמודות1.4%-בזכות עליה של כ, 0.8%-מדד איגרות החוב עלה החודש בכ
 

 מהמחזור בחודש הקודם ומהמחזור 25%- גבוה בכ- מיליון שקל 395-בשוק המניות הסתכם מחזור המסחר היומי בכ
 מיליון 685- מיליון שקל לעומת כ767-והסתכם בכ, גם באיגרות החוב עלה החודש המחזור היומי. מתחילת השנה
נרשמה באיגרות החוב הממשלתיות צמודות , החודש, עיקר העלייה במחזורי המסחר באיגרות חוב .שקל בספטמבר

 .המדד
 . שקל מיליון550-מ נותר מחזור המסחר היומי כמעט ללא שינוי והסתכם בכ"במק, מאידך

  
ואילו ,  אלף יחידות120- לעומת החודש הקודם והסתכם בכ20%- עלה המחזור היומי בכ25-א"באופציות על מדד ת

 המחזור הנמוך ביותר – אלף יחידות ביום 28-כ נסחרו כ"ובסה, באופציות הדולריות נרשמה ירידה נוספת בפעילות
 .מאז אוגוסט אשתקד

 
בלטה הקצאת מניות . לו בשלוש הקצאות פרטיות גויסו כחצי מיליארד שקלואי בשוק הראשוני לא בוצעו הנפקות

המשך להקצאה שביצעה החברה , בעלת השליטה בחברה,  מיליון שקל למדינת ישראל277- בסך כבזקשביצעה 
 . ביולי

 
 כולל לא,החוב-פדיונות איגרות.  מהן לא צמודות64% -כ,  מיליארד שקל3-ח בסך כ"הממשלה הנפיקה באוקטובר אג

לעומת עודף פדיונות ,  מיליארד שקל1.8-סך הגיוס נטו הסתכם בכ, כלומר.  מיליארד שקל1.2-הסתכמו בכ, ריבית
 .בחודש ספטמבר,  מיליארד שקל2.5-בסך כ

 
בסך , הנפקה נוספת של תעודות פיקדון נושאות ריבית דולרית וניתנות להמרה לדולרהדס בשוק איגרות החוב ביצעה 

 ).י חברת בת" מתוכם נרכשו ע99 %-כ( שקל  מיליון786-כ
 

למשקיעים , בשתי הקצאות פרטיות של איגרות חוב צמודות מדד,  מיליון שקל212- גייסה כחברת החשמל, כמו כן
 .  מוסדיים

 
כאשר מתחילת השנה מסתכמות ,  מיליארד שקל2.6-והם הסתכמו בכגם החודש נרשמו גיוסי ענק בקרנות השקליות 

הסכום – מיליארד שקל 0.8-ל נרשמו יצירות בסך כ"בקרנות חו . מיליארד שקל13.5-היצירות בקרנות השקליות בכ
 .הגבוה ביותר שגוייס בקרנות אלה מאז מאי אשתקד
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 ) מיליארדי שקל(ערך שוק .1
   
281.4מניות והמירים. א 
247.6)  ממשלתיות ואחרות(איגרות חוב . ב 
   
   
 )מיליוני שקל(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
   
393מניות והמירים. א 
767איגרות חוב. ב 
552מלווה קצר מועד. ג 
   
 )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
   
25118-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
28)אירו/דולר(ח "ופציות וחוזים על מטא. ב 
   
 גיוס הון וחברות חדשות.4
   
0בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
 מספר הנפקות והקצאות . ב 
3מניות והמירים . 1. ב 
3איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
 )מיליוני שקל(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
530)כולל מימושים(ירים מניות והמ. 1.ג 
998)כולל מימושים(איגרות חוב לא ממשלתיות . 2.ג 
3,047איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 3.ג 
1,866איגרות חוב ממשלתיות נטו  . 4.ג 

   
 שינוי במדדי שערים עיקרים.5
   
7.9%מניות והמירים. א 
258.9%-א" ת.ב 
1009.6%-א"ת. ג 
17.0%טק-תל. ד 
6.4%יתר מניות והמירים. ה 
0.8%חוב-איגרות.  ו 
   
581מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
   
3,755)מיליוני שקל(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
   
161קרנות מניות . א 
260ח"קרנות אג. ב 
2,579קרנות שקליות. ג 
755ל"חוקרנות . ד 

 
 נורית דרור

 
 יחידת המחקר


