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 לכבוד

חברי הבורסה
 
 נ"גא

  –  בבורסה2003נובמבר 
 גידול במחזורי המסחר ועליות שערים בשוק המניות והמשך יצירות ענק בקרנות השקליות

 
 

 מיליון 650-והסתכם בכ,  לעומת החודש הקודם65%-זינק מחזור המסחר היומי בשוק המניות בכ, בחודש נובמבר
 .2000מרס  המחזור הגבוה ביותר מאז –שקל 

 
- עלה בכ100-א"כאשר מדד ת, 7%-מדד המניות עלה בכ. ח"נמשכו עליות השערים בשוקי המניות והאג, החודש

-מדד איגרות החוב עלה החודש בכ.  מתחילת השנה116%- והשלים עליה של כ13%-טק עלה בכ-ומדד התל, 8%
 .13%-ומתחילת השנה עלה בכ, 1%

 
 מיליון 765- מיליון שקל לעומת כ685-הסתכם בכ, עילות ומחזור המסחר היומיבשוק איגרות החוב נרשמה ירידה בפ

 . מיליון שקל530-מ נותר מחזור המסחר היומי כמעט ללא שינוי והסתכם בכ"במק. שקל באוקטובר
  

– אלף יחידות 155- לעומת החודש הקודם והסתכם בכ30%- עלה המחזור היומי בכ25-א"באופציות על מדד ת
 – אלף יחידות ביום 31-כ נסחרו כ"ובסה, גם באופציות הדולריות נרשמה עליה בפעילות. ר מזה חצי שנההגבוה ביות
 . אלף יחידות באוקטובר27-לעומת כ

 
כאשר ההנפקה כללה גם הצעת ,  מיליון שקל55-גייסה כגדות  .הנפיקו לציבור שתי חברות חדשות, בשוק הראשוני

,  מיליון שקל בהנפקת תעודות סל87-גייסה כ ,מקבוצת אקסלנס, קסם. ון שקל מילי24-י בעלי השליטה בסך כ"מכר ע
 . 100-א"הניתנות להמרה לסל מניות מדד ת

 
 מיליון שקל 510- בסך כבזקבלטה הקצאת מניות שביצעה .  מיליון שקל570- הקצאות פרטיות גויסו כ6-ב, בנוסף

 . עה החברה ביולי ובאוקטוברבהמשך להקצאות שביצ, בעלת השליטה בחברה, למדינת ישראל
 

לא כולל ,החוב-פדיונות איגרות.  מהן לא צמודות63% -כ,  מיליארד שקל3-ח בסך כ"הממשלה הנפיקה באוקטובר אג
 .בדומה לחודש אוקטובר,  מיליארד שקל1.7-סך הגיוס נטו הסתכם בכ, כלומר.  מיליארד שקל1.3-הסתכמו בכ, ריבית

 
 מיליון 24- ו50-בסך כ, איגרות חוב צמודות למדד, הכשרה ביטוחושראלום י -בשוק איגרות החוב הנפיקו 

 . בשתי ההנפקות נכללו גם כתבי אופציה למניות. בהתאמה,שקל
חברת כאשר גם החודש בלטה ,  מיליון שקל285-בסך כ, בוצעו שלוש הקצאות פרטיות של איגרות חוב, בנוסף

 .  למשקיעים מוסדיים, בהקצאת פרטית של איגרות חוב צמודות מדד,  מיליון שקל268-שגייסה כ, החשמל
 

כאשר מתחילת השנה מסתכמות ,  מיליארד שקל3.5-החודש נמשכו גיוסי ענק בקרנות השקליות והם הסתכמו בכ
– מיליארד שקל 0.9-כבקרנות המנייתיות נרשמו יצירות בסך .  מיליארד שקל17-היצירות בקרנות השקליות בכ

 .הסכום הגבוה ביותר שגוייס בקרנות אלה מאז ינואר אשתקד
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 ) מיליארדי שקל(ערך שוק .1
   
301.8מניות והמירים. א 
251.8)  ממשלתיות ואחרות(איגרות חוב . ב 
   
   
 )מיליוני שקל(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
   
649מניות והמירים. א 
685איגרות חוב. ב 
530מלווה קצר מועד. ג 
   
 )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
   
25154-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
31אופציות וחוזים דולריים. ב 
   
 גיוס הון וחברות חדשות.4
   
2בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
 מספר הנפקות והקצאות . ב 
9מניות והמירים . 1. ב 
5איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
 )מיליוני שקל(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
686)כולל מימושים(מניות והמירים . 1.ג 
360)כולל מימושים(איגרות חוב לא ממשלתיות . 2.ג 
3,010איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 3.ג 
1,654נטו  איגרות חוב ממשלתיות . 4.ג 

   
 שינוי במדדי שערים עיקרים.5
   
7.1%מניות והמירים. א 
255.7%-א" ת.ב 
1007.9%-א"ת. ג 
12.9%טק-תל. ד 
10.6%יתר מניות והמירים. ה 
1.1%חוב-איגרות.  ו 
   
581מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
   
5,649)מיליוני שקל(טו בקרנות נאמנות גיוס נ.7
   
920קרנות מניות . א 
641ח"קרנות אג. ב 
3,470קרנות שקליות. ג 
618ל"קרנות חו. ד 

 
 ,בכבוד רב

 
 נורית דרור

 יחידת המחקר


