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 2003 דצמבר –סיכום הפעילות בבורסה 
 
 

 עלה 100-א"מדד ת.  מתחילת השנה55%-והשלים עליה של כ, 2%-בחודש דצמבר עלה מדד המניות בכ
 120%- והשלים עליה של כ2%-טק עלה בכ-ואילו מדד התל, מדד היתר רשם יציבות, 4.5%-החודש בכ

 .מתחילת השנה
 .14%-ובסיכום שנתי עלה בכ, 0.4%-מדד איגרות החוב עלה החודש בכ

 
 מיליון שקל 650-לעומת כ,  מיליון שקל570-מחזור המסחר היומי בשוק המניות ירד בדצמבר והסתכם בכ

בשוק איגרות החוב נרשמה עליה בפעילות .  מהממוצע השנה65%-אך הוא עדיין גבוה בכ, בחודש הקודם
 .  מיליון שקל בנובמבר680-ת כ מיליון שקל לעומ775-הסתכם בכ, ומחזור המסחר היומי

 . מיליון שקל545-מ נותר מחזור המסחר היומי כמעט ללא שינוי והסתכם בכ"במק
  

,  אלף יחידות124- לעומת החודש הקודם והסתכם בכ19%- ירד המחזור היומי בכ25-א"באופציות על מדד ת
 אלף יחידות ביום 28-כ נסחרו כ"סהוב, גם באופציות הדולריות נרשמה ירידה בפעילות. בדומה לממוצע השנתי

 . אלף יחידות בממוצע מתחילת השנה34- לעומת כ–
 

רובם באמצעות ,  מיליון שקל375-בתמורה כוללת של כ, בשוק הראשוני בוצעו בדצמבר שלוש הנפקות לציבור
הנפקה ב, כמו כן. בהתאמה,  מיליון שקל116- ו184-כ גייסואלוני חץ וחבס ן "חברות הנדל. ח להמרה"אג

 . מיליון שקל75-גויסו החודש כ, סאפיינס -י חברה דואלית זרה "ע, ראשונה בבורסה
הניתנות  להמרה לסל מניות מדד ,  מיליון שקל  בהנפקת  תעודות  סל57-גייסה כ ,מקבוצת אקסלנס, קסם
 . 15טק -תל

 
צעה החברה הדואלית שבי, בלטה הקצאה נוספת.  מיליון שקל136- הקצאות פרטיות גויסו כ10-ב, בנוסף
 .  Fab 2במסגרת הסכמי המימון לפרוייקט ,  מיליון שקל למשקיעים אסטרטגיים38- בסך כטאואר

 
.  מהן לא צמודות63% -כ,  מיליארד שקל בדומה לחודש הקודם3.2-ח בסך כ"הממשלה הנפיקה בדצמבר אג

 1.9-סך הגיוס נטו הסתכם בכ, ומרכל.  מיליארד שקל1.3-הסתכמו בכ, לא כולל ריבית,החוב-פדיונות איגרות
 .מיליארד שקל

 
 מיליון שקל בעקבות מימוש כתבי אופציות רכישה למניות בנק 60-גייסה הממשלה כ, במסגרת הליך ההפרטה

 . לאומי
 

 .  מיליון שקל300-בסך כ, איגרות חוב צמודות לדולר, אורמתבשוק איגרות החוב הנפיקה 
חברת כאשר גם החודש בלטה ,  מיליון שקל478-בסך כ,  של איגרות חובבוצעו שלוש הקצאות פרטיות, בנוסף

. למשקיעים מוסדיים, בהקצאת פרטית של איגרות חוב צמודות מדד,  מיליון שקל428-שגייסה כ, החשמל
 .  מיליארד שקל2-מתחילת השנה גייסה החברה כ

 
כאשר מתחילת השנה ,  מיליארד שקל4.9-ק בקרנות השקליות והם הסתכמו בכהחודש נמשכו גיוסי ענ

 0.8-ל עלו היצירות והסתכמו בכ"גם בקרנות חו.  מיליארד שקל22-מסתכמות היצירות בקרנות השקליות בכ
ח הצטמצמו "בקרנות המנייתיות ובקרנות האג, מאידך. 2002 הסכום הגבוה ביותר מאז מאי –מיליארד שקל 

. בכל קבוצה,  מיליארד שקל בלבד0.35- והם הסתכמו בכהיצירות
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2003שנתי 2003דצמבר   
  ) מיליארדי שקלים(ערך שוק .1
    
308.4מניות והמירים. א 
251.9)  ממשלתיות ואחרות(איגרות חוב . ב 
    
    
  )מיליוני שקלים(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
    
570367םמניות והמירי. א 
776724איגרות חוב. ב 
546489מלווה קצר מועד. ג 
    
  )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
    
25124120-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
2834אופציות וחוזים דולריים. ב 
    
  גיוס הון וחברות חדשות.4
    
05בורסהב" חברות מניות חדשות"מספר . א 
  מספר הנפקות והקצאות . ב 
1366מניות והמירים . 1. ב 
434איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
  )מיליוני שקלים(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
5713,320)כולל מימושים(מניות והמירים . 1.ג 
7786,235)כולל מימושים(איגרות חוב לא ממשלתיות . 2.ג 
3,21244,379איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 3.ג 
1,89719,364איגרות חוב ממשלתיות נטו  . 4.ג 

    
  )נומינלי(שינוי במדדי שערים עיקרים .5
    
2.3%55.4%מניות והמירים. א 
255.8%51.0%-א" ת.ב 
1004.6%60.7%-א"ת. ג 
2.1%120.1%טק-תל. ד 
0.6%48.5%יתר מניות והמירים. ה 
0.4%13.6%חוב-איגרות.  ו 
    
577מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
    
6,42030,836)מיליוני שקלים(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
    
3482,881קרנות מניות . א 
3643,286ח"קרנות אג. ב 
4,88421,894קרנות שקליות. ג 
8242,775ל"קרנות חו. ד 

 
 

 נורית דרור
 

 יחידת המחקר
 


