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 מ  ויצירות ענק בקרנות הנאמנות"  שיא במחזורי המסחר במניות ובמק- בבורסה2004ינואר 

 
 מיליון שקל 840- לעומת החודש הקודם והסתכם בכ50%-זינק מחזור המסחר בשוק המניות בכ, בחודש ינואר

 . 1994 המחזור הגבוה ביותר מאז השיא של ינואר –
 

מדד היתר , 1%- עלה בכ25-א"כאשר מדד ת, 6%- ומדד המניות עלה בכ,בחודש ינואר נמשכה מגמת העליות
 .מדד איגרות החוב נותר החודש כמעט ללא שינוי.  14%-טק עלה בכ- ומדד התל11%-עלה בכ

 
 לעומת ממוצע שנת 20%- גבוה בכ– מיליון שקל 870-ח עלה מחזור המסחר היומי והסתכם בכ"בשוק האג

2003 . 
לעומת ,  שיא כל הזמנים– מיליון שקל625- ערה ומחזור המסחר היומי הסתכם בכמ נרשמה פעילות"גם במק

 .2003 מיליון שקל בממוצע בשנת 490-כ
  

 אלף יחידות 120-לעומת כ,  אלף יחידות138- עלה המחזור היומי והסתכם בכ25-א"באופציות על מדד ת
 . בדומה לממוצע אשתקד–ידות ביום  אלף יח32-ואילו באופציות הדולריות נסחרו כ , 2003בממוצע בשנת 

 
 מיליארד 0.9- כ- מיליארד שקל 1.1-בתמורה כוללת של כ, בשוק הראשוני בוצעו בינואר חמש הנפקות לציבור

 .  ל"גויסו בחו, שקל מתוכם
 החברות הדואליות 35-והצטרפה ל,  מיליון שקל560-ק בסך כ"מניות בנאסד ביצעה הנפקה ראשונה שלליפמן 

 מיליון שקל בהנפקה 340-גייסה כ, טאואר -חברה דואלית נוספת . הנסחרות בבורסה, )חדשותותיקות ו(
 . מיליון שקל109-הנפיקה מניות וכתבי אופציה בסך כ, אדגר השקעות –ן חדשה "חברת נדל. ב"בארה

 
ב "שביצעה בארה, כאשר בלטה הקצאת מניות,  מיליארד שקל6.3- הקצאות פרטיות גויסו כ6-ב, בנוסף

 .  במסגרת מיזוגה בחברה, "סיקור"לבעלי מניות ,  מיליארד שקל6-בסך כ, טבעהחברה הדואלית 
 

 מדדי בטוחה -החברות החדשות . בינואר בוצעו גם שלוש הנפקות לציבור של תעודות סל בסך כמיליארד שקל
 25-א"ניות מדד תהניתנות להמרה לסל מ, בהנפקת תעודות סל,  מיליון שקל325- ו610-גייסו כ, סל מניותו

הניתנות  ,  מיליון שקל בהנפקת  תעודות  סל79-גייסה כ ,מקבוצת אקסלנס, קסם. בהתאמה, 75-א"ות
 . 50-ונס אירופה'להמרה למדד דאו ג

 
.  מיליארד שקל בממוצע אשתקד3.5-לעומת כ,  מיליארד שקל4.4-ח בסך כ"הממשלה הנפיקה בינואר אג

 4.9-הסתכמו בכ, לא כולל ריבית,החוב-פדיונות איגרות. א צמודותח ל" מהן באמצעות אג63% -כ, רובן
 . מיליארד שקל0.5 -עודף הפדיונות הסתכם בכ, כלומר. מיליארד שקל

  
.  מיליארד שקל0.6-בסך כ, ח"איגרות חוב צמודות מט, בשוק איגרות החוב הנפיקו שלוש חברות חדשות

 מיליון 190- גייסה כפסגות אופקבהתאמה ו,  מיליון שקל210- ו230-גייסו כ , אקסלנס מנור וסער-אקסלנס
 .שקל

שגייסה , הדסכאשר בלטה .  מיליארד שקל1.3-בסך כ, בוצעו ארבע הקצאות פרטיות של איגרות חוב, בנוסף
 .לחברה בת, בהקצאת פרטית של איגרות חוב צמודות דולר,  מיליון שקל695-כ
 

 1.5- ו1.7, 2.5-ל והם הסתכמו בכ"בקרנות המנייתיות ובקרנות חו, ח" ענק בקרנות האגנרשמו יצירות, החודש
,  מיליארד שקל בלבד0.3-בקרנות השקליות נרשמו החודש יצירות בסך כ, מאידך. בהתאמה, מיליארד שקל

 . מיליארד שקל21.4-לאחר תשעה חודשים רצופים של יצירות בסכום כולל של כ
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2004ינואר   
 ) מיליארדי שקלים(רך שוק ע.1
   
334.9מניות והמירים. א 
256.4)  ממשלתיות ואחרות(איגרות חוב . ב 
   
   
 )מיליוני שקלים(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
   
838מניות והמירים. א 
870איגרות חוב. ב 
623מלווה קצר מועד. ג 
   
 )דותבאלפי יחי(נגזרים ממוצע יומי .3
   
25138-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
32אופציות וחוזים דולריים. ב 
   
 גיוס הון וחברות חדשות.4
   
3בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
 מספר הנפקות והקצאות . ב 
11מניות והמירים . 1. ב 
7איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
 )מיליוני שקלים(ות וההקצאות היקף ההנפק.  ג 
7,416)כולל מימושים(מניות והמירים . 1.ג 
1,907)כולל מימושים(איגרות חוב לא ממשלתיות . 2.ג 
4,465איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 3.ג 
-471איגרות חוב ממשלתיות נטו  . 4.ג 

   
 )נומינלי (שינוי במדדי שערים עיקרים.5
   
6.1%מניות והמירים. א 
250.8%-א" ת.ב 
1003.7%-א"ת. ג 
13.9%טק-תל. ד 
11.2%יתר מניות והמירים. ה 
0.1%חוב-איגרות.  ו 
   
574מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
   
5,995)מיליוני שקלים(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
   
1,724 קרנות מניות. א 
2,488ח"קרנות אג. ב 
299קרנות שקליות. ג 
1,484ל"קרנות חו. ד 

 
 
 נורית דרור

 
 יחידת המחקר

 


