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 2004 בפברואר –ירידה במחזורי המסחר ופדיונות בקרנות הנאמנות השקליות 
 

 3.2%-מדד היתר עלה בכ. 2.7%- עלו בכ25-א"ומדד המניות ומדד ת, בחודש פברואר נמשכה מגמת העליות
לאחר , 1.1%-ק ירד בכ"טק המושפע מהנאסד-מדד התל, מאידך.  מתחילת השנה15%-והשלים עליה של כ

 .מדד איגרות החוב ירד החודש בכחצי אחוז.  בינואר14%-של כעליה 
 

אך גבוה ,  לעומת חודש ינואר30%- ירידה של כ– מיליון שקל 575-מחזור המסחר בשוק המניות הסתכם בכ
כאשר מחזור המסחר , מ"ח והמק"מגמה דומה הסתמנה בשוקי האג. 2003 לעומת ממוצע שנת 60%-בכ

מ ירד "ואילו במק, נמוך מעט מהמחזור בחודש הקודם,  מיליון שקל843-ח הסתכם החודש בכ"היומי באג
יצויין כי מחזורי המסחר .  מיליון שקל בינואר625- מיליון שקל לעומת שיא של כ565-המחזור היומי והסתכם בכ

 . מהממוצע אשתקד16%-גבוהים בכ, מ בינואר"ח ובמק"באג
 

 אלף יחידות בדומה 129-ד המחזור היומי והסתכם בכ יר25-א" באופציות  על  מדד ת-בשוק  הנגזרים 
ואילו באופציות הדולריות ירד מחזור המסחר היומי ,  אלף יחידות בחודש ינואר138-לעומת כ, לממוצע אשתקד

 .2003 מהמחזור בשנת 18%- נמוך בכ– אלף יחידות ביום בלבד 28- לעומת ינואר והסתכם בכ16%-בכ
 

 החברות 21-והצטרפה ל, אביב במסגרת הרישום הכפול-סה בתללמסחר בבורגילת החודש נרשמה 
 . 100-א"תצורף המניה למדד ת, במהלך חודש מרס. הדואליות החדשות

 
 מיליון שקל בהצעת מכר 10- גייסה כטסקום החברה החדשה –בשוק הראשוני בוצעו בפברואר שתי הנפקות 

 . מיליון שקל בהנפקת זכויות6- גייסה כעולםגבעות והשותפות הותיקה , י בעלי עניין בחברה"ע, לציבור
 מיליון שקל 80- ו190-שגייסו כ, מילומורונצבא בלטו .  מיליון שקל380-בשבע הקצאות פרטיות גויסו כ, בנוסף

 .למשקיעים מוסדיים, ח להמרה"באמצעות הקצאה של אג, בהתאמה
 

 . מיליון שקל410-כ, מהלך חודש מרסב, שעל פיהם יגוייסו בשוק המניות,  תשקיפים6בסוף החודש פורסמו 
 

הניתנות  להמרה ,  מיליון שקל בהנפקה לציבור של תעודות  סל36-כ ,מקבוצת אקסלנס, קסםבפברואר גייסה 
, יצוין כי. בנקים-א"הניתנות  להמרה למדד ת,  מיליון שקל נוספים בהנפקת תעודות  סל21-ונס וכ'למדד דאו ג

 . מיליארד שקל1.1- תעודות סל בסך של  כמתחילת השנה הסתכמו ההנפקות של
 

כלכלית  ולגזית גלובשמימושן הזרים ל, החודש הגיעו למימוש סופי שתי סדרות של כתבי אופציה למניות
 . שלוש סדרות נוספות פקעו ללא הזרמת הון לחברות. בהתאמה,  מיליון שקל44- וכ109- כירושלים

 
כשני שליש מהן , רובן. בדומה לחודש הקודם,  מיליארד שקל4.3-ח בסך כ"הממשלה הנפיקה בפברואר אג

, כלומר.  מיליארד שקל1.1-הסתכמו בכ, לא כולל ריבית,החוב-פדיונות איגרות. ח לא צמודות"באמצעות אג
 . בינואר מיליארד שקל0.5 -לעומת עודף פדיונות בסך כ,  מילארד שקל3.2-כ גויסו נטו כ"סה

 
 . מיליון שקל324- איגרות חוב צמודות לדולר בסך כגלובל פיננס -בשוק איגרות החוב הנפיקה חברה חדשה 

 .  למשקיעים מוסדיים, בהקצאה פרטית של איגרות חוב צמודות מדד,  גייסה סכום דומהחברת החשמל
 

- החודש יצירות בהיקף נמוך של כנרשמו בהן, ח בינואר"לאחר יצירות ענק בקרנות המנייתיות ובקרנות האג
בקרנות השקליות התהפכה המגמה ולראשונה מזה שנה נרשמו . בהתאמה,  מיליארד שקל בלבד0.8- ו0.6

,  מיליארד שקל1.5-ל נרשמו גם החודש יצירות בסך כ"בקרנות חו, מאידך.  מיליארד שקל1.1-פדיונות בסך כ
 .בדומה לינואר
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2004/20042-1פברואר   
  ) מיליארדי שקלים(ערך שוק .1
    
345.7מניות והמירים. א 
260.2)  ממשלתיות ואחרות(איגרות חוב . ב 
    
    
  )מיליוני שקלים(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
    
575703מניות והמירים. א 
843856איגרות חוב. ב 
565593מלווה קצר מועד. ג 
    
  )באלפי יחידות(ממוצע יומי נגזרים .3
    
25129133-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
2830אופציות וחוזים דולריים. ב 
    
  גיוס הון וחברות חדשות.4
    
25בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
  מספר הנפקות והקצאות . ב 
920מניות והמירים . 1. ב 
29ות חוב לא ממשלתיות איגר. 2. ב 
  )מיליוני שקלים(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
5497,965)כולל מימושים(מניות והמירים . 1.ג 
6482,555)כולל מימושים(איגרות חוב לא ממשלתיות . 2.ג 
4,3128,777איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 3.ג 
3,2052,734איגרות חוב ממשלתיות נטו. 4.ג 
    
  )נומינלי(שינוי במדדי שערים עיקרים .5
    
2.7%8.9%מניות והמירים. א 
252.4%3.2%-א" ת.ב 
1001.9%5.7%-א"ת. ג 
12.7%-1.1%טק-תל. ד 
3.2%14.8%יתר מניות והמירים. ה 
-0.4%-0.5%חוב-איגרות.  ו 
    
575מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
    
1,8567,851)מיליוני שקלים(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
    
6462,370קרנות מניות . א 
8143,302ח"קרנות אג. ב 
-1,084-785קרנות שקליות. ג 
1,4802,964ל"קרנות חו. ד 

 
 

 נורית דרור
 

 יחידת המחקר
 


