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 2004 במרס –ח "גיוסי הון גדולים בשוקי המניות והאג
 
 
 

מדד . אך בסיכום חודשי עלו מדדי המניות העיקריים בכחצי אחוז בלבד, בחודש מרס נרשמה תנודתיות רבה בשערי המניות
 .1.1%-מדד איגרות החוב עלה החודש בכ.  מתחילת השנה21%- והשלים עליה של כ5.6%-היתר בלט עם עליה של כ

 
-והיה גבוה בכ,  מיליון שקל בפברואר575-לעומת כ,  מיליון שקל635-עלה במרס והסתכם בכ, מחזור המסחר בשוק המניות

 935-כאשר מחזור המסחר היומי הסתכם החודש בכ, ח"מגמה דומה הסתמנה בשוק האג. 2003 לעומת ממוצע שנת 70%
 580-שהסתכם בכ, מ נרשמה יציבות ומחזור המסחר היומי"ו במקואיל,  מהמחזור בחודש הקודם10%-גבוה בכ, מיליון שקל
 . היה גבוה במעט מהמחזור בפברואר, מיליון שקל

 
ואילו באופציות , 2003בדומה לפברואר ולממוצע ,  אלף יחידות129- הסתכם המחזור היומי בכ25-א"באופציות  על  מדד ת

 .2003 אלף יחידות בשנת 34-לעומת כ, ידות בלבד אלף יח26-הדולריות ירד מחזור המסחר היומי והסתכם בכ
 לעומת הממוצע 50%-זינק מחזור המסחר בהן בכ, החודש הראשון למסחר באופציות על האירו באמצעות עושי שוק, במרס

 . אלף יחידות ביום3-והסתכם בכ, אשתקד ולעומת החודש הקודם
 

 החברות הדואליות 22-והצטרפה ל, ת הרישום הכפולאביב במסגר-למסחר בבורסה בתלינג 'גיוון אימגהחודש נרשמה 
במסגרת , 25-א" תצורף למדד ת–ובתחילת חודש מאי , 75-א"תצורף המניה למדד ת, במהלך חודש אפריל. החדשות

, 75-א"למדד ת, הצטרפה אף היא בתחילת החודש, א בפברואר"שנרשמה למסחר בת, גילת לווינים". מסלול המהיר"ה
 .במסלול זה

 
, בכל ההנפקות נרשם חיתום יתר.  מיליון שקל590-בסך כ, בוצעו בחודש מרס עשר הנפקות לציבור, המניות הראשוניבשוק 

 . עקב ביצוע ההנפקות במכרז עם תיקרה, כאשר בחלק מהן חיתומי היתר היו גדולים במיוחד
יתר . מצעות מניות לציבור מיליון שקל בא112-בסך כ, סולבר -שביצעה חברת המזון החדשה , בלטה בגודלה הנפקה

כלכלית י "ע, גויסו בדרך זו,  מיליון שקל מתוכם100כאשר , ח להמרה"באמצעות אג, י חברות ותיקות"ההנפקות בוצעו ע
 .ירושלים
 לקבוצת עלית מיליארד שקל בהקצאת מניות 1.8-כ, מהם.  מיליארד שקל1.9-בשמונה הקצאות פרטיות גויסו כ, בנוסף

 .בדרך של החלפת מניות, "שטראוס"עם החברה הפרטית " עלית"מסגרת מיזוג החברה הבורסאית  ב–" עלית-שטראוס"
 

שתי חברות .  בכולן נרשם חיתום יתר–כאשר בשבע הנפקות גויסו כמיליארד שקל , ח נרשמו גיוסים ערים"גם בשוק האג
ואילו החברה . בהתאמה,  מיליון שקל175- ו275-ח צמודות דולר בסך כ"הנפיקו אג, עדן דולר ואדיר-אקסלנס -חדשות  
 . ח צמודות מדד"באמצעות אג,  מיליון שקל235-גייסה כ, "דיסקונט" מקבוצת – מנפיקיםהחדשה 

. ת מדדח צמודו" מיליון שקל באמצעות אג200-שגייסה כ, פועלים הנפקותבלטה , שביצעו חברות ותיקות, מבין ההנפקות
 .  מיליארד שקל נוספים1.2-בארבע הקצאות פרטיות גויסו כ

 
ח לא "כשני שליש מהן באמצעות אג. בדומה לחודשיים הקודמים,  מיליארד שקל4.3-ח בסך כ"הממשלה הנפיקה במרס אג

,  מיליארד שקל2.7-כ גויסו נטו כ"סה, כלומר.  מיליארד שקל1.6-הסתכמו בכ, לא כולל ריבית,החוב-פדיונות איגרות. צמודות
 .בפברואר,  מיליארד שקל3.2 -לעומת גיוס נטו  בסך כ

 
למעט הקרנות השקליות בהן התהפכה המגמה ונרשמו יצירות , שנרשמו בקרנות הנאמנות, נרשמה ירידה ביצירות, במרס
 מיליארד שקל 0.5-סו כל גיי"קרנות חו. בפברואר,  מיליארד שקל1.1-לעומת פדיונות ענק בסך כ,  מיליארד שקל 0.2-בסך כ
 כמחצית הסכום - מיליארד שקל 0.4-ח רשמו יצירות בסך כ"קרנות האג,  כשליש הסכום שנרשם בחודש הקודם–בלבד 

 . בדומה לחודש הקודם– מיליארד שקל 0.6-ואילו בקרנות המנייתיות הסתכמו היצירות בכ, שנרשם בפברואר
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2004/20043-1מרס   
  ) די שקליםמיליאר(ערך שוק .1
    
353.6מניות והמירים. א 
263.3)  ממשלתיות ואחרות(איגרות חוב . ב 
    
    
  )מיליוני שקלים(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
    
633679מניות והמירים. א 
936884איגרות חוב. ב 
580588מלווה קצר מועד. ג 
    
  )י יחידותבאלפ(נגזרים ממוצע יומי .3
    
25129132-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
2628שקל/אופציות וחוזים דולר. ב 
32שקל/ג   אופציות וחוזים אירו 
    
  גיוס הון וחברות חדשות.4
    
27בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
  מספר הנפקות והקצאות . ב 
1838 מניות והמירים. 1. ב 
1120איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
  )מיליוני שקלים(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
2,51810,483)כולל מימושים(מניות והמירים . 1.ג 
2,2194,774)כולל מימושים(איגרות חוב לא ממשלתיות . 2.ג 
4,27713,054איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 3.ג 
2,7305,464ת חוב ממשלתיות נטואיגרו. 4.ג 
    
  )נומינלי(שינוי במדדי שערים עיקרים .5
    
0.4%9.4%מניות והמירים. א 
250.5%3.7%-א" ת.ב 
1000.2%5.9%-א"ת. ג 
0.1%12.8%טק-תל. ד 
5.6%21.2%יתר מניות והמירים. ה 
1.1%0.6%חוב-איגרות.  ו 
    
577ות שמניותיהן רשומותמספר חבר.6
    
1,7289,579)מיליוני שקלים(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
    
6052,975קרנות מניות . א 
3903,692ח"קרנות אג. ב 
-210575קרנות שקליות. ג 
5233,487ל"קרנות חו. ד 
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