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 2004 באפריל –מ "ח ובמק"מחזורי מסחר ערים באג
 

אך בסיכום חודשי עלה מדד , נרשמה תנודתיות רבה בשערי המניות, בדומה לחודש הקודם, בחודש אפריל
 קרוב - נקודות 586.90 באפריל לרמה של 20-הגיע ב, 0.9%- שעלה בכ100-א"מדד ת. 2.2%-המניות בכ

 מתחילת 30%-והשלים עליה של כ,  נוספים7%- היתר עלה החודש בכמדד. 2000לשיא של תחילת מרס 
 . 2.5%-ק רשם ירידה של כ"המושפע מהנאסד, טק-מדד התל, מאידך. השנה

 ואילו 0.8%-כאשר איגרות החוב הממשלתיות הלא צמודות ירדו בכ, מדד איגרות החוב נותר כמעט ללא שינוי
 .0.4%-איגרות החוב צמודות המדד עלו בכ

 
. בדומה לחודש הקודם,  מיליון שקל635-זור המסחר היומי בשוק המניות נרשמה יציבות והוא הסתכם בכבמח

 מחזור – 2002ח הסתכם המחזור היומי בכמיליארד שקל ליום והיה הגבוה ביותר מאז  פברואר "בשוק האג
נרשמה , חודשח ה"עיקר העלייה במחזורי המסחר בשוק האג.  מהמחזור הממוצע אשתקד43%-זה גבוה בכ

 .באיגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד
 . מהמחזור הממוצע אשתקד40%-  גבוה בכ- מיליון שקל680-מועד נרשם מחזור שיא של כ-במלווה קצר

 
,  אלף יחידות ביום123- נרשמה ירידה קלה בפעילות ומחזור המסחר הסתכם בכ25-א"באופציות על מדד ת

ומחזור , באופציות הדולריות נרשמה עליה חדה בפעילות, מאידך. קודם אלף יחידות בחודש ה129-לעומת כ
 . מהמחזור בחודש הקודם45%-היה גבוה בכ,  אלף יחידות38-המסחר היומי שהסתכם בכ

 3,155עלה המחזור היומי והסתכם ב , החודש השני למסחר באופציות על האירו באמצעות עושי שוק, באפריל
 . יחידות בממוצע בחודשים ינואר ופברואר1,650-וכ, ף יחידות במרס אל2,945לעומת , יחידות ביום

 
 .  כמאה מיליון שקל מהציבורספאנטקגייסה , של חברה קיבוצית חדשה, בהנפקה שניה השנה

-מכתשיםי " מיליון שקל גויסו ע670-כ, רובם.  מיליון שקל700-בוצעו ארבע הקצאות פרטיות בסך כ, בנוסף
 .ל"מרביתם בחו, ח להמרה למשקיעים מוסדיים"אגבאמצעות הקצאה של אגן 

 
הניתנות  להמרה ,  מיליון שקל בהנפקה לציבור של תעודות  סל31-כ ,מקבוצת אקסלנס, קסםבאפריל גייסה 

מתחילת השנה הסתכמו הנפקות , יצוין כי. בת'  מיליון שקל נוספים בהקצאה לחב246- וכ225למדד ניקיי 
 .בהתאמה,  מיליארד שקל1.4- ו1.1-  כוהקצאות של תעודות סל בסך של

 
 גלובל פיננסי "כשני שליש מהסכום גויס ע.  מיליון שקל470-ח בוצעו שתי הנפקות בסך כ"בשוק האג

שהצטרפה לבורסה בחודש , סולברי החברה הקיבוצית "יתרת הסכום  גויס ע. ח צמודות דולר"באמצעות אג
 . ח צמודות מדד"והחודש הנפיקה אג, הקודם

 
 375- וכ500- כחברת החשמל ובי פתוח.די.איגייסו , ח צמודות מדד"בשתי הקצאות פרטיות של אג, ו כןכמ

 .בדרך זו, כמיליארד שקל" חברת החשמל"גייסה , מתחילת השנה. בהתאמה, מיליון שקל
 

כשני שליש .  מיליארד שקל במרס4.3-לעומת כ,  מיליארד שקל3.5-ח בסך כ"הממשלה הנפיקה באפריל אג
.  מיליארד שקל0.8-הסתכמו בכ, לא כולל ריבית,החוב-פדיונות איגרות .ח לא צמודות"מהן באמצעות אג

 .בדומה לחודש הקודם,  מיליארד שקל2.7-כ גויסו נטו כ"סה, כלומר
 . ב" ערבויות ממשלת ארהבגיבוי, ב"גייסה הממשלה כמיליארד דולר בהנפקת איגרות חוב בארה, בנוסף

 
ח עלו היצירות "כאשר בקרנות המנייתיות ובקרנות האג, נרשמה מגמה מעורבת בקרנות הנאמנות, באפריל

ל התמתנו "בקרנות חו;  מיליארד שקל באפריל0.8-0.9-לכ, בהתאמה,  מיליארד שקל במרס0.4- ו0.6-מכ
ואילו בקרנות , חצי מיליארד שקל בחודש הקודםלעומת כ,  מיליארד שקל0.3-היצירות והסתכמו החודש     בכ

 מיליארד 0.2לעומת יצירות בסך ,  מיליארד שקל0.8-השקליות שוב התהפכה המגמה ונרשמו פדיונות בסך כ
 .שקל במרס
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  ) מיליארדי שקלים(ערך שוק .1
    
359.8מניות והמירים. א 
268.9)  אחרותממשלתיות ו(איגרות חוב . ב 
    
    
  )מיליוני שקלים(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
    
637671מניות והמירים. א 
1,037914איגרות חוב. ב 
678605מלווה קצר מועד. ג 
    
  )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
    
25123130-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
3830שקל/יות וחוזים דולראופצ. ב 
32שקל/ג   אופציות וחוזים אירו 
    
  גיוס הון וחברות חדשות.4
    
18בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
  מספר הנפקות והקצאות . ב 
644מניות והמירים . 1. ב 
424איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
  )מיליוני שקלים(אות היקף ההנפקות וההקצ.  ג 
80711,290)כולל מימושים(מניות והמירים . 1.ג 
1,3476,121)כולל מימושים(איגרות חוב לא ממשלתיות . 2.ג 
3,47216,525איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 3.ג 
2,6868,150איגרות חוב ממשלתיות נטו. 4.ג 
    
  )ינומינל(שינוי במדדי שערים עיקרים .5
    
2.2%11.7%מניות והמירים. א 
251.3%5.0%-א" ת.ב 
1000.9%6.9%-א"ת. ג 
6.9%30.0%יתר מניות והמירים. ד 
10.0%-2.5%טק-תל. ה 
0.5%-0.1%חוב-איגרות.  ו 
    
576מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
    
1,30710,886)םמיליוני שקלי(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
    
9033,878קרנות מניות . א 
8294,521ח"קרנות אג. ב 
-755-1,330קרנות שקליות. ג 
3303,817ל"קרנות חו. ד 

 
 

 נורית דרור
 

 יחידת המחקר
 
 


