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 א"ח והצטרפות תשע חברות חדשות לבורסה בת"גיוסים ערים בשוקי המניות והאג
 2004 במאי – 

 
נרשמה תנודתיות רבה בשערי , ב"וציפיות לעליית הריבית בארה, על רקע אי וודאות בתחום הביטחוני והפוליטי, בחודש מאי

 ומדד 2.5%-טק שירד בשעור של כ- החודש מדד התלבלט. כשבסיכום חודשי נותר מדד המניות כמעט ללא שינוי, המניות
 .  מתחילת השנה30%-לאחר עליה רצופה של כ, 1.2%-היתר שירד החודש בכ

 . 0.8%-מדד איגרות החוב עלה החודש בכ
 

ח הסתכם "בשוק האג.  מיליון שקל באפריל635-לעומת כ,  מיליון שקל575-מחזור המסחר היומי בשוק המניות הסתכם בכ
-מועד הסתכם המחזור היומי בכ-במלווה קצר.  נמוך מעט מהמחזור בחודש הקודם- מיליון שקל ליום 985-יומי בכהמחזור ה

בכל שלושת אפיקי , יצויין כי למרות הירידה במחזורי המסחר. נמוך מעט מהשיא שנרשם באפריל,  מיליון שקל630
 .2003 מהמחזור הממוצע בשנת 30%-50%-הם עדיין גבוהים בכ, ההשקעה

 
 123-לעומת כ,  אלף יחידות ביום145- נרשמה עליה חדה בפעילות ומחזור המסחר הסתכם בכ25-א"באופציות על מדד ת

 אלף יחידות 31-באופציות הדולריות ירד מחזור המסחר היומי והסתכם בכ, לעומת זאת. אלף יחידות בלבד בחודש הקודם
 . מהמחזור בחודש אפריל19%- נמוך בכ–בלבד 
 יחידות 2,260 -ירד המחזור היומי והסתכם בכ, ודש השלישי למסחר באופציות על האירו באמצעות עושי שוקהח, במאי
 .אפריל- אלף יחידות בממוצע בחודשים מרס3,030לעומת , ביום

 
 . החברות הדואליות החדשות23-והצטרפה ל, אביב במסגרת הרישום הכפול-למסחר בבורסה בתלרדוור החודש נרשמה 

הצטרפה , א במרס"שנרשמה למסחר בת, גיוון". המסלול המהיר" במסגרת 75-א"תצורף המניה למדד ת, ש מאיבסוף חוד
 .במסלול זה, 25-א"למדד ת, בתחילת החודש

 
ושש חברות , כאשר שבע חברות חדשות גייסו כחצי מיליארד שקל, בשוק המניות הראשוני נרשמה החודש פעילות ערה

, מבין ההנפקות שביצעו חברות חדשות. ח להמרה וכתבי אופציה"בהנפקות של אג, שקל נוספים מיליון 200-ותיקות גייסו כ
 . כל אחת,  מיליון שקל100-שגייסו כ, איי.די.ישיר אי וחברת הביטוח דמרין "בלטו חברת הנדל

 .ב"בהנפקת מניות לציבור בארה,  מיליון שקל250- כריטליקסגייסה , בנוסף
  

-הוזרמו החודש לחברות כ, ממימוש סופי של כתבי אופציה.  מיליון שקל80-צאות פרטיות בסך של כבוצעו ארבע הק, כמו כן
 .  פקעו ללא מימוש–למניות ' שלוש סדרות נוספות של כתבי אופ.  מיליון שקל8
 

 .  מיליון שקל700-ח נרשמו גיוסים ערים בהיקף של כ"גם בשוק האג
 600-ושלוש חברות ותיקות גייסו כ,  מיליון שקל130-לא צמודות בסך כח מובנות "הנפיקה אג, אשל –החברה החדשה 

-ח גויסו כ"בשתי הקצאות של אג. ח"ח צמודות מט" באמצעות אגגזית גלובי "גויסו ע)  מיליון שקל500-כ(רובם , מיליון שקל
 .בת'  לחבאשל מיליון שקל בהקצאה שביצעה 300-מתוכם כ,  מיליון שקל340

 
ח "הניתנות  להמרה לאג,  מיליון שקל בהנפקה לציבור של תעודות  סל25-כ ,מקבוצת אקסלנס, ח"קסם אגבמאי גייסה 

 . בת'  מיליון שקל נוספים בהקצאה לחב180-וכ") שחר("ממשלתיות לא צמודות 
 

מו שרש, ארבע הראשונות". רצף מוסדיים "–א מערכת מסחר למשקיעים מוסדיים "השיקה הבורסה בת, במחצית החודש
באמצעות ,  מיליון שקל610-שגייסו כ, ממןוהראל ביטוח , נתיבים, מנורה ביטוח: הן, את איגרות החוב שלהן במערכת

 .ח לא סחירות למשקיעים מוסדיים"אג
 

ח לא "כשני שליש מהן באמצעות אג. בדומה לחודש הקודם,  מיליארד שקל3.3-ח בסך כ"הממשלה הנפיקה במאי אג
,  מיליארד שקל1.2-כ גויסו נטו כ"סה, כלומר.  מיליארד שקל2.1-הסתכמו בכ, לא כולל ריבית,החוב-ותפדיונות איגר. צמודות
 . מיליארד שקל באפריל2.7-לעומת כ
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 מיליארד 1.6-כאשר בקרנות השקליות התחזקו הפדיונות והסתכמו בכ, נרשמה מגמה מעורבת בקרנות הנאמנות, במאי
נבלמו החודש היצירות ונרשמה בהן פעילות , ל ובקרנות המנייתיות" בקרנות חו. פי שתיים לעומת החודש הקודם–שקל 
 .מתחילת השנה,  מיליארד שקל בכל סוג של קרן4-לאחר יצירות בסך של כ, מועטה

 
   
2004/20045-1מאי   
  ) מיליארדי שקלים(ערך שוק .1
361.8מניות והמירים. א 
270.6 ) ממשלתיות ואחרות(איגרות חוב . ב 
    
  )מיליוני שקלים(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
575651מניות והמירים. א 
984927איגרות חוב. ב 
630610מלווה קצר מועד. ג 
    
  )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
25143133-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
3130שקל/אופציות וחוזים דולר. ב 
22שקל/ג   אופציות וחוזים אירו 
    
  גיוס הון וחברות חדשות.4
917בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
  מספר הנפקות והקצאות . ב 
1862מניות והמירים . 1. ב 
630איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
  )מיליוני שקלים(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
1,03212,322)כולל מימושים(מניות והמירים . 1.ג 
1,1147,235)כולל מימושים(איגרות חוב לא ממשלתיות . 2.ג 
3,34119,866איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 3.ג 
1,1909,340איגרות חוב ממשלתיות נטו. 4.ג 
    
  )נומינלי(שינוי במדדי שערים עיקרים .5
11.3%-0.3%מניות והמירים. א 
250.4%5.4%-א" ת.ב 
6.6%-1000.2%-א"ת. ג 
28.0%-1.2%יתר מניות והמירים. ד 
7.2%-2.5%טק-תל. ה 
0.8%1.3%חוב-איגרות.  ו 
    
584מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
    
615-10,271)מיליוני שקלים(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
    
1514,029ת מניות קרנו. א 
9105,431ח"קרנות אג. ב 
-1,558-2,888קרנות שקליות. ג 
118-3,699ל"קרנות חו. ד 

 
 נורית דרור

 
 יחידת המחקר

 
 


