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 2004 ביוני –ח "שיא במדדי המניות וגיוסי הון  ערים בשוקי המניות והאג
 

. 2000 מהשיא שנרשם במרס 8%-ובסוף החודש היה גבוה נומינלית בכ, 4%-בחודש יוני עלה מדד המניות הכללי בכ
 .מתחילת השנה 31%-  והשלים עלייה של כ2.7%-מדד היתר עלה החודש בכ. 16%-בסיכום חצי שנתי עלה המדד בכ
 .בעקבות עלייה של כאחוז באיגרות החוב הלא צמודות, 0.4%-מדד איגרות החוב עלה ביוני בכ

 
 מהמחזור הממוצע בשנת 70%- גבוה בכ- מיליון שקל630-והסתכם בכ, בשוק המניות עלה המחזור היומי בהשוואה למאי

-במלווה קצר. ם והיה הגבוה ביותר מזה כשנתיים וחצי מיליון שקל ליו1,090-ח הסתכם המחזור היומי בכ"בשוק האג. 2003
 .  בדומה לחודש הקודם,  מיליון שקל635-מועד נרשמה יציבות והמחזור היומי הסתכם בכ

 
והיה הנמוך ,  אלף יחידות21-כאשר באופציות הדולריות הסתכם המחזור היומי בכ, בשוק הנגזרים נרשמה ירידה במחזורים

 145-לעומת כ,  אלף יחידות125- הסתכם המחזור היומי בכ25-א"ובאופציות על מדד ת, 2001ביותר שנרשם מאז אוגוסט 
 . אלף יחידות במאי

 65%-היה גבוה בכ,  יחידות2,675-שהסתכם בכ, באופציות על האירו נרשמה עלייה בפעילות ומחזור המסחר היומי, מאידך
 . 2003מהמחזור הממוצע בשנת 

    
 מיליון שקל בהנפקת 33-גייסה כ, ג"שלא –כאשר חברה חדשה , יתה גם החודש פעילות ערהבשוק המניות הראשוני הי

 .  מיליון שקל נוספים515-ושבע חברות ותיקות גייסו כ, מניות לציבור
 

 180-וכ, בזק ממניות 3%-בהצעת מכר לציבור של כ,  מיליון שקל350-במסגרת תהליך ההפרטה גייסה המדינה ביוני כ
 . אל עלוספים במימוש סופי של אופציות רכישה למניות מיליון שקל נ

 
 .ב"באמצעות הנפקת מניות לציבור בארה,  מיליון שקל418-גייסה ביוני כ, ינג'גיוון אימג  -החברה הדואלית 

 
בהקצאה , מבני תעשיהי " מיליון שקל גויסו ע95-כ, מהם.  מיליון שקל130-בוצעו חמש הקצאות פרטיות בסך של כ, בנוסף
 . ח להמרה למשקיעים מוסדיים"של אג

 
 S&P 500הניתנות  להמרה למדד ,  מיליון שקל בהנפקה לציבור של תעודות  סל30-כ ,מקבוצת אקסלנס, קסםביוני גייסה 

יצוין כי מתחילת השנה הסתכמו ההנפקות וההקצאות לחברות בנות של  . מיליון שקל נוספים בהקצאות לחברת בת645-וכ
 .בהתאמה,  מיליארד שקל2.7- ו1.2-של  כתעודות סל בסך 

 
 .ח צמודות מדד"שהנפיקה אג, בזקי "רובם גויסו ע.  מיליון שקל880-ח נרשמו ביוני גיוסים ערים בהיקף של כ"גם בשוק האג

, ח צמודות מדד לחברה בת"בהקצאת אג, בזקי "רובם ע, ח גויסו כמיליארד שקל נוספים"בשבע הקצאות פרטיות של אג
 .התשקיףבמסגרת 

 . מיליון שקל120- כאורמתח הזרים ל"מימוש סופי של סדרת כתבי אופציה לאג
 

ח "הניתנות  להמרה לאג,  מיליון שקל בהנפקה לציבור של תעודות  סל190-כ, סל-מנורה גאון  -ביוני גייסה חברה חדשה 
 .ממשלתיות לא צמודות

 
ח לא "כשני שליש מהן באמצעות אג. בדומה לחודשיים הקודמים,  מיליארד שקל3.6-ח בסך כ"נפיקה ביוני אגהממשלה ה

 0.2-עודף הפדיונות הסתכם בכ, כלומר.  מיליארד שקל3.8-הסתכמו בכ, לא כולל ריבית,החוב-פדיונות איגרות. צמודות
 . מיליארד שקל במאי1.2-לעומת גיוס נטו בסך כ, מיליארד שקל

 
 1.6-ולאחר פדיונות בסך כ, כאשר בקרנות השקליות התהפכה המגמה, יוני נרשמה מגמה מעורבת בקרנות הנאמנותב

, ח נרשמו יצירות בסך כחצי מיליארד שקל"בקרנות האג. נטו,  מיליארד שקל0.4-מיליארד שקל נרשמו ביוני יצירות בסך כ
בדומה לחודש , ל נרשמה פעילות דלה" ובקרנות המשקיעות בחוואילו בקרנות המנייתיות,  מיליארד שקל במאי0.9-לעומת כ
 .הקודם
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2004/20046-1יוני   
  ) מיליארדי שקלים(ערך שוק .1
377.0מניות והמירים. א 
272.8)  ממשלתיות ואחרות(איגרות חוב . ב 
    
  )מיליוני שקלים(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
630648מניות והמירים. א 
1,091958איגרות חוב. ב 
635615מלווה קצר מועד. ג 
    
  )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
25125131-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
2129שקל/אופציות וחוזים דולר. ב 
32שקל/ג   אופציות וחוזים אירו 
    
  גיוס הון וחברות חדשות.4
118בבורסה" חברות מניות חדשות"ר מספ. א 
  מספר הנפקות והקצאות . ב 
1274מניות והמירים . 1. ב 
939איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
  )מיליוני שקלים(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
1,32513,698)כולל מימושים(מניות והמירים . 1.ג 
2,04412,023)לל מימושיםכו(איגרות חוב לא ממשלתיות . 2.ג 
4821,307איגרות חוב למוסדיים. 3.ג 
3,62623,492איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 4.ג 
174-9,167איגרות חוב ממשלתיות נטו. 5.ג 
    
  )נומינלי(שינוי במדדי שערים עיקרים .5
3.9%15.7%מניות והמירים. א 
255.0%10.7%-א" ת.ב 
1004.6%11.6%-א"ת. ג 
2.7%31.4%יתר מניות והמירים. ד 
4.3%11.9%טק-תל. ה 
0.4%1.8%חוב-איגרות.  ו 
    
581מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
    
72010,991)מיליוני שקלים(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
    
1574,186קרנות מניות . א 
4895,920ח"קרנות אג. ב 
-3652,523קרנות שקליות. ג 
291-3,408ל"קרנות חו. ד 

 
 נורית דרור

 
 יחידת המחקר

 
 


