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 –ח " והמשך גיוסי הון ערים באג25-א"עליה חדה במחזורי המסחר באופציות על מדד ת
 2004באוגוסט 

 
ירד מדד המניות הכללי , ל"עליית מחירי הנפט וירידות השערים בשוקי חו, על רקע פגרת הקיץ, בחודש אוגוסט

.  בלבד1.7%-טק ירד בכ-  מדד התלבכל המדדים המובילים נרשמו ירידות בשיעורים דומים ואילו. 3.9%-בכ
 .0.8%-מדד איגרות החוב עלה באוגוסט בכ

 
 ירידה חדה בפעילות – ובמקביל 25-א"החודש היתה עלייה חדה במחזורי המסחר באופציות על מדד ת

 180- והסתכם בכ38%- זינק החודש בכ25-א"מחזור המסחר היומי באופציות על מדד ת. באופציות הדולריות
באופציות הדולריות נרשמה ירידה חדה של , מאידך.  אלף יחידות בממוצע השנה130-לעומת כ, תאלף יחידו

 .2000 הנמוך ביותר מאז דצמבר – אלף יחידות בלבד 15- ומחזור המסחר היומי הסתכם בכ30%-כ
 מהמחזור הממוצע מתחילת 13%-  גבוה בכ– יחידות ביום 2,700-באופציות על האירו נסחרו בממוצע כ

 . נההש
 

ח ומחזורי המסחר היו הנמוכים ביותר מתחילת "באוגוסט נרשמה ירידה נוספת בפעילות בשוקי המניות והאג
 .השנה

מחזור .  מיליון שקל בממוצע  השנה640- מיליון שקל לעומת כ555-מחזור המסחר היומי במניות הסתכם בכ
במלווה , מאידך.  בממוצע השנה940- כלעומת,  מיליון שקל720-ח ירד החודש והסתכם בכ"המסחר היומי באג

 בדומה – מיליון שקל ביום 610-מועד נרשמה עלייה קלה בפעילות ומחזור המסחר החודש הסתכם בכ-קצר
 .למחזור הממוצע מתחילת השנה

 
.  מיליון שקל בלבד170-כ גויסו החודש כ"כאשר סה, החלשות שוק המניות הראשוני נמשכה גם באוגוסט

 42-ושתי חברות ותיקות גייסו כ,  מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור32-גייסה כרוניקס מיטהחברה  החדשה 
גבעות  –ושותפות הנפט ,  מיליון שקל27-ח להמרה לציבור בסך כ"הנפיקה אגי 'ג.טי.אס –מיליון שקל נוספים 

 . מיליון שקל באמצעות זכויות15- גייסה כעולם
ח "מימוש סופי של סדרת כתבי אופציה לאג, בנוסף. בלבד, ן שקל מיליו65-בשמונה הקצאות פרטיות גויסו כ

ללא , ארבע סדרות נוספות של כתבי אופציה למניות פקעו.  מיליון שקל28-כבסר אירופה להמרה הזרים ל
 .הזרמת הון לחברות

 
 מיליון שקל באמצעות הנפקת 38-כ ,"כלל פיננסים"מקבוצת , ל"חו-מבטבאוגוסט גייסה החברה החדשה 

 . מיליון שקל נוספים בהקצאתן לחברה בת210-וכ, NASDAQ 100 הניתנות  להמרה למדד -עודות סל ת
 מיליארד 13.1- ו1.3-מתחילת השנה הסתכמו ההנפקות וההקצאות לחברות בנות של תעודות סל בסך של  כ

 .בהתאמה, שקל
 

 כמחצית גויסו -יליארד שקל ח צמודות מדד בסך כמ"הנפיקו באוגוסט חמש חברות ותיקות אג, ח"בשוק האג
 114-וכ,  מיליון שקל בהנפקת תעודות פקדון צמודות דולר240-כעדן דולר גייסה , בנוסף. מבני תעשיהי "ע

ח הזרים "מימוש של סדרת כתבי אופציה לאג. במסגרת התשקיף, מיליון שקל נוספים בהקצאה לחברה בת
 .  מיליון שקל110-ככלכלית ירושלים ל

כחצי , מתוכם.  מיליארד שקל1.4-למסחר של איגרות חוב למוסדיים עלה החודש והסתכם בכהיקף הרישום 
מאז השקת רצף מוסדיים בחודש . בי אחזקות.די.איי " מיליארד שקל ע0.4-וככלל תעשיות י "מיליארד שקל ע

 . מיליארד שקל3.4-מאי גויסו בדרך זו    כ
 

כשני שליש מהן . בדומה לחודש הקודם,  מיליארד שקל2.4-י הממשלה הסתכמו באוגוסט בכ"ח ע"הנפקות אג
הגיוס נטו ,  כלומר-) לא כולל ריבית(חוב -החודש לא נרשמו פדיונות של איגרות. ח לא צמודות"באמצעות אג

 . מיליארד שקל ביולי0.2-לעומת גיוס נטו בסך של כ,  מיליארד שקל2.4-הסתכם  גם הוא בכ
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הסכום הגבוה ביותר מזה ,  מיליארד שקל1.1- המנייתיות והם הסתכמו בכבאוגוסט זינקו הפדיונות בקרנות
 מיליארד 0.8-לעומת כ, בקרנות השקליות התמתנו היצירות והסתכמו בכחצי  מיליארד שקל. יותר משנתיים

 . שקל בחודש הקודם
 

2004/20048-1 אוגוסט  
    
  ) מיליארדי שקלים(ערך שוק .1
 352.7יםמניות והמיר. א 
 283.6)  קונצרניות ומוסדיים, ממשלתיות(איגרות חוב . ב 
    
  )מיליוני שקלים(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
555628מניות והמירים. א 
719906איגרות חוב. ב 
610611מלווה קצר מועד. ג 
    
  )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
25178138-א"ים על מדד תאופציות וחוז. א 
1626שקל/אופציות וחוזים דולר. ב 
2.72.4שקל/ג   אופציות וחוזים אירו 
    
  גיוס הון וחברות חדשות.4
223בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
  מספר הנפקות והקצאות . ב 
1394מניות והמירים . 1. ב 
755ת איגרות חוב לא ממשלתיו. 2. ב 
  )מיליוני שקלים(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
16614,015)כולל מימושים* (מניות והמירים. 1.ג 
1,45716,430)כולל מימושים*(איגרות חוב לא ממשלתיות. 2.ג 
1,4463,353איגרות חוב למוסדיים. 3.ג 
2,41128,361איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 4.ג 
2,41111,723איגרות חוב ממשלתיות נטו. 5.ג 
    
  )נומינלי(שינוי במדדי שערים עיקרים .5
4.9%-3.9%מניות והמירים. א 
3.4%-253.7%-א" ת.ב 
3.1%-1003.5%-א"ת. ג 
23.1%-4.2%יתר מניות והמירים. ד 
0.1%-1.7%טק-תל. ה 
0.8%2.8%חוב-איגרות.  ו 
    
584 שמניותיהן רשומותמספר חברות.6
    
1,071-9,937)מיליוני שקלים(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
    
1,120-2,889קרנות מניות . א 
112-5,734ח"קרנות אג. ב 
-5021,192קרנות שקליות. ג 
341-2,506ל"קרנות חו. ד 

 
 נורית דרור

 
 יחידת המחקר

 .ללא כולל תעודות ס           * 
 
 


