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 י חברות חדשות בשוק המניות"ח וגיוס הון ע" עליה בפעילות בשוק האג- בבורסה 2004ספטמבר 
 

נרשמה תנודתיות רבה בשערי , ל"עליית מחירי הנפט והתנודות בשוקי חו, על רקע חופשות החגים, בחודש ספטמבר
 השניה של החודש הם ירדו בשיעור ובמחצית, 2.5%-שערי המניות בכ, בממוצע, בשבועיים הראשונים עלו. המניות
כאשר , מגמה מעורבת נרשמה במדדים המובילים. כך שבסיכום חודשי נותר מדד המניות הכללי כמעט ללא שינוי, דומה

 23%-שעלה בכ,  ואילו מדד היתר3.1%-ק עלה בכ"טק המושפע מהנאסד-מדד התל, 1.9%- עלה בכ25-א"מדד ת
 . 0.2%-ירד בכ, מתחילת השנה

עלו בכאחוז ואילו איגרות , "שחר"מסוג , כאשר איגרות החוב הלא צמודות, 0.7%-גרות החוב עלה בספטמבר בכמדד אי
 .0.3%-ח ירדו בכ"החוב צמודות המט

 
 לעומת,   מיליון שקל680 -כאשר מחזור המסחר היומי שהסתכם בכ , בספטמבר נרשמה עלייה בפעילות בשוק המניות

הגידול במחזורים החודש נובע . היה הגבוה ביותר מאז פברואר השנה, לת השנה מיליון שקל בממוצע מתחי630-כ
וזאת עקב עסקאות ,  כפול מהממוצע– מסך המחזור 21%-מהיקפן של העסקאות מחוץ לבורסה בשוק המניות שהוו כ

 .  ענין-ל בעלילאחר מכירות ש,  מיליארד שקל1.4בהיקף כולל של , "בנק הפועלים"שבוצעו במניות , רבות מחוץ לבורסה
 

כאשר במקביל ,  הגבוה ביותר מזה כשנה- 73%- מסך המחזור בבורסה הגיע החודש ל25-א"חלקן של מניות מדד ת
 .  בלבד12%-ירד חלקו של המסחר במניות היתר ל

 
 במחזור המסחר היומי לעומת החודש הקודם והוא הסתכם בכמיליארד 43%-ח נרשמה עליה חדה של כ"בשוק האג

  - מיליון שקל ליום 735-מועד נרשם מחזור שיא של כ-במלווה קצר.  מיליון שקל בממוצע השנה905-ומת כלע, שקל
 .  מהמחזור הממוצע מתחילת השנה20%-גבוה בכ

 
 החברות הדואליות 24-והצטרפה ל, אביב במסגרת הרישום הכפול-למסחר בבורסה בתלסרגון החודש נרשמה 

ובחודש אוקטובר תצורף , "המסלול המהיר" במסגרת 75-א"המניה למדד תצורפה , לקראת סוף החודש. החדשות
 .טק במסלול זה-למדד התל

 
ן "חברות הנדל:  חברות חדשות3י "כאשר כמעט כל הסכום גויס ע,  מיליון שקל635-גוייסו בשוק הראשוני כ, החודש

-וכ, ח להמרה"רובם באמצעות אג, מהבהתא,  מיליון שקל130- וכ390-גייסו כ, סי.טי.י'גואפריקה נכסים  –החדשות 
 .לפידות חלץ –שותפות הנפט החדשה  י " מיליון שקל גויסו ע60

 
אלרן ומימוש סופי של סדרת כתבי אופציה למניות הזרים ל,  מיליון שקל30-בשתי הקצאות פרטיות גויסו כ, בנוסף

 .הזרמת הון לחברותללא , שתי סדרות נוספות של כתבי אופציה פקעו.  מיליון שקל38-כהחזקות 
 

 הניתנות  להמרה - מיליון שקל באמצעות הנפקת תעודות סל 20-כ ,"אקסלנס"מקבוצת , קסם מדדיםבספטמבר גייסה 
מתחילת השנה הסתכמו ההנפקות וההקצאות לחברות  . מיליון שקל נוספים בהקצאה לחברה בת106-וכ, DAXלמדד 

 .בהתאמה, ארד שקל מילי13.8- ו1.3-בנות של תעודות סל בסך של  כ
 

י החברה "גויסו ע,  מיליון שקל מתוכם220-כ.  מיליון שקל265 -בוצעו בספטמבר שתי הנפקות בסך של כ, ח"בשוק האג
החברה  .בדומה לפקדון שקלי, ח לא צמודות הניתנות לפרעון יומי כולל ריבית"באמצעות אגמבו 'ישיר גהחדשה 

,  מיליון שקל620-גייסה כבי פתוח .די.אי. במסגרת התשקיף, לחברת בת,  מיליון שקל700-ח בסך כ"הקצתה גם אג
 140-כדרבן ח הזרים ל"ומימוש של סדרת כתבי אופציה לאג.  ח צמודות מדד למשקיעים מוסדיים"באמצעות הקצאת אג

 . מיליון שקל
 

י "כחצי מיליארד שקל ע, מתוכם.  מיליון שקל630-יים הסתכם החודש בכהיקף הרישום למסחר של איגרות חוב למוסד
 .מאז השקת רצף מוסדיים בחודש מאי גויסו בדרך זו כארבעה מיליארד שקל .בי אחזקות.די.אי
 

. ח לא צמודות"כשני שליש מהן באמצעות אג.  מיליארד שקל2.2-י הממשלה הסתכמו בספטמבר בכ"ח ע"הנפקות אג
 מיליארד 2.2-כלומר הגיוס נטו הסתכם  בכ,  חוב-לא נרשמו פדיונות קרן של איגרות, ה לחודש הקודםבדומ, גם החודש

  .בדומה לאוגוסט, שקל
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 מיליארד שקל 1.1-לעומת כ,  מיליארד שקל בלבד0.2-בספטמבר נבלמו הפדיונות בקרנות המנייתיות והם הסתכמו בכ
. והם הסתכמו בכחצי מליארד שקל נטו, סקה של חודשייםח התחדשו היצירות לאחר הפ"בקרנות האג. באוגוסט

 .בדומה לחודש קודם, בקרנות השקליות נרשמו יצירות של כחצי מיליארד שקל
 
  

2004/20049-1 ספטמבר  
    
  ) מיליארדי שקלים(ערך שוק .1
351.9מניות והמירים. א 
289.2)  קונצרניות ומוסדיים, ממשלתיות(איגרות חוב . ב 
    
  )מיליוני שקלים(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
681633מניות והמירים. א 
1,028917איגרות חוב. ב 
736622מלווה קצר מועד. ג 
    
  )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
25135137-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
2026שקל/אופציות וחוזים דולר. ב 
2.4 2.2שקל/ג   אופציות וחוזים אירו 
    
  גיוס הון וחברות חדשות.4
427בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
  מספר הנפקות והקצאות . ב 
6100מניות והמירים . 1. ב 
459איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
  )מיליוני שקלים(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
69914,714)כולל מימושים* (מניות והמירים. 1.ג 
1,72618,156)כולל מימושים*(איגרות חוב לא ממשלתיות. 2.ג 
6313,984איגרות חוב למוסדיים. 3.ג 
2,17430,535איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 4.ג 
2,17413,897איגרות חוב ממשלתיות נטו. 5.ג 
    
  )נומינלי(עיקרים שינוי במדדי שערים .5
4.6%-0.2%מניות והמירים. א 
251.9%5.4%-א" ת.ב 
1001.4%4.6%-א"ת. ג 
22.8%-0.2%יתר מניות והמירים. ד 
3.1%3.1%טק-תל. ה 
0.7%3.6%חוב-איגרות.  ו 
    
585מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
    
65810,595)ני שקליםמיליו(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
    
230-2,659קרנות מניות . א 
5466,280ח"קרנות אג. ב 
-533659קרנות שקליות. ג 
191-2,315ל"קרנות חו. ד 

 
 נורית דרור

 
 יחידת המחקר

 .לא כולל תעודות סל           * 


