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 ח " ירידה במחזורי המסחר והפסקת גיוס ההון בשוקי המניות והאג– בבורסה 2004אוקטובר 
 25-א"ועלייה בפעילות באופציות על מדד ת

 
נרשמו ירידות , ל"המשך עליית מחירי הנפט והתנודות בשוקי חו,הודאות הפוליטית בארץ-על רקע אי, בחודש אוקטובר

-במחצית הראשונה של החודש ירדו שערי המניות בממוצע  בכ. זורי מסחר נמוכיםמלוות במח, שערים בשוק המניות
בסיכום חודשי ירדו מדד המניות הכללי ומדד . שנמשכה עד סוף החודש, ולאחר מכן נרשמה עליית שערים מתונה, 3%
 ואילו ,1.7%-ירד החודש בכ,  בתשעת החודשים הראשונים של השנה23%-שעלה בכ, מדד היתר, 1%- בכ25-א"ת

 . בלבד0.3%-ירד בכ, ק"המושפע מהנאסד, מדד התל טק
 ".שחר"מסוג ,  באיגרות החוב הלא צמודות0.6%-בעקבות עלייה של כ, 0.3%-מדד איגרות החוב עלה באוקטובר בכ

 
  מיליון שקל 505 -כאשר מחזור המסחר היומי שהסתכם בכ , באוקטובר נרשמה ירידה חדה בפעילות בשוק המניות

 . 2003היה הנמוך ביותר מאז אוקטובר ,  מיליון שקל בממוצע מתחילת השנה635-לעומת כ, בלבד
ומחזור ,  מיליון שקל בדומה לממוצע מתחילת השנה915-מחזור המסחר היומי באיגרות חוב ירד והסתכם החודש בכ

בדומה לממוצע  – מיליון שקל 625-מ ירד לעומת מחזור השיא שנרשם בספטמבר והסתכם בכ"המסחר היומי במק
 .השנה

 
כאשר מחזור המסחר היומי באופציות ,  ובאופציות על האירו נרשמה עליה בפעילות25-א"באופציות על מדד ת, מאידך

 אלף יחידות בממוצע השנה ואילו באופציות על האירו 140-לעומת כ,  אלף יחידות160- הסתכם בכ25-א"על מדד ת
 . יחידות בממוצע מתחילת השנה2,400-לעומת כ,  יחידות3,000-ם בכ לעומת ספטמבר והסתכ40%-זינק המחזור בכ

 . בדומה לספטמבר ולממוצע מתחילת השנה,  אלף יחידות20-ונסחרו כ, באופציות הדולריות נרשמה יציבות
 

, למדד התל טק ,אביב-שנרשמו השנה למסחר בתל ,סרגון ואלדין –החודש הצטרפו שתי מניות הרישום הכפול 
 .15כאשר הראשונה  הצטרפה גם למדד תל טק , "סלול המהירהמ"במסגרת 

 
כאשר מרבית , בלבד,  מיליון שקל130-ובארבע הקצאות פרטיות גוייסו כ, באוקטובר לא בוצעה אף הנפקה לציבור

, בנוסף. בהקצאה פרטית במסגרת המרת חובות והעברת השליטה בחברה, יסקלי "גויס ע,  מיליון שקל110- כ–הסכום 
 . מיליון שקל110 - חמש סדרות של כתבי אופציה  הזרים לחברות כמימוש

 
 245-וכ, 100-א" הניתנות  להמרה למדד ת- מיליון שקל באמצעות הנפקת תעודות סל 55-כ, מבטבאוקטובר גייסה 

מתחילת השנה הסתכמו ההנפקות וההקצאות לחברות בנות של תעודות סל  .מיליון שקל נוספים בהקצאה לחברה בת
 .בהתאמה,  מיליארד שקל14- ו1.3-ך של  כבס

 
לא בוצעו החודש הנפקות בשוק , בממוצע מתחילת השנה,  מיליארד שקל בחודש2-לאחר גיוסים בסך כ, ח"בשוק האג
 מוסדיים -חוב במערכת רצףרשמה למסחר איגרות מנורה ביטוח . וגם בשוק הלא סחיר נרשמה פעילות דלה, הראשוני
ח בשווי של כארבעה "מוסדיים במאי השנה נרשמו למסחר בדרך זו אג-מאז הפעלת רצף.  מיליון שקל38-בסך כ

 .מיליארד שקל
 

. ח לא צמודות"כשני שליש מהן באמצעות אג,  מיליארד שקל1.9-י הממשלה הסתכמו באוקטובר בכ"ח ע"הנפקות אג
 .ב"בגיבוי ערבויות ממשלת ארה, ב"בהנפקת איגרות חוב בארה$ יליון  מ750-גייסה הממשלה כ, בנוסף

  
.  כפול מסך הפדיונות נטו בחודש הקודם–באוקטובר הסתכמו הפדיונות בקרנות המנייתיות בכחצי מיליארד שקל 

 בדומה, בכל קבוצה, ח ובקרנות השקליות נרשמה יציבות וסך היצירות הסתכם בכחצי מיליארד שקל"בקרנות האג
 .לספטמבר
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2004/200410-1 אוקטובר  
    
  ) מיליארדי שקלים(ערך שוק .1
350.2מניות והמירים. א 
290.8)  קונצרניות ומוסדיים, ממשלתיות(איגרות חוב . ב 
    
  )מיליוני שקלים(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
507621מניות והמירים. א 
915917איגרות חוב. ב 
625623מלווה קצר מועד. ג 
    
  )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
25160139-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
2025שקל/אופציות וחוזים דולר. ב 
3.12.4שקל/ג   אופציות וחוזים אירו 
    
  גיוס הון וחברות חדשות.4
027בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
  מספר הנפקות והקצאות . ב 
4104מניות והמירים . 1. ב 
059איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
  )מיליוני שקלים(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
23914,954)כולל מימושים* (מניות והמירים. 1.ג 
018,156)כולל מימושים*(איגרות חוב לא ממשלתיות. 2.ג 
384,022גרות חוב למוסדייםאי. 3.ג 
1,86832,403איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 4.ג 
1,50113,897איגרות חוב ממשלתיות נטו. 5.ג 
    
  )נומינלי(שינוי במדדי שערים עיקרים .5
3.6%-1.0%מניות והמירים. א 
4.3%-251.0%-א" ת.ב 
3.4%-1001.2%-א"ת. ג 
20.8%-1.7%המיריםיתר מניות ו. ד 
2.8%-0.3%טק-תל. ה 
0.3%3.9%חוב-איגרות.  ו 
    
583מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
    
41011,005)מיליוני שקלים(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
    
474-2,185קרנות מניות . א 
5146,794ח"קרנות אג. ב 
-452207קרנות שקליות. ג 
82-2,233ל"קרנות חו. ד 

 
 נורית דרור

 
 יחידת המחקר

 .לא כולל תעודות סל           * 


