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  - בבורסה 2004נובמבר 
 ח "עליות שערים ומחזורי מסחר ערים בשוקי המניות והאג, 25-א"מחזורי שיא באופציות על מדד ת

 
 והשלים 5.5%-מדד היתר עלה בכ. 7.4%- עלה בכ25-א"כאשר מדד ת, 6%-מדד המניות הכללי עלה בנובמבר בכ

 .8.5%-טק עלה בכ- מתחילת השנה ומדד התל27%-עליה של כ
, "שחר"מסוג ,  באיגרות החוב הלא צמודות1.2%-בעקבות עלייה של כ, 0.4%-מדד איגרות החוב עלה בנובמבר בכ

 .0.1%-ואילו איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד ירדו בכ
 

-והסתכם בכ, ומחזור המסחר היומי היה הגבוה ביותר מאז השקתן,  נרשמה פעילות ערה25-א"באופציות על מדד ת
 . אלף יחידות מתחילת השנה140-לעומת כ,  אלף יחידות200

  
גם בשוק .  מיליון שקל בחודש הקודם500-לעומת כ,  מיליון שקל800-בשוק המניות זינק המחזור היומי והסתכם בכ

 מיליון שקל 935-לעומת כ,  מיליון שקל1,100-איגרות החוב נרשמה פעילות ערה ומחזור המסחר היומי הסתכם בכ
  .2002והיה הגבוה ביותר מאז ינואר , השנהבממוצע 

 .בדומה למחזור היומי הממוצע השנה,  מיליון שקל625-הסתכם בכ, מ נרשמה יציבות ומחזור המסחר היומי"בשוק המק
 

 אלף 20-כ נסחרו כ"ובסה,  בשער הדולר במהלך החודש2.4%-למרות היסוף של כ, באופציות הדולריות נרשמה יציבות
-לעומת יותר מ,  יחידות ליום2,800-באופציות על האירו ירד המחזור והסתכם בכ. ומה לממוצע השנהיחידות ביום בד

 .   יחידות בחודש הקודם3,000
 

 מרבית – מיליון שקל 140-ובשלוש הנפקות גויסו כ, בנובמבר חודשו ההנפקות לציבור לאחר הפסקה בת חודש ימים
, שחר המילניוםהחודש בלטה .  מיליון שקל נוספים310-יות גויסו כ הקצאות פרט8-ב. ח להמרה"הסכום באמצעות אג
 ".מילומור"במקביל להקצאת מניות ל,  מיליון שקל73-ח להמרה לציבור בסך כ"שהנפיקה מניות ואג

 
 . מיליון שקל150-במסגרתם יגוייסו בתחילת חודש דצמבר כ,  חברות תעשיה חדשות תשקיפים3בסוף נובמבר פרסמו 

 
 הניתנות  להמרה - מיליון שקל באמצעות הנפקת תעודות סל 30-כ ,"אקסלנס"מקבוצת , קסם מדדיםסה החודש גיי

מתחילת השנה הסתכמו ההנפקות  . מיליון שקל נוספים בהקצאה לחברה בת140-וכ, FTSE China 25למדד 
 .בהתאמה,  מיליארד שקל14.2- ו1.4-וההקצאות לחברות בנות של תעודות סל בסך של  כ

 
 מיליון שקל נוספים 555-וגייסה כ,  מיליון שקל70-ח צמודות מדד בסך כ"לציבור אגמנפיקים ח הנפיקה "וק האגבש

ח צמודות " מיליון שקל באמצעות הקצאה של אג150- גייסה כמבני תעשיה. בהקצאות לחברת בת ולמשקיעים מוסדיים
 .מדד למשקיעים מוסדיים ואחרים

 
. ח לא צמודות"כשני שליש מהן באמצעות אג,  מיליארד שקל1.8-י הממשלה הסתכמו בנובמבר בכ"ח ע"הנפקות אג

בדומה ,  מיליארד שקל1.4-כלומר הגיוס נטו הסתכם בכ,  מיליארד שקל0.4-חוב הסתכמו בכ-פדיונות קרן של איגרות
 .לחודש אוקטובר

 
 מיליארד 1.6- וכ2.0-לאחר פדיונות של כ, שמה פעילות משמעותיתל לא נר"בקרנות הנאמנות המנייתיות ובקרנות חו

 .בחודשים האחרונים, בהתאמה, שקל
ח "ואילו בקרנות האג, לעומת כחצי מיליארד שקל באוקטובר,  מיליארד שקל0.7-בקרנות השקליות נרשמו יצירות בסך כ

 .  הקודם כמחצית היצירות בחודש– מיליארד שקל 0.2-התמתנו היצירות והסתכמו בכ
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2004/200411-1 נובמבר  
    
  ) מיליארדי שקלים(ערך שוק .1
372.4מניות והמירים. א 
 293.7)  קונצרניות ומוסדיים, ממשלתיות(איגרות חוב . ב 
    
  )מיליוני שקלים(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
795639מניות והמירים. א 
1,107396איגרות חוב. ב 
627622מלווה קצר מועד. ג 
    
  )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
25198145-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
2025שקל/אופציות וחוזים דולר. ב 
2.82.5שקל/ג   אופציות וחוזים אירו 
    
  גיוס הון וחברות חדשות.4
027בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
  מספר הנפקות והקצאות . ב 
11115מניות והמירים . 1. ב 
362איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
  )מיליוני שקלים(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
45215,405)כולל מימושים* (מניות והמירים. 1.ג 
77718,933)כולל מימושים*(איגרות חוב לא ממשלתיות. 2.ג 
04,022איגרות חוב למוסדיים. 3.ג 
1,80734,211איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 4.ג 
1,40616,804איגרות חוב ממשלתיות נטו. 5.ג 
    
  )נומינלי(שינוי במדדי שערים עיקרים .5
5.9%9.7%מניות והמירים. א 
257.4%12.0%-א" ת.ב 
1006.7%10.3%-א"ת. ג 
5.5%27.4% והמיריםיתר מניות. ד 
8.5%11.6%טק-תל. ה 
0.4%4.3%חוב-איגרות.  ו 
    
580מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
    
99311,998)מיליוני שקלים(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
    
592,244קרנות מניות . א 
2407,034ח"קרנות אג. ב 
747540קרנות שקליות. ג 
53-2,180ל"קרנות חו. ד 

 
 נורית דרור

 
 יחידת המחקר

 .לא כולל תעודות סל           * 


