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  בשיאים חדשים2004אביב חותמת את שנת -הבורסה בתל

 
 

מדד . כאשר המדדים המובילים בבורסה הגיעו בחודש דצמבר לשיאים חדשים,  נחתמה בעליות שערים2004שנת 
אך ,  בלבד3.4%-עלה החודש בכ, מדד היתר. 2000 מהרמה של אוגוסט 7%- והיה גבוה בכ9.4%- עלה בכ25-א"ת

 .25-א" במדד ת23%-לעומת עלייה שנתית של כ,  מתחילת השנה32%-ל כהשלים עליה ש
 באיגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד ואילו 1.1%-בעקבות עלייה של כ, מדד איגרות החוב עלה בדצמבר בכאחוז

 . בלבד0.3%-ח עלו בכ"איגרות החוב צמודות המט
 

. 1994הגבוה ביותר מאז ינואר - מיליון שקל865-כם בכבמחזורים בשוק המניות חלה עלייה חדה והמחזור היומי הסת
מ "בשוק המק.  מיליון שקל1,185-גם בשוק איגרות החוב נרשמה פעילות ערה ומחזור המסחר היומי הגיע לשיא של כ

 . מיליון שקל בממוצע השנה630-לעומת כ,  מיליון שקל685-עלה מחזור המסחר היומי והסתכם בכ
 

-מחזור  המסחר  היומי  היה  הגבוה ביותר מאז השקתן והסתכם בכ.  נרשמה  פעילות ערה25-א"באופציות על מדד ת
 . אלף יחידות מתחילת השנה145-לעומת כ,  אלף יחידות225

ואילו ,  אלף יחידות ביום20-כ נסחרו כ"ובסה, נרשמה יציבות במחזורים זה חודש רביעי ברציפות, באופציות הדולריות
 . יחידות ביום2,500- המחזור קלות והסתכם בכבאופציות על האירו ירד

  
ושלוש חברות תעשיה חדשות גייסו , לאחר הפסקה בת חודשיים י חברות חדשות"בדצמבר חודשו ההנפקות לציבור ע

,  מיליון שקל נוספים620- הקצאות פרטיות גויסו כ5-ב. ח להמרה" שליש מהסכום באמצעות אג– מיליון שקל 155-כ
 .ל"למשקיעים מוסדיים בחו, אודיוקודסן שקל בהקצאה שביצעה החברה הדואלית  מיליו555-מהם כ

 
י "ע, אל על מיליון שקל במימוש של אופציות רכישה למניות 95-במסגרת תהליך ההפרטה גייסה המדינה בדצמבר כ

ופציות רכישה  מיליון שקל נוספים במימוש סופי של א185-וכ,  שהפכה בעקבות זאת לבעלת השליטה בחברה-"כנפיים"
 .2005בתחילת חודש ינואר , לאומילמניות 

 
 - מיליון שקל באמצעות הנפקת שתי סדרות של תעודות סל 65-כ, תכלית אינדקסהחודש גייסה החברה החדשה 

לאחר ההנפקה .  מיליארד שקל נוספים בהקצאה לחברה בת1.3-וכ, 100-א" ות25-א"הניתנות להמרה למדדי ת
 .100-א"ומדד ת, 25-א"מדד ת:  תעודות סל של שלושה מנפיקים שונים על שני המדדים3א "נסחרות בבורסה בת

 
החודש בוצעו הקצאות .  מיליון שקל55-ח צמודות מדד בסך כ"לציבור אגפלסטרו השקיה ח הנפיקה "בשוק האג

חוב צמודות מדד  מיליארד שקל בהקצאת איגרות 1.7-מתוכם כ,  מיליארד שקל2.1-פרטיות לחברות בנות בשווי של כ
 .בזקי "ע
 

כשני שליש מהן ,  בדומה לחודשיים הקודמים– מיליארד שקל 1.8-י הממשלה הסתכמו בדצמבר בכ"ח ע"הנפקות אג
 מיליארד 1.8-כלומר הגיוס נטו הסתכם בכ, חוב-החודש לא נרשמו פדיונות קרן של איגרות. ח לא צמודות"באמצעות אג

 . מיליארד שקל נטו בנובמבר1.4-לעומת כ, שקל
 

אך , חודש שני ברציפות, לא נרשמה בקרנות הנאמנות המנייתיות פעילות משמעותית, למרות הגיאות בשוק המניות
ח התחזקה המגמה ונרשמו "בקרנות שקליות ובקרנות האג.  מיליארד שקל נטו2.3-בסיכום שנתי נרשמו יצירות בסך כ

 7.7- וכ1.8-ומתחילת השנה הסתכמו היצירות בקרנות אלה בכ, בהתאמה,  מיליארד שקל נטו0.6- וכ1.3-ת בסך כיצירו
 .בהתאמה, מיליארד שקל
,  מיליארד שקל בשבעת החודשים הקודמים1.6-ל התהפכה המגמה ולאחר פדיונות מצטברים בסך כ"בקרנות חו

 . מיליארד שקל מתחילת השנה2.3-וכ,  מיליארד שקל0.1-נרשמו החודש יצירות נטו בסך כ
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20042004 דצמבר  
    
  ) מיליארדי שקלים(ערך שוק .1
396.8מניות והמירים. א 
299.7)  קונצרניות ומוסדיים, ממשלתיות(איגרות חוב . ב 
    
  )מיליוני שקלים(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
864658מניות והמירים. א 
1,185959ות חובאיגר. ב 
684628מלווה קצר מועד. ג 
    
  )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
25225153-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
2024שקל/אופציות וחוזים דולר. ב 
2.52.5שקל/ג   אופציות וחוזים אירו 
    
  גיוס הון וחברות חדשות.4
431בבורסה" יות חדשותחברות מנ"מספר . א 
  מספר הנפקות והקצאות . ב 
10125מניות והמירים . 1. ב 
466איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
  )מיליוני שקלים(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
82316,229)כולל מימושים* (מניות והמירים. 1.ג 
2,14021,337)כולל מימושים*(איגרות חוב לא ממשלתיות. 2.ג 
04,022איגרות חוב למוסדיים. 3.ג 
1,82836,040איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 4.ג 
1,82818,632איגרות חוב ממשלתיות נטו. 5.ג 
    
  )נומינלי(שינוי במדדי שערים עיקרים .5
7.2%17.6%מניות והמירים. א 
259.4%22.6%-א" ת.ב 
1007.9%19.0%-א"ת. ג 
3.4%31.6%יתר מניות והמירים. ד 
3.9%15.9%טק-תל. ה 
1.0%5.3%חוב-איגרות.  ו 
    
578מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
    
2,06714,065)מיליוני שקלים(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
    
352,279קרנות מניות . א 
6297,663ח"קרנות אג. ב 
1,2681,808נות שקליותקר. ג 
1352,315ל"קרנות חו. ד 

 
 נורית דרור

 
 יחידת המחקר

 .לא כולל תעודות סל           * 


