
הנפקות  איגרות חוב לא ממשלתיות, 2005
(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

31.12.2005

מזה: לחב' בתסה"כ מספר הנפקותגודל ההנפקהתאריך התשקיףהענף והחברה

24,971.51303,280.3איגרות חוב - חברות
14,196.368664.0הנפקות של איגרות חוב - חברות

13,499.366664.0אג"ח צמודות מדד

06.02.2005500.0(סד' ח')פועלים הנפקות

27.02.2005573.1(סד' 23)פועלים הנפקות

27.02.2005564.5(סד' 24)פועלים הנפקות

26.05.2005500.0(סד' 25)פועלים הנפקות

21.12.2005500.0(סד' ט')פועלים הנפקות

22.02.200547.5(סד' א')פולישק

27.02.200570.0(סד' א')רקח

27.02.200529.8(סד' ג')דורי הנדסה

10.03.2005500.0(סד' א')שטראוס-עלית

24.03.20052,000.0(סד' א')פרטנר

13.04.2005106.38.4(סד' א')אגוד הנפקות*

13.04.200540.8(סד' ב')וילי פוד

14.04.200560.0(סד' ה')קמור

21.04.200550.06.3(סד' א')אמפא קפיטל*

10.05.200558.3(סד' ד')סאמיט

10.05.200530.1(סד' ב')בוני תיכון

10.05.200578.8(סד' ג')גזית גלוב

15.05.200561.1(סד' ב')רבינטקס

17.05.200549.4(סד' א')דוראה

18.05.200599.7(סד' ו')גזית

18.05.2005100.0(סד' ה')כלכלית ירושלים

19.05.2005108.932.7(סד' א')מנדלסון הספקה*

19.05.200538.5(סד' ב')פולאר בינלאומי

23.05.200566.7(סד' ב')דמרי

25.05.200570.0(סד' יג')כלל תעשיות

26.05.200575.0(סד' א')ירושלים הנפקות*

26.05.200576.1(סד' א')רוזבאד

26.05.200535.0(סד' ב')דנאל 

29.05.200593.0(סד' 2)ארזים

29.05.200530.1(סד' א')וואן תוכנה

29.05.2005180.2(סד' ב')דור אלון

30.05.200527.0(סד' ה')ישרס

30.05.2005251.8(סד' א')ישיר - איי.די.איי

30.05.200563.0(סד' ד')לידר

30.05.200563.0(סד' ד')שרם פודים קלנר

30.05.2005150.012.7(סד' ג')אידיבי אחזקות

29.05.200555.1(סד' ב')גילץ

30.05.200549.2(סד' ד')דלק נדלן

30.05.2005100.0(סד' ז')אידיבי פתוח

30.05.2005200.0(סד' ח')אידיבי פתוח

05.07.2005250.0(סד' ג')בינלאומי הנפקות

20.07.20051,500.0110.5(סד' ו')לאומי מימון

02.10.20051,355.8453.0(סד' 177)לאומי מימון

21.07.200565.3(סד' ג')אברות

03.08.200566.8(סד' א')פולאר תקשורת

09.08.200534.6(סד' א')ספקטרוניקס

09.08.2005220.0(סד' א')אלקטרה נדל"ן

16.08.2005200.0(סד' א')מרכנתיל הנפקות*

18.08.200555.8(סד' א')רניטק

25.08.200540.0(סד' א')אליאנס

25.08.2005200.0(סד' ח')מבני תעשיה

25.08.200539.06.2(סד' א')חסון

29.08.200538.7(סד' א')ליטו גרופ (קיש קרור)

28.08.200535.6(סד' א')בית הזהב

30.08.2005212.1(סד' ז')אלרוב

30.08.200577.6(סד' א')ברן

14.9.200538.2(סד' ד')פולגת

28.09.2005200.0(סד' א')טאו (ירדן השקעות)

06.11.2005100.1(סד' ב')אינספייר

10.11.200533.3(סד' א')בירמן

10.11.2005190.034.2(סד' 3)חבס

10.11.2005100.0(סד' ח')בסר אירופה

20.11.200575.0(סד' א')אופיר

23.11.2005125.0(סד' א')דיסקונט משכנתאות הנפקות* 



הנפקות  איגרות חוב לא ממשלתיות, 2005
(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

31.12.2005

מזה: לחב' בתסה"כ מספר הנפקותגודל ההנפקהתאריך התשקיףהענף והחברה

28.11.200544.1(סד' ג')בוני תיכון

29.11.200539.4(סד' א')קליר*

29.11.200539.0(סד' ב')מילומור סחר

29.11.200542.8(סד' 1)יאיר*

29.11.200588.0(סד' 2)יאיר

01.12.2005120.4(סד' א')שלטון הנפקות*

01.12.2005120.7(סד' ב')שלטון הנפקות

55.010.0אג"ח צמודות מט"ח

13.07.200555.0(סד' א')נאנט נדל"ן* (חברה זרה)

642.010.0אג"ח ברירת הצמדה

02.10.2005642.0(סד' 178)לאומי מימון

10,775.2622,616.3הקצאות של איגרות חוב - חברות

10,543.6592,616.3אג"ח צמודות למדד

05.01.2005637.0(סד ה')אי.די.בי פתוח

(2 הקצאות)159.7ינואר-אוגוסט.2005(סד' 27)טפחות הנפקות (אשנב)

(4 הקצאות)242.0אוגוסט-ספטמבר.2005(סד' 26)טפחות הנפקות (אשנב)

24.01.200434.2(סד' 10)הכשרת הישוב

(3 הקצאות)350.9ינואר-אפריל.2005(סד' ז')מבני תעשיה

10.02.2005536.4(סד' ב')אי.די.בי פתוח

09.02.2005200.1(ש"ה סד' ב')בינלאומי הנפקות

(3 הקצאות)431.8אוגוסט-דצמבר.2005(סד' ג')בינלאומי הנפקות

(3 הקצאות)1,876.8פברואר.2005(סד' 22)חברת החשמל

(3 הקצאות)336.8מרס-נובמבר.2005(סד' ח)פועלים הנפקות

(3 הקצאות)162.2אפריל-מאי.2005(סד' 23)פועלים הנפקות

(3 הקצאות)354.1פברואר-אוקטובר.2005(סד' 24)פועלים הנפקות

26.05.20051,000.01,000.0(סד' 25)פועלים הנפקות

30.03.2005315.7(סד' 5)בזק

24.03.2005500.0500.0(סד' א')פרטנר

13.04.200593.893.8(סד' א')אגוד הנפקות

10.05.200512.912.9(סד' ב')בוני תיכון

17.04.2005104.6(סד' ד')כלכלית ירושלים

10.05.2005425.0(סד' ג')גזית גלוב

18.05.2005150.0150.0(סד' 7)אזורים

25.05.2005140.0140.0(סד' יב')כלל תעשיות

26.05.200575.075.0(סד' א')ירושלים הנפקות

29.05.200513.313.3(סד' א')וואן תוכנה

30.05.200527.027.0(סד' ד')לידר

30.05.200527.027.0(סד' ד')שרם פודים קלנר

03.08.200528.628.6(סד' א')פולאר תקשורת

07.08.2005556.549.7(סד' ג')אלוני חץ

16.08.2005100.0100.0(סד' א')מרכנתיל הנפקות

(2 הקצאות)202.9אוגוסט-דצמבר.2005(סד' ה')צור

23.08.200548.9(סד' א')קמן אחזקות (מנדלסון)

15.08.200556.3(סד' ד')ישראלום

30.08.200550.0(סד' ז')אלרוב

30.08.2005100.044.0(סד' א')ברן

06.09.200543.0(סד' ד')אדגר

09.10.200512.5(סד' ג')דרבן

16.10.200523.8(סד' ג')דורי הנדסה

17.11.2005300.0(סד' ב')שופרסל

17.11.2005107.3(סד' ג')דיסקונט השקעות

17.11.2005292.7(סד' ד')דיסקונט השקעות

22.11.200549.8(סד' ג')סיני

23.11.2005175.0175.0(סד' א')דיסקונט משכנתאות הנפקות

23.11.2005180.0180.0(סד' א')אגוד הנפקות

14.12.200510.0(סד' א')דוראה

231.630.0אג"ח צמודות מט"ח

(3 הקצאות)231.6פברואר-אוגוסט.2005(סד' א')גזית גלוב

12,123.8288,530.8איגרות חוב מובנות

3,593.0130.0הנפקות של איגרות חוב מובנות

1,908.030.0אג"ח צמודות מדד

03.01.2005700.0(סד' א')גלילה הפקדות*

27.01.20051,075.0(סד' ב' ו-ג')גלילה הפקדות

13.07.2005133.0(סד' א')גלובל פיננס 5*

783.950.0אג"ח לא צמודות

07.02.2005100.0(סד' ב')אשל
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09.05.2005300.0(סד' א')שחרית*

25.07.2005169.1(סד' א')קשת*

21.09.200593.8(סד' א' ו-ב')גלילאו אג"ח*

22.09.2005121.0(סד' ב')עומר אגרות חוב*

901.150.0אג"ח צמודות מט"ח

31.03.2005150.0(סד' א')אקסלנס רם*

07.04.2005184.7(סד' א')אסיה הנפקות*

01.08.2005218.9(סד' א' ו-ב')אקסלנס עצמון*

03.08.200571.9(סד' א')בסט הנפקות*

22.09.200577.7(סד' א')עומר אגרות חוב*

03.11.2005197.9(סד' א')פסגות אסטר מטבע*

8,530.8158,530.8הקצאות של איגרות חוב מובנות

6,299.356,299.3אג"ח צמודות מדד

1,022.0(2 הקצאות)1,022.0ינואר-אפריל.2005(סד' א')גלילה הפקדות

27.01.20051,500.01,500.0(סד' ב' ו-ג')גלילה הפקדות

31.03.20051,524.01,524.0(סד' ב')גלילה הפקדות

17.08.20052,000.02,000.0(סד' א' ו-ג')גלילה הפקדות

13.07.2005253.3253.3(סד' א')גלובל פיננס 5

1,081.561,081.5אג"ח לא צמודות

90.3(2 הקצאות)90.3פברואר-מרס.2005(סד' ב')אשל

09.05.2005300.0300.0(סד' א')שחרית

25.07.2005150.0150.0(סד' א')קשת

21.09.2005341.2341.2(סד' א' ו-ב')גלילאו אג"ח

22.09.2005200.0200.0(סד' ב')עומר אגרות חוב

1,150.041,150.0אג"ח צמודות מט"ח

31.03.2005150.0150.0(סד' א')אקסלנס רם

07.04.2005300.0300.0(סד' א')אסיה הנפקות

01.08.2005300.0300.0(סד' א' ו-ב')אקסלנס עצמון

03.08.2005200.0200.0(סד' א')בסט הנפקות

22.09.2005200.0200.0(סד' א')עומר אגרות חוב

6,741.5106,535.8תעודות פיקדון

205.730.0הנפקות של תעודות פיקדון

205.730.0אג"ח צמודות מט"ח

07.07.2005108.8(סד' א' ו-ב')פז - פיקדון זר*  (לירה טורקית, פורינט הונגרי)

28.07.200561.4(סד' א' ו-ב')תכלית מטבעות* (ליש"ט, אירו)

10.11.200535.5(סד' א')פז פקדון זר 2* (פזו מקסיקני)

6,535.876,535.8הקצאות של תעודות פיקדון

6,535.876,535.8אג"ח צמודות מט"ח

1,988.3(הקצאות 2)1,988.3ינואר-יולי.2005(סד' א' ו-ב')הדס (דולר, אירו)

07.07.2005407.1407.1(סד' א' ו-ב')פז - פיקדון זר  (לירה טורקית, פורינט הונגרי)

07.07.2005751.8751.8(סד' א')הדס רבעוני (דולר)

28.07.20051,014.61,014.6(סד' א' ו-ב')תכלית מטבעות (ליש"ט, אירו)

10.11.2005266.3266.3(סד' א')פז פקדון זר 2 (פזו מקסיקני)

25.12.20052,107.72,107.7(סד' א')תכלית דולר (דולר)

792.54748.9תעודות סל
43.620.0הנפקות באמצעות תעודות סל (1)

30.12.200425.1(סד' א')קסם סחורות* (זהב)

08.08.200518.5(סד' ח')קסם סל (אג"ח ממשלתי צמוד מדד 5-7 שנים)
748.92748.9הקצאות באמצעות תעודות סל (1)

30.12.2004564.0564.0(סד' א')קסם סחורות (זהב)

08.08.2005184.9184.9(סד' ח')קסם סל (אג"ח ממשלתי צמוד מדד 5-7 שנים)

14,404.4510.0אג"ח מוסדיים

(2 הקצאות)440.0ינואר-מרס.2005(סד' ו' ו-ז')דלק קבוצה

11.09.2005150.0(סד' ח')דלק קבוצה

06.12.2005282.1(סד' ט' ו-י')דלק קבוצה

13.01.200560.1(סד' 4)גזית ישראל*

(2 הקצאות)95.5ינואר-מרס.2005(סד' ה')ניו קופל

26.07.200550.0(סד' ו')ניו קופל

27.01.2005392.4(סד' א)נכסים ובנין

24.11.2005213.7(סד' ב')נכסים ובנין

24.11.2005108.0(סד' ג')נכסים ובנין

(2 הקצאות)1,039.6פברואר-אפריל.2005(סד' 1 ו-2)אס.פי.סי. אל-עד*

07.08.2005283.0(סד' 3)אס.פי.סי. אל-עד
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10.11.2005136.1(סד' 4)אס.פי.סי. אל-עד
09.03.2005350.0(סד' 7)אזורים(2)

10.03.200510.1(סד' 4)גרנית

24.03.2005500.0(סד' ב')פלאפון

05.07.2005333.0(סד' ג')פלאפון

(2 הקצאות)135.5אפריל-מאי.2005(סד' ה')פולאר השקעות

13.04.2005400.0(סד' ז')כור
17.04.2005500.0(סד' ב')שופרסל(2)

17.04.200550.0(סד' ג')וילאר
18.04.2005700.0(סד' ג' ו-ד')דיסקונט השקעות(2)

18.04.2005300.0(סד' ג')מליסרון(2)
02.05.2005333.0(סד' יב')כלל תעשיות(2)

09.05.2005115.9(סד' 5)ניו קופל בטוחות*

19.05.200579.4(סד' ג')מר

24.05.2005100.0(סד' א')אקסלנס

24.05.200566.9(סד' ד')אורדן

25.05.2005300.0(סד' ב')משאב פיתוח

25.05.2005243.1(סד' 4)גב ים

19.06.200548.4(סד' ג')איטונג

26.06.2005141.4(סד' 5)נכסי אזורים

29.06.2005500.0(סד' א')קנית השלום*

10.07.2005500.0(סד' 3)חברה לשראל

19.07.2005437.8(סד' א' ו-ב')צים*

04.08.2005150.0(סד' 1)פטרוכימים

07.08.2005250.0(סד' ג')פניקס

10.08.200520.2(סד' 1)סולומון יעוץ

10.08.200573.7(סד' 4)בראק הולדינגס

15.08.2005200.0(סד' 1)משען*

(3 הקצאות)17.08.20051,326.4(סד' יא')חשמל

06.09.2005450.0(סד' א')אפריל פיננסים*

14.09.200552.6(סד' ב')גדות מיכליות

10.10.2005450.0(סד' א' ו-ב')תשלוז פיננסים*

19.10.2005430.0(סד' 1)שיכון ובינוי

28.12.20051,606.7(סד' א' ו-ב')סלקום*

17,995.084664.0סה"כ הנפקות אג"ח  לציבור (חברות, מובנות ות.פיקדון)

3,755.22447.4מזה : חברות חדשות

25,841.88417,682.9סה"כ הקצאות אג"ח  (חברות, מובנות ות.פיקדון)

43,836.816818,346.9סה"כ הנפקות והקצאות פרטיות

14,404.4510אג"ח למוסדיים

58,241.221918,346.9סה"כ אג"ח לא ממשלתיות
792.54748.9הנפקות והקצאות של תעודות סל

 * חברה חדשה.
(1) הנפקות והקצאות באמצעות תעודות סל אינן נכללות בגיוסי ההון.

(2) אגרות החוב של החברה הועברו, במועד מאוחר יותר, מרצף מוסדיים למסחר ברשימה הרגילה.


