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 2005הבורסה פותחת את שנת 
 ח"בעליות שערים ומחזורי שיא בשוקי המניות והאג

 
כאשר המדדים , 2004בהמשך לעליות השערים ברבעון האחרון של שנת ,  נפתחה בעליות שערים2005שנת 

.  כל אחד3.5%- עלו בכ100-א"מדד המניות הכללי ומדד ת. המובילים בבורסה הגיעו בסוף חודש ינואר לשיאים חדשים
המושפע (טק -ואילו מדד התל,  בשנה הקודמת32%- לאחר עלייה של כ-10%-מדד היתר בלט עם עלייה של כ

 .0.7%-ירד בכ) 5%-ק שירד כ"מהנאסד
, ח" באיגרות החוב צמודות המדד וצמודות המט1.7%-בעקבות עלייה של כ, 1.3%-מדד איגרות החוב עלה בינואר בכ

 .0.9%-צמודות עלה בכ- הלאבעוד מדד איגרות החוב 
 

,  מיליון שקל960-שהסתכם בכ, התבטאה גם בהמשך הגידול במחזור המסחר היומי, האוירה החיובית בשוק המניות
גם בשוק איגרות החוב נרשמה . 1994והיה הגבוה ביותר מאז ינואר ,  מיליון שקל בממוצע אשתקד658-לעומת כ

 מליון שקל         960לעומת ממוצע יומי של ,  מיליון שקל1,335-יא של כפעילות ערה ומחזור המסחר היומי הגיע לש
 630-לעומת כ,  מיליון שקל604-מ נרשמה ירידה קלה בפעילות ומחזור המסחר היומי הסתכם בכ"בשוק המק. 2004-ב

 .מיליון שקל בממוצע אשתקד
 

ומחזור המסחר היומי , ם האחרונים נמשכה הפעילות הערה של שלושת החודשי25-א"במסחר באופציות על מדד ת
באופציות הדולריות נרשמה עלייה בפעילות .  אלף יחידות בממוצע אשתקד153לעומת  ,  אלף יחידות205-הסתכם בכ

  הגבוה ביותר מאז – אלף יחידות 26-ומחזור המסחר היומי הסתכם בכ,  ביחס לדולר1.7%-במקביל לפיחות השקל  בכ
 .2004מאי 

 
, הנפיקה לציבור מניות, גולן פלסטיק –החברה הקיבוצית החדשה .  מיליון שקל85-תי הנפקות בסך כבינואר בוצעו ש

 מיליון 20.  בהנפקת זכויותגבעות עולםי "יתרת הסכום גויסה  ע.  מיליון שקל60-ח להמרה וכתבי אופציה בסך כ"אג
 . הקצאות פרטיות4-גויסו ב, שקל נוספים

 
. לאומי מיליון שקל במימוש סופי של אופציות רכישה למניות 265-מדינה בינואר כבמסגרת תהליך ההפרטה גייסה ה
 . מיליון שקל62-כגזית הזרים ל, מימוש סופי של כתבי אופציה למניות

  
הנפיקה , "אקסלנס"מקבוצת קסם מדדים . 30 ויתר 15-ן"נדל, 15-פיננסים:  מדדים חדשים3הבורסה השיקה החודש 
, "כלל פיננסים" מקבוצת מבט פיננסיםהחברה החדשה .  תעודות סל לשלושת המדדיםלציבור שלוש סדרות של

 . 30- ויתר15-הנפיקה שתי סדרות של תעודות סל  למדדי פיננסים
,  מיליארד שקל2.9- ו0.1-כ הסתכמו החודש ההנפקות וההקצאות לחברות בנות של תעודות סל בסך של  כ"סה

 .בהתאמה
 

הנפקה ראשונה בבורסה של תעודות סל על , "אקסלנס"מקבוצת  ,קסם סחורות -בינואר ביצעה החברה החדשה
 . הניתנות להמרה לשווי מחיר הזהב בבורסה בלונדון, סחורות

 
,  מיליון שקל700-ח צמודות מדד בסך כ"לציבור אגגלילה הפקדות  –ח הנפיקה לציבור החברה  החדשה "בשוק האג
 . קל נוספים  לחברת בת מיליון ש500-ח בשווי של כ"והקצתה אג

 מיליארד שקל בהקצאה למשקיעים 0.6-מתוכם כ,  מיליארד שקל1.9-כמו כן בוצעו שתי הקצאות פרטיות בסך כ
 . בי פתוח.די.איי "ח צמודות מדד ע"מוסדיים של אג

  390-כ, מתוכם.  מיליון שקל720-הסתכם החודש בכ, יםבמסגרת רצף מוסדי, היקף הרישום למסחר של איגרות חוב
  .בהתאמה, קבוצת דלקונכסים ובנין י "ע,  מיליון שקל240-וכ
 

 כפליים לעומת הממוצע בשלושת החודשים – מיליארד שקל 3.7-י הממשלה הסתכמו בינואר בכ"ח ע"הנפקות אג
,  מיליארד שקל4.4-חוב הסתכמו בכ-רן של איגרותפדיונות ק. ח לא צמודות"כשני שליש מהן באמצעות אג, האחרונים

 מיליארד שקל בחודש 1.8-לעומת גיוס נטו בסך כ,  מיליארד שקל בינואר0.7-כלומר סך הפדיונות נטו הסתכמו בכ
 .הקודם

 
 - מיליארד שקל 2.6-בהן נרשמו בינואר יצירות בסך כ, ח"ח נתנה אותותיה בקרנות האג"הפעילות הערה בשוק האג

לאחר  פדיונות בסך ,  מיליון שקל300-בשוק המניות נרשמו החודש יצירות נטו בסך  כ. 2002ביותר מאז מרס הגבוה 
 מיליארד 0.6-בקרנות השקליות נרשמו בינואר יצירות בסך כ, מאידך. 2004 מיליארד שקל במחצית השנייה של 1.9-כ

. מחצית סך היצירות בחודש הקודם, שקל
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2004שנת 2005ינואר   
    
  ) מיליארדי שקלים(ערך שוק .1
414.2396.8מניות והמירים. א 
306.4299.7)  קונצרניות ומוסדיים, ממשלתיות(איגרות חוב . ב 
    
  )מיליוני שקלים(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
958658מניות והמירים. א 
1,334959איגרות חוב. ב 
604628מלווה קצר מועד. ג 
    
  )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
25204153-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
2624שקל/אופציות וחוזים דולר. ב 
1.52.5שקל/ג   אופציות וחוזים אירו 
    
  גיוס הון וחברות חדשות.4
231בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
  והקצאות מספר הנפקות . ב 
6125מניות והמירים . 1. ב 
466איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
  )מיליוני שקלים(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
47016,229)כולל מימושים* (מניות והמירים. 1.ג 
3,11221,337)כולל מימושים*(איגרות חוב לא ממשלתיות. 2.ג 
7214,022איגרות חוב למוסדיים. 3.ג 
3,72736,040איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 4.ג 
675-18,632איגרות חוב ממשלתיות נטו. 5.ג 
    
  )נומינלי(שינוי במדדי שערים עיקרים .5
3.5%17.6%מניות והמירים. א 
252.8%22.6%-א" ת.ב 
1003.5%19.0%-א"ת. ג 
10.0%31.6%יתר מניות והמירים. ד 
15.9%-0.7%טק-תל. ה 
1.3%5.3%חוב-איגרות.  ו 
    
578578מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
    
3,63014,065)מיליוני שקלים(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
    
3062,279קרנות מניות . א 
2,5927,663ח"קרנות אג. ב 
6131,808קרנות שקליות. ג 
1192,315ל" חוקרנות. ד 
 

 
 נורית דרור

 
 יחידת המחקר

 .לא כולל תעודות סל           * 


