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 2005 בפברואר –ח "ח וגיוסי ענק בשוק האג"מחזורי שיא במניות ובאג
 

בשוקי המניות , שבאה לידי ביטוי בעליות שערים מלוות במחזורי מסחר ערים, בפברואר נמשכה האווירה החיובית
 . ח"והאג

 
שעלה      , מדד היתר ו2%- עלה בכ100-א"מדד ת.  ושבר את השיא של סוף ינואר3%-מדד המניות הכללי עלה בכ

 .נותר ללא שינוי, ק"המושפע מהנאסד, טק-מדד התל.  מתחילת השנה16%-השלים עליה של כ, 5%-בכ
 . בזכות עלייה של כאחוז באיגרות החוב צמודות המדד, 0.8%-מדד איגרות החוב עלה החודש בכ

 
גם בשוק איגרות החוב . 1994ינואר  הגבוה ביותר מאז -מחזור המסחר היומי בשוק המניות עלה על מיליארד שקל 

יצויין כי .  מיליארד שקל1.4-נרשמה פעילות רבה ומחזור המסחר היומי שבר את השיא אליו הגיע בינואר והסתכם בכ
מ עלה המחזור "בשוק המק.  מהמחזור הממוצע אשתקד50%-היו גבוהים בכ, החודש, ח"מחזורי המסחר במניות ובאג

 .גבוה מעט מהמחזור הממוצע אשתקד, ביום  מיליון שקל 655-והסתכם בכ
 

ומחזור המסחר היומי הסתכם      ,  חודש רביעי ברציפות– נרשמה פעילות ערה 25-א"במסחר באופציות על מדד ת
 . אשתקד, בממוצע,  אלף יחידות153לעומת  ,  אלף יחידות217-בכ
 

שתיים מהחברות הן חברות .  מיליון שקל330-א שלוש הנפקות באמצעותן גויסו כ"בפברואר בוצעו בשוק המניות בת
 מיליון 165 -שגייסו ביחד כ) 2001שחזרה לבורסה לאחר שנמחקה מהמסחר באוגוסט (טמבור ועמיר שיווק  -חדשות

 .ח"ש
 

לתאגידים , שברשותה, בנק דיסקונט ממניות 26%חתמה המדינה על הסכם למכירת , במסגרת תהליך ההפרטה
 . מיליארד שקל1.3-התמורה הצפויה בגין המכירה הינה כ. ובין שרוהןבשליטת משפחת ברונפמן ור

 
באמצעות הנפקות והקצאות פרטיות של איגרות ,  מיליארד שקל6.3-ח גייס הסקטור העסקי בפברואר כ"בשוק האג

 . 2004כשליש מהסכום שגוייס בכל שנת , חוב
גלילה י "גויסו ע,  מיליארד שקל מתוכם1.1-כ.  שקל מיליארד1.7-ח בסך של כ"שלוש חברות ותיקות הנפיקו לציבור אג

 . של אגרות חוב מובנות צמודות מדד, בהנפקה שניה מתחילת השנה, הפקדות
 חברת החשמל, בלטו.  מיליארד שקל3.1-בתמורה כוללת של כ,  הקצאות פרטיות של אגרות חוב10בוצעו , בנוסף

 .בהתאמה,  מיליארד שקל0.5- וכ1.9-וב צמודות מדד בסך כאגרות ח,  שהיקצו למשקיעים מוסדייםבי פתוח.די.איו
 

במסגרת רצף ,  מיליון שקל340-רשמה החודש למסחר איגרות חוב בסך כ, מקבוצת תשובה, עד-סי אל.פי.אס
 .  ח בשווי כמיליארד שקל"אג, מתחילת השנה נרשמו למסחר במסגרת זו. מוסדיים

 
כשני שליש מהן ,  בדומה לחודש הקודם– מיליארד שקל 3.8-י הממשלה הסתכמו בפברואר בכ"ח ע"הנפקות אג
כלומר סך הגיוס נטו הסתכם ,  מיליארד שקל0.7-חוב הסתכמו בכ-פדיונות קרן של איגרות. ח לא צמודות"באמצעות אג

 . שקל בחודש הקודם מיליארד0.7-לעומת פדיונות נטו בסך כ,  מיליארד שקל בינואר3.1-בכ
 

 הסכום הגבוה ביותר מאז – מיליארד שקל 3.9-נרשמה בפברואר עלייה חדה ביצירות והן הסתכמו בכ, ח"בקרנות האג
 .בכל סוג,  מיליארד שקל0.3-בקרנות המנייתיות ובקרנות השקליות נרשמו יצירות בסך כ. 2002פברואר 

 
,  כחצי מיליארד שקל בשוק המניות- חברות 7יסו בחודש מרס במסגרתם יגי,  תשקיפים9לקראת סוף החודש פורסמו 

 .ח" מיליארד שקל בשוק האג1.2-כ,  חברות נוספות2-ו
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20051-2/2005פברואר   
    
  ) מיליארדי שקלים(ערך שוק .1
429.1מניות והמירים. א 
317.3)  קונצרניות ומוסדיים, ממשלתיות(איגרות חוב . ב 
    
  )מיליוני שקלים(זורי מסחר יומי ממוצע מח.2
1,032993מניות והמירים. א 
1,3731,353איגרות חוב. ב 
657629מלווה קצר מועד. ג 
    
  )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
25217210-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
2023שקל/אופציות וחוזים דולר. ב 
1.91.7שקל/ות וחוזים אירוג   אופצי 
    
  גיוס הון וחברות חדשות.4
24בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
  מספר הנפקות והקצאות . ב 
1016מניות והמירים . 1. ב 
1418איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
  )מיליוני שקלים(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
9101,380)כולל מימושים* (המיריםמניות ו. 1.ג 
6,4119,524)כולל מימושים*(איגרות חוב לא ממשלתיות. 2.ג 
3381,058איגרות חוב למוסדיים. 3.ג 
3,8107,537איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 4.ג 
3,0742,399איגרות חוב ממשלתיות נטו. 5.ג 
    
  )ינומינל(שינוי במדדי שערים עיקרים .5
2.9%6.5%מניות והמירים. א 
251.8%4.6%-א" ת.ב 
1002.1%5.7%-א"ת. ג 
5.1%15.6%יתר מניות והמירים. ד 
-0.9%-0.2%טק-תל. ה 
0.8%2.1%חוב-איגרות.  ו 
    
579מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
    

4,3507,980)מיליוני שקלים(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
    
266572קרנות מניות . א 
3,8796,471ח"קרנות אג. ב 
266879קרנות שקליות. ג 
61-58ל"קרנות חו. ד 
 

 
 נורית דרור

 
 יחידת המחקר

 .לא כולל תעודות סל           * 


