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 2005 במרס –ח "ח וגיוסי ענק בשוקי המניות והאג"מחזורי שיא באג
 

, בין היתר, אך באמצע החודש התהפכה המגמה,  בשוק המניות2.7%-חודש מרס נפתח בעליות שערים של כ
 . בסיכום חודשי נותר מדד המניות הכללי כמעט ללא שינוי.ק"בהשפעת הירידות בנאסד

 
ירד  , ק"המושפע  מהנאסד, טק- ומדד התל0.6%- ירד בכ25-א"מדד  ת. מדדים המוביליםמגמה מעורבת נרשמה ב

 . מתחילת השנה20%- והשלים עליה של כ3.9%-מדד היתר עלה בכ, מאידך. 3.5%-בכ
 ואילו איגרות החוב צמודות 0.3%-כאשר איגרות החוב צמודות המדד עלו בכ, 0.2%-מדד איגרות החוב עלה החודש בכ

 .0.3%-דו בכח יר"המט
 

בשוק .  מהמחזור הממוצע אשתקד40%-גבוה בכ,  מיליון שקל905-מחזור המסחר היומי בשוק המניות הסתכם בכ
איגרות החוב נמשכו המחזורים הגבוהים המאפיינים אותו בחודשים האחרונים ומחזור המסחר היומי  נותר ברמת  שיא 

 .  מיליון שקל בממוצע שנה קודמת960-כלעומת ,  חודש שני ברציפות- מיליארד שקל 1.4-של כ
 .בדומה למחזור בפברואר ולמחזור הממוצע אשתקד,  מיליון שקל ביום 650-מ הסתכם המחזור היומי בכ"בשוק המק

 
  . מהמחזור הממוצע אשתקד30%- גבוה בכ- אלף יחידות 195- הסתכם המחזור בכ25-א"במסחר באופציות על מדד ת

 
והצטרפו , במסגרת הרישום הכפול, אביב-למסחר בבורסה בתל, פריגו –והחברה הזרה אינטרנט זהב במרס נרשמו 

הצטרפה במקומה למדד , "אגיס"שמיזגה לתוכה את , "פריגו. "שנרשמו בהליך זה,  החברות הדואליות החדשות25-ל
 ".מסלול המהיר"ב, טק- ותל75-א"למדדי ת, צורפה במהלך החודש" אינטרנט זהב. "25-א"ת
 

 .  מיליארד שקל3-נרשמה החודש פעילות ערה וסך ההנפקות וההקצאות הפרטיות זינק לכ, מניות הראשוניבשוק ה
ח "הנפיקה לראשונה לציבור מניות ואג, חלל תקשורת.  מיליון שקל665-אחת עשרה הנפקות בוצעו בסכום כולל של כ

, דורי הנדסה -ן "בלטה חברת הנדל, שביצעו חברות ותיקות, מבין עשר ההנפקות.  מיליון שקל158-להמרה בסך כ
 . מיליון שקל173-שגייסה כ

 מיליארד שקל בהקצאה 1.8-כ, מתוכם,  מיליארד שקל2.3-בוצעו שלוש עשרה הקצאות פרטיות בהיקף של כ, בנוסף
 .במסגרת מיזוגה בחברה, בדרך של החלפת מניות, "אגיס"לבעלי מניות פריגו פרטית של 

 
 .  מיליארד שקל1.2-בתמורה לכ, לאומי ממניות בנק 6.5%רה המדינה בתחילת החודש מכ, במסגרת תהליך ההפרטה

 
 מיליארד שקל מתחילת השנה 14.3-והשלים גיוס של כ,  מיליארד שקל4.9-ח גייס הסקטור העסקי במרס כ"בשוק האג

 .2004 מסך ההנפקות והקצאות פרטיות של איגרות חוב בכל שנת 70%- כ–
 

י "גויסו ע,  מיליארד שקל מתוכם2.  מיליארד שקל3.8-ח צמודות מדד בסך של כ"פיקו לציבור אגשש חברות ותיקות הנ
 1.3- גייסה כפועלים הנפקות. בתולדות הבורסה, ח"בהנפקה הגדולה ביותר בשוק האג, פרטנרהחברה הדואלית 

 . מיליארד שקל
 . בתמורה כוללת של כמיליארד שקל,  הקצאות פרטיות של אגרות חוב4בוצעו במרס , בנוסף

 
יותר מרבע הסכום שנרשם בכל ,  מיליארד שקל1.1-נרשמו החודש למסחר איגרות חוב בסך כ, במסגרת רצף מוסדיים

 .בהתאמה,  מיליון שקל350- וכ500-שרשמו למסחר איגרות חוב בסך כ, אזוריםופלאפון בלטו . 2004שנת 
 

. 2002 הסכום הגבוה ביותר מאז ינואר – מיליארד שקל 4.1-ח התגברו היצירות במרס והן הסתכמו בכ"ת האגבקרנו
ואילו בקרנות השקליות , כפליים לעומת חודש קודם,  מיליארד שקל0.6-בקרנות המנייתיות נרשמו יצירות בסך כ

 .ליארד שקל מי0.5-ולראשונה מאז יוני אשתקד נרשמו פדיונות בסך כ, התהפכה המגמה
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20051-3/2005מרס   
    
  ) מיליארדי שקלים(ערך שוק .1
434.6מניות והמירים. א 
314.9)  ממשלתיות ואחרות(איגרות חוב . ב 
    
  )מיליוני שקלים(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
904961מניות והמירים. א 
1,4101,373איגרות חוב. ב 
651636ווה קצר מועדמל. ג 
    
  )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
25196205-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
2323שקל/אופציות וחוזים דולר. ב 
1.71.7שקל/ג   אופציות וחוזים אירו 
    
  גיוס הון וחברות חדשות.4
37בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
  מספר הנפקות והקצאות . ב 
2440מניות והמירים . 1. ב 
1130איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
  )מיליוני שקלים(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
2,9984,378)כולל מימושים* (מניות והמירים. 1.ג 
4,90214,426)כולל מימושים*(איגרות חוב לא ממשלתיות. 2.ג 
1,1282,186רות חוב למוסדייםאיג. 3.ג 
3,22510,762איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 4.ג 
2,7935,192איגרות חוב ממשלתיות נטו. 5.ג 
    
  שינוי נומינלי במדדי שערים.5
0.1%6.6%כל המניות וההמירים. א 
4.0%-250.6%-א" ת.ב 
4.5%-1001.2%-א"ת. ג 
3.9%20.0%"יתר". ד 
-4.3%-3.5%טק-תל. ה 
0.2%2.3%חוב-איגרות.  ו 
    
578מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
    

4,13712,117)מיליוני שקלים(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
 
 

   

5621,134קרנות מניות . א 
4,08910,560ח"קרנות אג. ב 
510-369קרנות שקליות. ג 
4-54ל"וקרנות ח. ד 
 

 
 נורית דרור

 
 יחידת המחקר

 .לא כולל תעודות סל           * 


