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 2005 אפריל –סיכום הפעילות בבורסה 
 

, בין היתר, אך באמצע החודש התהפכה המגמה,  בשוק המניות2.6%-חודש אפריל נפתח בעליות שערים של כ
 . 1.8%-בסיכום חודשי עלה מדד המניות הכללי בכ. ק"בהשפעת ירידות השערים בנאסד

 
המושפע  , 15-טק-מדד התל, מאידך. 2.4%- והיתר עלו בכ25-א"מדדי ת. מגמה מעורבת נרשמה במדדים המובילים

מדד איגרות החוב עלה .  מתחילת השנה9.5%- והשלים ירידה של כ3%-בכ, ירד חודש שלישי ברציפות, ק"מהנאסד
 ואילו איגרות החוב 0.9%-עלו בכ, "שחר"מסוג , כאשר איגרות החוב הממשלתיות הלא צמודות, 0.7%-החודש בכ

 . בלבד0.3%-ח עלו בכ"מודות המטהקונצרניות צ
 

לעומת החודש ,  במחזורי המסחר בבורסה35%-20%על רקע פגרת חג הפסח נרשמה ברוב אפיקי המסחר ירידה של 
בשוק .  מהמחזור אשתקד10%-גבוה בכ,  מיליון שקל735-מחזור המסחר היומי בשוק המניות הסתכם בכ. הקודם

 . נמוך מעט מהממוצע אשתקד,  מיליון שקל925-כאיגרות החוב הסתכם מחזור המסחר היומי ב
 . מיליון שקל בממוצע אשתקד630-לעומת כ,  מיליון שקל455-מ הסתכם המחזור היומי בכ"בשוק המק

  
מחזור המסחר היומי . המאפיינת אותן מאז נובמבר אשתקד,  נמשכה הפעילות הערה25-א"באופציות על מדד ת

באופציות הדולריות ירד המחזור היומי . כשליש מהמחזור הממוצע אשתקד גבוה ב- אלף יחידות 200-הסתכם בכ
 .  המחזור הנמוך ביותר מאז אוגוסט אשתקד- אלף יחידות 16-והסתכם בכ

 
 מהן נרשמו חיתומי יתר גדולים 3-ב.  מיליון שקל460-בשוק המניות הראשוני בוצעו החודש ארבע הנפקות בסך של כ

 310-שלוש חברות ותיקות גיסו כ.  מיליון שקל150-גייסה לראשונה בבורסה כ, בגיר חברת הטקסטיל. 230-400של פי 
 .במסגרת הרישום הכפול, במרס, שנרשמה למסחר בבורסה, אינטרנט זהבי " מיליון שקל ע220-מתוכם כ, מיליון שקל

 
שהקצתה ,  מערכותמגלבלטה החברה הדואלית .  מיליון שקל180-בוצעו תשע הקצאות פרטיות בהיקף של כ, בנוסף

 .ל ולבעלי עניין" מיליון שקל למשקיעים מוסדיים בחו70-מניות בסך כ
 

הסתכם גיוס ההון , בניכוי הקצאות לחברות בנות.  מיליון שקל900-בשוק איגרות החוב גייס הסקטור העסקי החודש כ
 .2004כל שנת  מסך גיוס ההון ב20%- גבוה בכ- מיליארד שקל 11.3-ח מתחילת השנה בכ"באמצעות אג

 
     185-גייסו כאקסלנס רם  ואסיה הנפקות.  מיליון שקל440-ח בהיקף של כ"שלוש חברות חדשות הנפיקו לציבור אג

ח צמודות מדד בשווי " הנפיקה אגאגוד הנפקותו, ח מובנות צמודות דולר"באמצעות אג, בהתאמה,  מיליון שקל150-וכ
 .ח צמודות מדד"באמצעות אג,  מיליון שקל נוספים100-גייסו כשתי חברות ותיקות .  מיליון שקל105-של כ

 
ח " מרביתן הקצאות פרטיות של אג- מיליארד שקל 2.9-בסך כ, ח שבע הקצאות פרטיות"בוצעו בשוק האג, כמו כן
 . לחברות בנות, צמודות מדד, מובנות

 
 4.9-ומתחילת השנה כ,  מיליארד שקל2.8-חודש למסחר איגרות חוב בסך של כנרשמו ה, במסגרת רצף מוסדיים

שרשמו למסחר , עד-סי אל.פי.אסודיסקונט השקעות בלטו . 2004 מיליארד שקל בכל שנת 4-לעומת כ, מיליארד שקל
 .כל אחת,  מיליון שקל700-איגרות חוב בסך כ

 
 יותר - מיליארד שקל 13.2-ומתחילת השנה בכ,  שקל מיליארד2.6-ח הסתכמו היצירות באפריל בכ"בקרנות האג

 0.1-בקרנות המנייתיות התמתנו היצירות והן הסתכמו בכ. מההיקף הכולל של היצירות בחמש השנים האחרונות
ל נרשמו פדיונות נטו "ואילו בקרנות השקליות ובקרנות המשקיעות בחו. הנמוכות ביותר מתחילת השנה, מיליארד שקל

 .בכל סוג, מיליארד שקל 0.2-בסך של כ
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  ) מיליארדי שקלים(ערך שוק .1
440.0מניות והמירים. א 
329.9)  ממשלתיות ואחרות(איגרות חוב . ב 
79.9מלווה קצר מועד. ג 
    
  )מיליוני שקלים(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
736910מניות והמירים. א 
9231,271איגרות חוב. ב 
457596מלווה קצר מועד. ג 
    
  )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
25201204-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
1622שקל/אופציות וחוזים דולר. ב 
1.21.6שקל/ג   אופציות וחוזים אירו 
    
  גיוס הון וחברות חדשות.4
18בבורסה" חברות מניות חדשות"פר מס. א 
  מספר הנפקות והקצאות . ב 
1454מניות והמירים . 1. ב 
1242איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
  )מיליוני שקלים(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
6425,020)כולל מימושים* (מניות והמירים. 1.ג 
3,49117,916)ל מימושיםכול*(איגרות חוב לא ממשלתיות. 2.ג 
2,7594,945איגרות חוב למוסדיים. 3.ג 
1,52312,284איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 4.ג 
2,388-2,803איגרות חוב ממשלתיות נטו. 5.ג 
    
  שינוי נומינלי במדדי שערים.5
1.8%8.5%כל המניות וההמירים. א 
252.3%6.4%-א" ת.ב 
1001.8%6.4%-א"ת. ג 
2.5%23.0%"יתר". ד 
-6.9%-2.7%טק-תל. ה 
0.7%3.0%חוב-איגרות.  ו 
    
579מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
    

2,30414,421)מיליוני שקלים(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
 
 

   

1221,256קרנות מניות . א 
2,59813,158ח"קרנות אג. ב 
207-162רנות שקליותק. ג 
-209-155ל"קרנות חו. ד 
 

 
 יחידת המחקר

 
 .כולל הקצאות לחברות בת, לא כולל תעודות סל           * 


