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 2005 מאי –סיכום הפעילות בבורסה 
 

חות כספיים חיוביים לרבעון הראשון של השנה ופרסום "פרסום דו, ל"על רקע עליות שערים בשוקי חו, בחודש מאי
בכל המדדים המובילים .  והגיע לשיא חדש3%-עלה מדד המניות הכללי בכ, תוכנית האוצר לרפורמה נוספת במס

מדד איגרות  . מתחילת השנה23%-לאחר עליה של כ, 3%-למעט מדד היתר שירד בכ,  דומיםנרשמו עליות בשיעורים
 .1.1%-החוב עלה החודש בכ

 
בשוק  בדומה למחזור הממוצע מתחילת השנה גם,  מיליון שקל900-מחזור המסחר היומי בשוק המניות הסתכם בכ

יצויין כי .  מיליארד שקל1.3- והסתכם בכ,איגרות החוב מחזור המסחר היומי שב לרמת המחזורים מתחילת השנה
 .  מהמחזורים הממוצעים אשתקד40%-ח החודש היו גבוהים בכ"מחזורי המסחר במניות ובאג
 מהמחזור הממוצע בשנה 20%-  גבוה בכ- מיליון שקל ליום 740-מ רשם שיא של כ"מחזור המסחר היומי במק

 .הקודמת
 

בדומה ,  אלף יחידות200-רה ומחזור המסחר היומי הסתכם בכ נמשכה הפעילות הע25-א"באופציות על מדד ת
 . לממוצע השנה

 
 החברות 27-והצטרפה ל, במסגרת הרישום הכפול, אביב-למסחר בבורסה בתלשמיר אופטיקה במאי נרשמה 

במסגרת , 15-טק- ותל100-א"החברה צורפה במהלך החודש למדדי ת. שנרשמו בהליך זה, הדואליות החדשות
 ".הירהמסלול המ"
 

גוייס ,  מיליארד שקל0.4-כ, מרבית הסכום.  הנפקות בסך כחצי מיליארד שקל14בשוק המניות הראשוני בוצעו במאי 
, כמו כן. בהתאמה,  מיליון שקל125- ו145-שגייסו מהציבור כ, גדות ביוכימיה ון'נטוויז, בלטו.  חברות חדשות4י "ע

 .ן שקל מיליו40-בוצעו שבע הקצאות פרטיות בהיקף של כ
 

ה חיים סבן ומורי ארקין ולקרן "לה, באמצעות מכרז, בזק ממניות 30%מכרה המדינה , במסגרת תהליך ההפרטה
 . מיליארד שקל4.2-התמורה הצפויה בגין המכירה הינה כ". אייפקס"ההשקעות 

 
ם גיוס ההון מתחילת השנה הסתכ.  מיליארד שקל1.7-בשוק איגרות החוב גייס הסקטור העסקי החודש מהציבור כ

 .2004 מסך גיוס ההון בכל שנת 40%- סכום שיא הגבוה בכ– מיליארד שקל 13-ח בכ"באמצעות אג
 

,  מיליון שקל300-גייסה כשחרית .  מיליון שקל420-שלוש חברות חדשות הנפיקו לציבור איגרות חוב בהיקף של כ
-ח צמודות מדד בשווי של כ" הנפיקו אגפיטלאמפא קומנדלסון הספקה והחברות , לא צמודות, ח מובנות"באמצעות אג

ח צמודות "באמצעות הנפקת אג,  מיליון שקל נוספים690-שמונה חברות ותיקות גייסו כ. בהתאמה,  מיליון שקל45- ו76
 . מדד

 
 מיליארד 0.5-מזה כ( מיליארד שקל 1.2-בסך כ, ח צמודות מדד"של אג, ח הקצאות פרטיות"בוצעו בשוק האג, כמו כן
 .  מיליון שקל110-ח הזרים לחברות כ" סדרות של כתבי אופציה לאג3מימוש סופי של ). חברות בנותשקל ל

 
 מיליארד 6.2-ומתחילת השנה כ,  מיליארד שקל1.3-נרשמו החודש איגרות חוב בסך של כ, במסגרת רצף מוסדיים

שרשמו למסחר איגרות חוב , משאב פיתוחוכלל תעשיות בלטו . 2004 מיליארד שקל בכל שנת 4-לעומת כ, שקל
 . מיליון שקל630-בסכום כולל של כ

 
 17.2-מתחילת השנה הסתכמו היצירות בכ.  מיליארד שקל4.1-ח זינקו היצירות במאי והסתכמו בכ"בקרנות האג

בקרנות השקליות .  מההיקף הכולל של היצירות בחמש השנים האחרונות30%- סכום הגבוה בכ–מיליארד שקל 
 .בכל סוג,  מיליארד שקל0.4-ל נרשמו החודש פדיונות נטו בסך של כ"קיעות בחוובקרנות המש

 
 מיליארד שקל בשוק 3.5- כ– חברות 12במסגרתם יגייסו בחודש יוני ,  תשקיפים27לקראת סוף החודש פורסמו 

 .ח" מיליארד שקל בשוק האג3.1- חברות נוספות יגייסו כ14-ו, המניות
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20051-5/2005מאי   
    
  ) מיליארדי שקלים(ערך שוק .1
455.0מניות והמירים. א 
326.7)  ממשלתיות ואחרות(איגרות חוב . ב 
81.1מלווה קצר מועד. ג 
    
  )מיליוני שקלים(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
894907מניות והמירים. א 
1,3341,284איגרות חוב. ב 
742625מלווה קצר מועד. ג 
    
  )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
25200203-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
1821שקל/אופציות וחוזים דולר. ב 
0.81.4שקל/ג   אופציות וחוזים אירו 
    
  גיוס הון וחברות חדשות.4
513בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
  ת והקצאות מספר הנפקו. ב 
2175מניות והמירים . 1. ב 
2062איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
  )מיליוני שקלים(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
5605,580)כולל מימושים* (מניות והמירים. 1.ג 
2,30620,223)כולל מימושים*(איגרות חוב לא ממשלתיות. 2.ג 
1,2676,212םאיגרות חוב למוסדיי. 3.ג 
5,70317,987איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 4.ג 
-3,546-743איגרות חוב ממשלתיות נטו. 5.ג 
    
  שינוי נומינלי במדדי שערים.5
2.9%11.7%כל המניות וההמירים. א 
253.5%10.0%-א" ת.ב 
1003.3%10.0%-א"ת. ג 
19.1%-3.2%"יתר". ד 
-3.1%4.0%טק-תל. ה 
1.1%4.1%חוב-איגרות.  ו 
    
582מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
    

3,16417,585)מיליוני שקלים(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
 
 

   

54-1,202קרנות מניות . א 
4,06917,227ח"קרנות אג. ב 
-310-148קרנות שקליות. ג 
-541-696ל"קרנות חו. ד 
 

 נורית דרור
 

 יחידת המחקר
 

 .כולל הקצאות לחברות בת, לא כולל תעודות סל           * 


