
 

 

 
107076 

 - בבורסה 2005סיכום חודש אוקטובר 
 ף"מדדי שיא במניות  ומחזורי שיא בשוק המעו

 
מדד המניות הכללי עלה .   ף"נרשמו בשוק המניות עליות שערים ומחזורי שיא בשוק המעו, על רקע פגרת החגים, בחודש אוקטובר

יצויין כי העלייה החודשית . 0.5%-לו מדד היתר עלה בכ ואי1.5%- עלו בכ100-א" ומדד ת25-א"מדד ת.  והגיע לשיא חדש3%-בכ
-א" ות25-א"במדד ת) 12% -שעלתה ב(עקב הגבלת משקלה של טבע ,  נמוכה מעליית המדד הכללי100-א" ות25-א"במדדי ת

 . 9.5%- ל100
  .ה מתחילת השנ11%-והשלים ירידה של כ, 2.3%-ירד באוקטובר בכ, ק"המושפע מהירידות בנאסד, טק-מדד התל

עקב ירידה של כרבע אחוז בשערי איגרות החוב , 0.1%-בכ, לראשונה מאז אפריל אשתקד, מדד איגרות החוב ירד החודש
 .7%-ח בכ"בסיכום שנתי עלה מדד האג. צמודות וצמודות המדד-הממשלתיות הלא

 
חזורים הממוצעים מתחילת בדומה למ, בהתאמה,  מיליארד שקל1.4- ובכ1-ח הסתכם המחזור היומי בכ"בשוקי המניות והאג

 785-לעומת שיא של כ, בדומה לממוצע מתחילת השנה,  מיליון שקל ליום670-מ הסתכם מחזור המסחר היומי בכ"במק.  השנה
 . מיליון שקל בספטמבר

 
.  אלף יחידות682- באוקטובר נרשם מחזור שיא של כ26-כאשר ב,  אלף יחידות ביום290- נסחרו כ25-א"באופציות על מדד ת
 בשער 0.8%-כאשר על רקע פיחות של כ, המאפיינת אותם במחצית השניה של השנה, נמשכה הפעילות ערה, באופציות הדולריות

 . אלף יחידות30-נסחרו בממוצע כ, השקל מול הדולר במהלך החודש
 

י שתי " מיליון שקל ע100-מתוכם כ,  מיליון שקל195-באוקטובר בוצעו בשוק המניות הראשוני ארבע הנפקות לציבור בסך של כ
סך ההנפקות לציבור מתחילת השנה הסתכם . מלרג –ן החדשה "י חברת הנדל"גוייס ע,  מיליון שקל80-כ,  רובו-חברות חדשות 

 .2004 מיליארד שקל בכל שנת 4.9-לעומת כ,  מיליארד שקל7.3-בכ
גזית  -ל כתבי אופציה למניות והמירים הזרים לחברותומימוש סופי ש,  מיליון שקל230-כמו כן בוצעו ארבע הקצאות פרטיות בסך כ

 .בהתאמה,  מיליון שקל95- וכ125- כאפריקה נכסים- ולגלוב
 

מורי ארקין ולקרן ההשקעות , לחיים סבן, במסגרת תהליך ההפרטה, בזק ממניות 30%באוקטובר הושלמה העיסקה למכירת 
 מיליארד 6.2-כמות הכנסות הממשלה מהפרטת חברות ובנקים בכמתחילת השנה מסת.  מיליארד שקל4.2-בתמורה לכ" אייפקס"

 ".בנק דיסקונט"צפויים להתקבל עם השלמת מכירת גרעין השליטה ב, נוספים,  מיליארד שקל1.3-כאשר כ, שקל
 

, ח" של אגלאומי מימוןרובם בהנפקה שביצעה , מיליארד שקל1.7-בשוק איגרות החוב גייס הסקטור העסקי באוקטובר מהציבור כ
ח "ומימוש סופי של סדרת כתבי אופציה לאג,  מיליון שקל185-בוצעו החודש הקצאות פרטיות בסך כ, כמו כן. רובן צמודות מדד

 . מיליון שקל120-כן "אלקטרה נדלהזרים ל
יא  סכום ש– מיליארד שקל 22.6-בכ, י חברות"ע, ח סחירות בבורסה"מתחילת השנה הסתכמו הנפקות והקצאות פרטיות של אג

 .2004 מסך גיוס ההון בכל שנת 2.4הגבוה פי 
 

 3פי ,  מיליארד שקל11.5-ומתחילת השנה כ,  מיליארד שקל0.9-נרשמו החודש איגרות חוב בסך של כ, במסגרת רצף מוסדיים
-איגרות חוב בסכום כולל של כ,  לראשונה בדרך זו, רשמה למסחרתשלוז פיננסים -החברה הלא בורסאית . 2004לעומת שנת 

 .רשמה למסחר בדרך זו איגרות חוב בסכום דומהשיכון הבינוי ו,  מיליון שקל450
 

 נתונים עיקריים 
 )במיליוני שקלים(

 10/2005–120042003
959658367מניותמחזור מסחר יומי ממוצע

1,320959724ח"אג 
10,1246,4253,109)1(ות במניגיוס הון בישראל 

34,04413,3385,006)2(ח לא ממשלתי "באג 
 .ל"לא כולל גיוס הון בחו;  כולל הקצאות פרטיות)1 (
.לא כולל הקצאות פרטיות לחברות בנות; מובנות ורצף מוסדיים, ח קונצרניות" כולל אג)2 (
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מתחילת השנה .  מסך היצירות בספטמבר40%-כ, ארד שקל מילי1.9-ח נחלשו החודש היצירות והסתכמו בכ"בקרנות האג
 1.3-בקרנות השקליות התמתנו הפדיונות נטו והסתכמו באוקטובר בכ.  מיליארד שקל30.3-ח בכ"מסתכמות היצירות בקרנות האג

ייתיות בקרנות המנ.  מיליארד שקל6.9- מיליארד שקל בחודש הקודם ומתחילת השנה הסתכמו בכ2.4-לעומת כ, מיליארד שקל
.ל לא נרשמה החודש פעילות מהותית"ובקרנות המשקיעות בחו

20051-10/2005אוקטובר   
    
  ) מיליארדי שקלים(ערך שוק .1
516.4מניות והמירים. א 
361.8)  ממשלתיות ואחרות(איגרות חוב . ב 
78.4מלווה קצר מועד. ג 
    
  )קליםמיליוני ש(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
976959מניות והמירים. א 
1,4411,321איגרות חוב. ב 
669648מלווה קצר מועד. ג 
    
  )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
25288248-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
2926שקל/אופציות וחוזים דולר. ב 
0.51.1שקל/ג   אופציות וחוזים אירו 
    
  גיוס הון וחברות חדשות.4
229בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
  מספר הנפקות והקצאות . ב 
8163מניות והמירים . 1. ב 
6143איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
  )מיליוני שקלים(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
65312,236* מניות והמירים. 1.ג 
2,51039,646*ת חוב לא ממשלתיותאיגרו. 2.ג 
88011,450איגרות חוב למוסדיים. 3.ג 
1,20829,567איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 4.ג 
4,714-2,811איגרות חוב ממשלתיות נטו. 5.ג 
    
  שינוי נומינלי במדדי שערים.5
2.9%22.6%כל המניות וההמירים. א 
251.4%23.5%-א" ת.ב 
1001.6%20.4%-א"ת. ג 
0.5%22.7%"יתר". ד 
-10.8%-2.3%טק-תל. ה 
7.1%-0.1%חוב-איגרות.  ו 
    
584מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
    

71224,693)מיליוני שקלים(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
-92594קרנות מניות . א 
1,87130,308ח"קרנות אג. ב 
-1,324-6,908 קרנות שקליות.ג 
731,887ל"קרנות חו. ד 

 נורית דרור
 

 יחידת המחקר
  .לא כולל תעודות סל; כולל מימושי אופציות והקצאות לחברות בנות           * 


