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  עם עליות שערים ומחזורי שיא במניות2005אביב חתמה את שנת -הבורסה בתל

 ח ובקרנות השקליות"ופידיונות ענק בקרנות האג
 

מדד . נרשמו בשוק המניות עליות שערים חדות ומחזורי מסחר ערים, אביב-החותם שנת גיאות בשוק ההון בתל, בחודש דצמבר
בכל המדדים המובילים נרשמו .  לדצמבר הגיע לרמת שיא25-כאשר ב, 33%-תחילת השנה בכ ומ4%-המניות הכללי עלה החודש בכ

לאחר ירידה , 3%-טק עלה בדצמבר בכ-ואילו מדד התל,  בלבד2%-מדד היתר עלה בכ, 5%- עלה בכ25-א"כאשר מדד ת, עליות
 .  מתחילת השנה8%-מצטברת של כ

ח " בשערי איגרות החוב צמודות המט1.1%- ו1.5%-בעקבות ירידה של כ, 0.4%-בכ, חודש שלישי ברציפות, מדד איגרות החוב ירד
 .6%-בסיכום שנתי עלה מדד איגרות החוב בכ. 0.7%-ח הממשלתיות הלא צמודות עלו החודש בכ"ואילו אג, בהתאמה, והמדד

 
. 2006ס רווחי הון החל מינואר ע טרם עדכון מ"כאשר תרמו לכך מכירות של ני, ברוב אפיקי המסחר נרשמו בדצמבר מחזורים ערים

 29-בכאשר , 1994 דומה בערכים ריאליים לשיא שנרשם בינואר – מיליארד שקל 1.3-המחזור היומי במניות עלה והסתכם בכ
המחזור היומי באופציות על מדד    .  מיליארד שקל3.1-נרשם מחזור שיא של כ, 25-א" יום פקיעת האופציות על מדד ת-בדצמבר 

 . מהמחזור הממוצע מתחילת השנה10%-גבוה בכ,  אלף יחידות ביום285-תכם בכ הס25-א"ת
מ נרשם מחזור שיא של     "ואילו במק, חודש שלישי ברציפות,  מיליארד שקל ביום1.4-בשוק איגרות החוב הסתכם המחזור היומי בכ

 . מיליון שקל ביום880-כ
 

,  מיליון שקל240-נפקות לציבור והנפקת זכויות אחת בסכום כולל של כשבע ה, אביב-בתל, בדצמבר בוצעו בשוק המניות הראשוני
 שלוש מבין החברות החדשות עוסקות בתחומי מדעי החיים וטכנולוגיה -י ארבע חברות חדשות " מיליון שקל ע155-מתוכם כ
   .ב" מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור בארה975-כ, נייס –גייסה החברה הדואלית , בנוסף. מתקדמת

גוייס בהקצאת מניות שביצעה  ,  מיליון שקל260-כ, מרבית הסכום.  מיליון שקל485-כמו כן בוצעו עשר הקצאות פרטיות בסך של כ
 .ב" בארהNYSEבמסגרת מיזוגה בחברה ומחיקתה מהרישום למסחר בבורסת , "אלסינט"לבעלי מניות אלביט הדמיה 

 
בכך הגיע . ב"הנסחרות בארהסיליקום  וקמטק –שתי חברות , הרישום הכפולבמסגרת , אביב-החודש נרשמו למסחר בבורסה בתל
 -" סיליקום"ו, "המסלול המהיר"במסגרת , טק- ותל100-א"תצורף בינואר למדדי ת" קמטק. "33-מספר החברות הדואליות החדשות ל
 .טק בינואר-ף אף היא למדד תלתצור, אביב- ומבצעת רישום כפול בתלSmall-Cap Nasdaq -החברה השנייה הנסחרת ברשימת ה

 
,  מיליון שקל מתוכם410-כ. ח צמודות מדד"באמצעות אג, כמיליארד שקל, מהציבור, בשוק איגרות החוב גייס הסקטור העסקי בדצמבר

, מבין החברות הותיקות.  מיליון שקל240-ח בסך כ"שהנפיקה אג, שלטון הנפקות בלטה -ח חדשות "י שלוש חברות אג"גויסו ע
ח צמודות "באמצעות אג,  מיליארד שקל2.6- מיליון שקל ומתחילת השנה כ500- שגייסה כפועלים הנפקותבלטה , פיקו החודששהנ
 .מדד

 סכום שיא – מיליארד שקל 25.5-בכ, י חברות"ע, ח סחירות בבורסה"מתחילת השנה הסתכמו הנפקות והקצאות פרטיות של אג
 .2004ח בכל שנת " האג מסך גיוס ההון בשוק2.5הגבוה ביותר מפי 

 
 מיליון 1.6-כ.  מיליארד שקל14.4-ומתחילת השנה כ,  מיליארד שקל1.9-נרשמו החודש איגרות חוב בסך של כ, במסגרת רצף מוסדיים
 .שרשמה החודש לראשונה בדרך זו איגרות חוב, סלקום -י החברה הלא בורסאית "שקל מתוכם נרשמו ע

 
 

 נתונים עיקריים 
 )במיליוני שקלים(

 200520042003
1,001658367מניותמחזור מסחר יומי ממוצע

1,340959724ח"אג 
10,9916,4253,109)1(מניות גיוס הון בישראל 

44,96120,19411,629)2(ח לא ממשלתי "אג 
 .ל ומימוש אופציות"לא כולל גיוס הון בחו;  כולל הקצאות פרטיות)1 (
.לא כולל הקצאות פרטיות לחברות בנות; רצף מוסדיים ומימוש אופציות, ר.ש.ח נ"אג, תעודות פיקדון, מובנות, ח חברות"כולל אג )2 (
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 מיליארד שקל 4.1-כ. 2002 הגבוה ביותר מאז יולי – מיליארד שקל 5.8-בקרנות הנאמנות נרשמו בדצמבר פידיונות בסכום כולל של כ
גם לאחר הפידיונות של החודשיים .  מיליארד שקל בחודש הקודם3.4-בהמשך לפידיונות של כ, ח"גמתוכם נרשמו בקרנות הא

 מסך היצירות בחמש 75%- סכום הגבוה בכ– מיליארד שקל 22.8-בכ, מתחילת השנה, האחרונים מסתכמות היצירות בקרנות אלה
- מיליארד שקל ומתחילת השנה הסתכמו בכ2.2-כמו בכגם בקרנות השקליות התחזקו החודש הפידיונות והסת. השנים הקודמות יחד

 כמחצית סך הפידיונות – מיליארד שקל 0.4-בקרנות המנייתיות התהפכה המגמה ונרשמו בדצמבר פידיונות בסך כ.  מיליארד שקל10
 . השנה

 לעומת – מתחילת השנה  מיליארד שקל4.4- מיליארד שקל בדצמבר ובכ0.9-ל התמתנו היצירות והסתכמו בכ"בקרנות המשקיעות בחו
 . מיליארד שקל בממוצע בארבעת השנים האחרונות2.5-כ
 

20051-12/2005דצמבר   
  ) מיליארדי שקלים(ערך שוק .1
564.3מניות והמירים. א 
367.0)  ממשלתיות ואחרות(איגרות חוב . ב 
87.2מלווה קצר מועד. ג 
    
  )י שקליםמיליונ(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
1,2911,001מניות והמירים. א 
1,4411,340איגרות חוב. ב 
881676מלווה קצר מועד. ג 
    
  )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
25283258-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
2927שקל/אופציות וחוזים דולר. ב 
3.11.2שקל/ג   אופציות וחוזים אירו 
    
  גיוס הון וחברות חדשות.4
635בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
  מספר הנפקות והקצאות . ב 
19195מניות והמירים . 1. ב 
11168איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
  )מיליוני שקלים(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
1,70214,338* מניות והמירים. 1.ג 
3,30444,961*איגרות חוב לא ממשלתיות. 2.ג 
2,54317,790"רצף מוסדיים"ר .ש.איגרות חוב נ:           מזה 
1,29032,149איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 3.ג 
1,2905,393איגרות חוב ממשלתיות נטו. 4.ג 
    
  שינוי נומינלי במדדי שערים.5
3.8%32.8%כל המניות וההמירים. א 
254.9%33.3%-א" ת.ב 
1004.1%29.4%-א"ת. ג 
2.4%27.7%"יתר". ד 
-3.0%4.8%טק-תל. ה 
5.9%-0.4%חוב-איגרות.  ו 
    
584מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
    
5,813-16,257)מיליוני שקלים(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
-426-911קרנות מניות . א 
4,090-22,805ח"קרנות אג. ב 
-2,220-10,049קרנות שקליות. ג 
9234,412ל"קרנות חו. ד 

 
 נורית דרור

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


