
הנפקות  איגרות חוב לא ממשלתיות, 2006
(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

31.12.2006

סה"כ נטומזה: לחב' בת/אםסה"כ מספר הנפקותגודל ההנפקהתאריך התשקיףהענף והחברה

20,862.8155572.720,290.1איגרות חוב - חברות
11,615.5750.011,615.5הנפקות של איגרות חוב - חברות

10,956.0730.010,956.0אג"ח צמודות מדד

26.01.200626.026.0(סד' א')נקסטקום

09.02.2006300.0300.0(סד' 28)טפחות הנפקות

13.02.2006148.0148.0(סד' א')יפנאוטו*

14.02.2006138.0138.0(סד' א')חפציבה חופים*

27.02.200637.137.1(סד' א')מגדלי גינדי*

28.11.200654.054.0(סד' ב')מגדלי גינדי

27.02.200650.050.0(סד' א')אאורה

27.02.2006150.0150.0(סד' א')איירפורט סיטי

27.02.2006150.0150.0(סד' 11)הכשרת הישוב

27.02.200650.050.0(סד' ג')שרם פוד קל טכנ

08.03.2006112.5112.5(סד' ב')ירושלים הנפקות

09.04.200630.430.4(סד' א')לודן

11.04.200660.060.0(סד' א')איי.אי.אס

11.04.2006122.2122.2(סד ב')רוזבאד

23.04.200638.038.0(סד' א')נאות מגור (ליפשיר)

01.05.200638.038.0(סד' ב')רוטשטיין

09.05.200677.077.0(סד' ב')דוראה

17.05.2006400.0400.0(סד' א')כללביט*

14.05.2006246.3246.3(סד' ד')דן רכב

22.10.2006209.3209.3(סד' ה')דן רכב

22.05.200682.882.8(סד' א')סיביל ג'רמני* (חברה זרה)

21.05.200660.860.8(סד' ה')ישראלום

21.05.200650.050.0(סד' 3)ב.יאיר

21.05.200670.070.0(סד' א')פאנגאיה נדל"ן

23.05.2006500.0500.0(סד' א')אמות

23.05.200678.878.8(סד' ב')ליטו גרופ

23.05.200693.493.4(סד' ד')פרופיט

23.05.200647.547.5(סד' א')גילאון

28.05.200698.198.1(סד' ב')אולימפיה

29.05.200670.070.0(סד' א')פוקס

29.05.200640.040.0(סד' א')חנן מור*

29.05.2006125.0125.0(סד' א')ביג

29.05.200649.049.0(סד' א')אקסטרא

29.05.200640.040.0(סד' א')פרשקובסקי*

30.05.2006100.0100.0(סד' ב')דש איפקס

30.05.200671.371.3(סד' א')מועדון 365*

30.05.200648.348.3(סד' א')אסים השק (זיקה)

22.06.2006260.0260.0(סד' א')אפריקה מגורים

28.06.200650.450.4(סד' א')נתנאל גרופ

25.05.2006371.9371.9(סד' ג')גזית גלוב

1,070.3(2 הנפקות)1,070.3ספטמבר-נובמבר.2006(סד' ד')גזית גלוב

13.07.200640.040.0(סד' א')קרן קציר*

02.08.200643.243.2(סד' א')אמריקן קולוני*

02.08.200632.932.9(סד' א')אמפא ליס*

07.08.200638.438.4(סד' א')טראס השקעות*

13.08.2006600.0600.0(סד' ח')כור

10.08.200671.771.7(סד' א')ליברטי

14.08.200672.172.1(סד' א')אלמוג ים סוף*

16.08.200632.032.0(סד' 2)יוניטרוניקס

16.08.2006601.3601.3(סד' ב')רבוע כחול נדל"ן

16.08.200656.356.3(סד' ד')בוני תיכון
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20.08.200624.124.1(סד' א')ליטו נדל"ן*

20.08.2006249.9249.9(סד' ג')בוימלגרין

21.08.2006121.9121.9(סד' ז')ניו קופל החזקות

24.08.2006458.6458.6(סד' ג')אלביט הדמיה

24.08.200653.653.6(סד' א')אלביט הדמיה

04.09.200679.179.1(סד' ו')גזית

22.08.200647.047.0(סד' א')נאות הפסגה*

29.08.200635.635.6(סד' א')אפיק הירדן*

29.08.200660.460.4(סד' ב')אפיק הירדן*

29.08.200647.047.0(סד' א')ארקו החזקות (לידר טק)

29.08.200657.057.0(סד' א')דירקט קפיטל

30.08.200640.340.3(סד' א')יורו גלוב*

09.11.200674.274.2(סד' א')קמור מוטורס

16.11.2006650.0650.0(סד' א')הראל הנפקות*

21.11.200647.547.5(סד' א')דנירקו*

21.11.200624.024.0(סד' א')אר.או פיוצ'ר* (זרה)

21.11.200640.040.0(סד' ב')אאורה

22.11.200626.326.3(סד' א')פינדון*

26.11.200686.486.4(סד' א')חפציבה ג'רוזלם

26.11.200646.546.5(סד' ג')חפציבה ג'רוזלם

27.11.2006800.0800.0(סד' ב')פז נפט

28.11.200670.570.5(סד' ב')אלרן נדל"ן

29.11.2006200.3200.3(סד' א')אדמה הולדינג* (זרה)

29.11.200687.487.4(סד' א')מליבו אינווסט* (זרה)

29.11.200670.070.0(סד' א')אופק נדל"ן (אופק אתגרים)

29.11.200656.156.1(סד' א')סטאר נייט

650.010.0650.0אג"ח לא צמודות

11.12.2006650.0650.0(סד' ו')גזית גלוב

9.510.09.5אג"ח צמודות מט"ח

24.08.20069.59.5(סד' ב')אלביט הדמיה

9,247.380572.78,674.6הקצאות של איגרות חוב - חברות

9,148.478572.78,575.7אג"ח צמודות למדד

339.7(3 הקצאות)339.7ינואר-ספטמבר.2006(סד' 2)ארזים

67.5(2 הקצאות)67.5ינואר.2006(סד' ח')פועלים הנפקות

525.3(5 הקצאות)525.3מאי-נובמבר.2006(סד' ט')פועלים הנפקות

259.0(8 הקצאות)259.0ינואר-נובמבר.2006(סד' ג')דרבן

431.9(5 הקצאות)431.9ינואר-יולי.2006(סד' ח')מבני תעשיה

15.01.200611.611.6(סד' א')קמן אחזקות

19.01.200646.646.6(סד' 26)טפחות הנפקות

09.02.2006300.0300.00.0(סד' 28)טפחות הנפקות

10.01.200618.318.3(סד' א')פולישק

01.02.200654.854.8(סד' ה')צור

69.2(3 הקצאות)69.2פברואר-נובמבר.2006(סד' ג')דורי הנדסה

20.01.200611.011.0(סד' א')דוראה

19.12.200650.050.0(סד' ב')דוראה

16.02.2006200.0200.0(סד' ב')שופרסל

07.03.200687.887.8(סד' ד')אדגר השקעות

08.03.2006112.5112.50.0(סד' ב')ירושלים הנפקות

521.5(2 הקצאות)521.5מרס-מאי.2006(סד' ג')דיסקונט השקעות

1,137.5(2 הקצאות)1,137.5מרס-מאי.2006(סד' ד')דיסקונט השקעות

02.04.200699.282.117.1(סד' ד')סאמיט

11.04.200694.394.3(סד' יב')כלל תעשיות

494.3494.3אפריל-יולי.2006(סד' יג')כלל תעשיות

398.4(2 הקצאות)398.4אפריל-מאי.2006(סד' ב')דור אלון



הנפקות  איגרות חוב לא ממשלתיות, 2006
(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

31.12.2006

סה"כ נטומזה: לחב' בת/אםסה"כ מספר הנפקותגודל ההנפקהתאריך התשקיףהענף והחברה

68.8(2 הקצאות)68.8אפריל-נובמבר.2006(סד' ב')דמרי

07.05.2006101.7101.7(סד' ו')גזית

26.04.2006209.1209.1(סד' ג')מליסרון

04.05.200632.332.3(סד' א')אליאנס

17.05.200621.721.7(סד' א')חפציבה

29.05.20060.20.2(סד' ב')סלקום

31.05.20066.36.3(סד' ב')מילומור סחר

06.06.200653.153.1(סד' ב')גירון

13.07.200635.035.00.0(סד' א')קרן קציר

31.07.2006400.0400.0(סד' ד')דלק נדל"ן

16.08.200652.452.4(סד' ח')בסר אירופה

20.08.200622.922.90.0(סד' א')ליטו נדל"ן

21.08.2006248.5248.5(סד' ז')ניו קופל החזקות

22.08.2006400.0400.0(סד' ג')נכסים ובנין

28.08.200612.812.8(סד' ג')דרבן

151.4(2 הקצאות)151.4אוגוסט-אוקטובר.2006(סד' א')איירפורט סיטי

30.08.2006102.4102.4(סד' א')יורו גלוב

166.4(2 הקצאות)166.4ספטמבר-אוקטובר.2006(סד' ה')כלכלית ירושלים

26.07.20069.59.5(סד' א')נתנאל גרופ

18.09.200642.342.3(סד' ב')רבינטקס

21.09.2006333.0333.0(סד' ב')דיסקונט מנפיקים

239.6(2 הקצאות)239.6ספטמבר-נובמבר.2006(סד' ב')שלטון הנפקות

28.09.2006253.5253.5(סד' 7)אזורים

23.05.2006409.5409.5(סד' א')אמות

21.11.20068.98.90.0(סד' א')אר.או פיוצ'ר

22.11.200611.311.30.0(סד' א')פינדון

08.11.2006107.2107.2(סד' ב')אולימפיה

08.11.200677.677.6(סד' ב')רוזבאד

29.11.20060.30.3(סד' א')אדמה הולדינג (זרה)

19.11.200660.360.3(סד' א')בוימלגרין

12.12.2006180.0180.0(סד' ז')אידיבי פתוח

98.920.098.9אג"ח צמודות מט"ח

07.04.200644.244.2(סד' א')גזית גלוב

30.07.200654.754.7(סד' א')נאנט נדל"ן

4,615.8162,670.01,945.8איגרות חוב מובנות

1,780.590.01,780.5הנפקות של איגרות חוב מובנות

541.910.0541.9אג"ח צמודות מדד

13.02.2006541.9541.9(סד' א')גלובל פיננס 6*

651.830.0651.8אג"ח לא צמודות

02.02.200656.656.6(סד' ג')אשל

19.03.2006240.8240.8(סד' ב')שחרית

05.11.2006354.4354.4(סד' ג')שחרית

586.850.0586.8אג"ח צמודות מט"ח

22.02.200677.077.0(סד' א')מטבעות עולם*

08.05.2006168.6168.6(סד' א')שיאון*

04.12.2006109.8109.8(סד' ב')שיאון

14.05.200666.966.9(סד' א')אדר*

10.05.200668.468.4(סד' א')מאחז איי 2*

10.05.200656.156.1(סד' ב')מאחז איי 2*

10.05.200640.040.0(סד' ג')מאחז איי 2*

2,835.372,670.0165.3הקצאות של איגרות חוב מובנות

915.33750.0165.3אג"ח לא צמודות

02.02.200650.050.00.0(סד' ג')אשל
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19.03.2006200.0200.00.0(סד' ב')שחרית

05.11.2006665.3500.0165.3(סד' ג')שחרית

1,920.041,920.00.0אג"ח צמודות מט"ח

22.02.2006200.0200.00.0(סד' א')מטבעות עולם

08.05.2006200.0200.00.0(סד' א')שיאון

04.12.2006200.0200.00.0(סד' ב')שיאון

10.05.2006420.0420.00.0(סד' א')מאחז איי 2

10.05.2006440.0440.00.0(סד' ב')מאחז איי 2

10.05.2006460.0460.00.0(סד' ג')מאחז איי 2

4,218.164,055.6162.5תעודות פיקדון

162.530.0162.5הנפקות של תעודות פיקדון

162.530.0162.5אג"ח צמודות מט"ח

03.01.200629.629.6(סד' א')מבט מט"ח* (דולר)

03.01.200625.825.8(סד' ב')מבט מט"ח* (אירו)

27.02.200653.953.9(סד' ב')פז פיקדון זר 2 (ריאל ברזילאי)

15.08.200628.828.8(סד' א')קסם מטבעות* (דולר)

27.07.200624.424.4(סד' ב')קסם מטבעות* (אירו)

4,055.634,055.60.0הקצאות של תעודות פיקדון

4,055.634,055.60.0אג"ח צמודות מט"ח

03.01.20061,450.51,450.50.0(סד' א')מבט מט"ח (דולר)

03.01.2006475.2475.20.0(סד' ב')מבט מט"ח (אירו)

27.02.2006215.8215.80.0(סד' ב')פז פיקדון זר 2 (ריאל ברזילאי)

15.08.20061,440.21,440.20.0(סד' א')קסם מטבעות (דולר)

27.07.2006473.9473.90.0(סד' ב')קסם מטבעות (אירו)

2,625.3152,469.8155.5מוצרי מדדים
(1) 155.580.0155.5הנפקות

26.03.20066.46.4(סד' ג' ו-ד')קסם סחורות (אופ' כיסוי מכר ורכש נפט)

12.10.20067.37.3(סד' 7 ו-8)קסם סחורות (אופ' כיסוי מכר ורכש נפט)

12.10.20068.58.5(סד' 9 ו-10)קסם סחורות (אופ' כיסוי מכר ורכש זהב)

26.03.200617.517.5(סד' ה')קסם סחורות (קרן סחורות - גולדמן)

23.03.200620.420.4(סד' ח')תאלי 25 (קרן סחורות - דויטשה בנק)

13.06.200621.121.1(סד' א')תכלית גלובל* (חוזה עתידי נפט)

28.09.200620.320.3(סד' ו')תכלית גלובל (חוזה עתידי נפט -חסר)

13.06.200627.427.4(סד' ב')תכלית גלובל (חוזה עתידי כסף)

11.07.200616.216.2(סד' יח')קסם סחורות (חוזה עתידי נפט)

23.11.200610.410.4(סד' 11 ו-12)קסם סחורות (אופ' כיסוי מכר ורכש כסף)
(1) 2,469.872,469.80.0הקצאות

26.03.2006149.2149.20.0(סד' ג' ו-ד')קסם סחורות (אופ' כיסוי מכר ורכש נפט)

12.10.200618.918.90.0(סד' 7 ו-8)קסם סחורות (אופ' כיסוי מכר ורכש נפט)

12.10.200614.214.20.0(סד' 9 ו-10)קסם סחורות (אופ' כיסוי מכר ורכש זהב)

26.03.2006452.3452.30.0(סד' ה')קסם סחורות (קרן סחורות - גולדמן זקס)

23.03.2006384.9384.90.0(סד' ח')תאלי 25 (קרן סחורות - דויטשה בנק)

13.06.2006505.9505.90.0(סד' א')תכלית גלובל (חוזה עתידי נפט)

28.09.2006182.3182.30.0(סד' ו')תכלית גלובל (חוזה עתידי נפט -חסר)

13.06.2006489.3489.30.0(סד' ב')תכלית גלובל (חוזה עתידי כסף)

11.07.2006261.3261.30.0(סד' יח')קסם סחורות (חוזה עתידי נפט)

23.11.200611.511.50.0(סד' 11 ו-12)קסם סחורות (אופ' כיסוי מכר ורכש כסף)

17,593.3450.017,593.3אג"ח מוסדיים
02.01.200650.050.0(סד' ג')וילאר

05.01.2006530.7530.7(סד' 4 ו-5)מקורות*
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15.01.20068.38.3(סד' א' )סלקום(2)
137.1(3 הקצאות)137.1ינואר.2006(סד' ב'')סלקום(2)
08.01.2006150.0150.0(סד' ב')ישפרו (2)

24.01.2006108.7108.7(סד' ג')פניקס
580.4(4 הקצאות)580.4פברואר-יולי.2006(סד' א' ו-ב')אלביט הדמיה(2)

05.03.200640.040.0(סד' א')גולד

05.04.2006395.8395.8(סד' א' ו-ב')רפאל *

06.04.2006585.3585.3(סד' א')ממורנד אחזקות*

06.04.200670.070.0(סד' א')קמור אירופה*

2,011.4(3 הקצאות)2,011.4אפריל-דצמבר.2006(סד' יב' ו-יג')חברת החשמל

18.05.2006150.0150.0(סד' 1)לגנא הולדינגס
04.05.2006106.6106.6(סד' א' ו-ב')בוימלגרין(2)

05.07.200631.031.0(סד' ז')ניו קופל(2)

467.6(הקצאות 3)467.6יולי-אוגוסט.2006(סד' יא')דלק קבוצה

09.11.20061,100.01,100.0(סד' יב')דלק קבוצה

16.07.2006650.0650.0(סד' 4)חברה לישראל

23.11.2006650.0650.0(סד' 5)חברה לישראל

21.08.2006150.0150.0(סד' 1)עיריית רעננה*

03.10.2006167.7167.7(סד' ב')אלקטרה נדל"ן

11.10.2006588.0588.0(סד' א')פיבי בית השקעות*

10.10.200680.080.0(סד' ב')אנטר הולדינגס

19.10.2006140.0140.0(סד' 5)אשטרום נכסים

25.10.2006150.0150.0(סד' ג')אנגל אירופה

30.10.2006492.0492.0(סד' ג')צים
01.11.20062,200.02,200.0(סד' א')פז*(2)

23.11.2006459.9459.9(סד' א')מזרחי טפחות

04.12.20062,350.02,350.0(סד' ב,ג,ד)מכתשים אגן

11.12.200677.277.2(סד' א')ספיר 1*

27.12.200670.270.2(סד' א')ספיר 2*

18.12.200671.071.0(סד' ה')לוי

24.12.2006520.0520.0(סד' ט')אידיבי פתוח

27.12.20061,074.51,074.5(סד' ד')אידיבי אחזקות

31.12.2006480.0480.0(סד' ט' ו-י')מבני תעשיה

31.12.2006700.0700.0(סד' ב' ו-ג')פטרוכימים

13,558.5870.013,558.5סה"כ הנפקות אג"ח  לציבור (חברות, מובנות ות.פיקדון)

3,554.2300.03,554.2מזה : חברות חדשות

16,138.2907,298.38,839.9סה"כ הקצאות אג"ח  (חברות, מובנות ות.פיקדון)

29,696.71777,298.322,398.4סה"כ הנפקות והקצאות פרטיות

17,593.345017,593.3אג"ח למוסדיים - סחיר

6,714.34406,714.3אג"ח למוסדיים - נ.ש.ר - לא סחיר

24,307.789024,307.7סה"כ אג"ח למוסדיים

54,004.42667,298.346,706.1סה"כ אג"ח לא ממשלתיות
2,625.3152,469.8155.5סה"כ מוצרי מדדים

 * חברה חדשה.
(1) הנפקות והקצאות באמצעות תעודות סל אינן נכללות בגיוסי ההון.

(2) אגרות החוב של החברה הועברו, במועד מאוחר יותר, מרצף מוסדיים למסחר ברשימה הרגילה.


