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 ף"במחזורי שיא בשוקי המניות והמעו  2006הבורסה פותחת את שנת 

 
  .    הנהגה ברשות הפלשתיניתהחילופי עם ,  שנבלמו בסופועליות שעריםבמחזורי שיא ו  התאפייןשוק המניות ב2006חודש ינואר 

,  נותר החודש ללא שינוי25-א"מדד ת. קד מיוני אשת32%- תוך תנודתיות רבה והשלים עלייה של כ3%-מדד המניות הכללי עלה בכ
 . 9%-10%-עלו בכ) 4.6%-כשעלה ב(ק "טק המושפע מהעליות בנאסד-היתר וכן מדד התל,75-א"אך מדדי ת

 
 את השיא ,במונחים ריאליים ,שבר,  מיליארד שקל1.7-שהסתכם בכ,  במניותנרשמה פעילות ערה ומחזור המסחר היומיהחודש 

 338- הסתכם בכ25-א"ף נרשמה עלייה בפעילות ומחזור המסחר באופציות על מדד ת"גם בשוק המעו. 1994החודשי שנרשם בינואר 
נרשמו , מ" רהאושפזהיום בו ,  בינואר5-יצויין כי ב. בנובמבר אשתקד,  השיא הקודם– אלף יחידות 319-לעומת כ, אלף יחידות ביום

 .25-א" אלף יחידות באופציות על מדד ת790-יות וכ מיליארד שקל במנ4.4- חסרי תקדים של כ בהיקפיםמחזורים
 

 באיגרות 1.2%-ח ועלייה של כ" באיגרות החוב צמודות המט2.5%-בעקבות עלייה של כ, 0.9%-מדד איגרות החוב עלה בינואר בכ
 . בלבד0.4%-צמודות עלה בכ-בעוד מדד איגרות החוב הלא, החוב צמודות המדד

 
מ נרשם מחזור של "ואילו במק,  מיליארד שקל1.3-לעומת החודש הקודם והסתכם בינואר בכקלות באיגרות החוב ירד המחזור היומי 

 . מהמחזור הממוצע בשנה שחלפה15%- גבוה בכ– מיליון שקל ביום 785-כ
 

 שקל  מיליון400-בסכום כולל של כ) שלוש מהן דואליות(י חברות ותיקות "אביב ארבע הנפקות ע-בשוק המניות הראשוני בוצעו בתל
י " מיליון שקל נוספים גויסו בהנפקת מניות לציבור ע32-כ. טאואר מיליון שקל מתוכם גויסו בהנפקת זכויות שביצעה 223-כ. בלבד

 . הדסית ביו –חברת הביוטכנולוגיה החדשה 
לבעלי , קל מיליארד ש24-והקצתה מניות בסך כ,  מיליארד שקל5.8-ח להמרה בסך כ" אגב"לציבור בארה הנפיקה החודשטבע 

  . במסגרת מימון רכישתה ומיזוגה בחברה, IVAX–ולעובדי חברת התרופות האמריקנית 
 

מימוש סופי של כתבי אופציה . דלק רכבון "דלק נדלי " עורוב,  מיליון שקל530- בוצעו בינואר שלוש הקצאות פרטיות בסך של כ,בנוסף
 . מיליון שקל83- כיואללמניות הזרים ל

 
לתאגידים בשליטת משפחת ברונפמן ורובין  ,בנק דיסקונט ממניות 26%מכירת פרטה הושלמה בסוף החודש במסגרת הליך הה

 נוספים ממניות 25%יצוין כי במסגרת העברת השליטה בבנק קיבלו הרוכשים אופציה לרכישת .  מיליארד שקל1.4-בתמורה לכ, שרוהן
 .הבנק מידי המדינה

 
 הנפיקה לציבור שתי סדרות של ח"מבט מטעסקי את פעילותו החודש והחברה החדשה גם בשוק איגרות החוב מיתן הסקטור ה

ח צמודות "של אג, כמו כן בוצעו שמונה הקצאות פרטיות למשקיעים מוסדיים.  מיליון שקל55-אירו בסך כותעודות פיקדון צמודות דולר 
 .  מיליון שקל370-כ של בסך, מדד

 
, מקורות -י החברה הלא בורסאית "הסכום עמכמחצית , גרות חוב בסך של כמיליארד שקלנרשמו החודש אי, במסגרת רצף מוסדיים

 .שרשמה החודש לראשונה בדרך זו איגרות חוב
 
 

 נתונים עיקריים 
 )במיליוני שקלים(

200620052004ינואר  
1,6681,001658מניותמחזור מסחר יומי ממוצע

1,2831,340959ח"אג 
1,04712,2497,090)1(מניות גיוס הון בישראל 

2,09145,14120,194)2(ח לא ממשלתי "אג 
 .ל"לא כולל גיוס הון בחו; כולל הקצאות פרטיות ומימוש אופציות )1(
 .בנותלא כולל הקצאות פרטיות לחברות ; רצף מוסדיים ומימוש אופציות, ר.ש.ח נ"אג, תעודות פיקדון, מובנות, ח חברות"כולל אג )2(
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 מיליארד 2.1- בהן נרשמו יצירות בסך כ–ל "למעט הקרנות המשקיעות בחו, בכל קרנות הנאמנות לסוגיהן נרשמו בינואר פידיונות נטו
פידיונות בהמשך ל,  מיליארד שקל1.5-בקרנות  השקליות נרשמו  פידיונות  נטו בסך כ. הסכום הגבוה ביותר מזה ארבע שנים, שקל

 מיליארד שקל 4.1-לעומת כ,  מיליארד שקל0.9-ח התמתנו הפידיונות והסתכמו בכ"בקרנות האג. רד שקל אשתקד מיליא10-בסך כ
 .בחודש הקודם ואילו בקרנות המנייתיות לא נרשמה פעילות מהותית

 
20062005ינואר   
  ) מיליארדי שקלים(ערך שוק .1
608.0564.3מניות והמירים. א 
376.2367.0)  שלתיות ואחרותממ(איגרות חוב . ב 
81.287.2מלווה קצר מועד. ג 
    
  )מיליוני שקלים(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
1,6681,001מניות והמירים. א 
1,2831,340איגרות חוב. ב 
785676מלווה קצר מועד. ג 
    
  )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
25338258-א"זים על מדד תאופציות וחו. א 
2927שקל/אופציות וחוזים דולר. ב 
0.41.2שקל/ג   אופציות וחוזים אירו 
    
  גיוס הון וחברות חדשות.4
135בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
  מספר הנפקות והקצאות . ב 
10195מניות והמירים . 1. ב 
11168שלתיות איגרות חוב לא ממ. 2. ב 
  )מיליוני שקלים(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
30,79314,338* מניות והמירים. 1.ג 
1,04712,249גיוס הון בישראל:       מזה 
2,09145,141*איגרות חוב לא ממשלתיות. 2.ג 
1,64817,970"רצף מוסדיים"ר .ש.איגרות חוב נ:           מזה 
2,00532,149ות חוב ממשלתיות ברוטואיגר. 3.ג 
1,6165,393איגרות חוב ממשלתיות נטו. 4.ג 
    
  שינוי נומינלי במדדי שערים.5
2.9%32.8%כל המניות וההמירים. א 
250.0%33.3%-א" ת.ב 
1002.6%29.4%-א"ת. ג 
8.5%27.7%"יתר". ד 
-9.9%4.8%טק-תל. ה 
0.9%5.9%בחו-איגרות.  ו 
    
584584מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
    
490-16,257)מיליוני שקלים(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
-187-911קרנות מניות . א 
851-22,805ח"קרנות אג. ב 
-1,540-10,049קרנות שקליות. ג 
2,0884,412ל"קרנות חו. ד 

 
 נורית דרור

 
 חקריחידת המ

        
  .לא כולל הקצאות לחברות בנות ותעודות סל; כולל מימושי אופציות    * 


