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מדדי שיא בשוק המניות ,מחזורים וגיוסים ערים בשוקי המניות והאג"ח
ויצירות בקרנות האג"ח  -בנובמבר 2006
בחודש נובמבר התחזקה האווירה החיובית בשוק המניות ,על רקע פרסום דוחות כספיים חיוביים לרבעון השלישי של השנה ע"י החברות
הבורסאיות .מדד המניות הכללי עלה בכ 3%-והשלים עלייה של כ 20%-מהשפל שנרשם באמצע יולי ) -פרוץ הלחימה בלבנון( ושל כ8%-
מתחילת השנה .עליות שערים נרשמו בכל המדדים המובילים ,כאשר מדדי ת"א 25-ות"א 100-שעלו בכ 4%-וכ 2%-בהתאמה ,הגיעו
ב 29-בנובמבר לשיא .מדד היתר המשיך לבלוט עם עלייה של כ 7%-החודש וכ 39%-מתחילת השנה ,ואילו מדד התל-טק ,המושפע
מהתנודות בנאסד"ק ,עלה בכ 3%-לאחר ירידה של כ 1.5%-מתחילת השנה.
מדד איגרות החוב עלה בנובמבר בכ ,0.4%-בעקבות עלייה של כ 0.8%-במדד איגרות החוב הממשלתיות הלא צמודות מסוג "שחר",
והשלים עלייה של כ 4.3%-מתחילת השנה .איגרות החוב צמודות המדד עלו החודש בכ 0.3%-ומתחילת השנה עלו בכ 4%-ואילו איגרות
החוב צמודות המט"ח ,רשמו עלייה דומה לאחר ירידה של כ 2.5%-מתחילת השנה.
מחזור המסחר היומי בשוק המניות עלה בנובמבר והסתכם בכ 1.7-מיליארד שקל ,גבוה בכ 20%-מהממוצע מתחילת השנה .גם במסחר
באופציות על מדד ת"א 25-נרשמה עליה בפעילות לעומת החודש הקודם ונסחרו כ 300-אלף יחידות ביום.
בשוק איגרות החוב ,בחודש השלישי לפעילותם של עושי השוק במסחר באיגרות חוב מסוג "שחר" ,הסתכם המחזור היומי בכ2.1-
מיליארד שקל – נמוך אומנם מהשיא שנרשם באוקטובר )כ 2.3-מיליארד שקל( אך גבוה בכ 30%-מהממוצע השנה .במק"מ ירד המחזור
היומי בנובמבר והסתכם בכ 0.7-מיליארד שקל לעומת שיא של כמיליארד שקל בחודש הקודם.
בנובמבר נרשמה החברה הזרה – וריפון למסחר בבורסה בתל-אביב ,במסגרת הרישום הכפול ,והצטרפה ל 36-החברות הדואליות
החדשות ,שנרשמו בהליך זה" .וריפון" ,שמיזגה לתוכה את "ליפמן" ,צורפה למדדי ת"א 25-ותל-טק  15באמצע החודש ,במסגרת
"המסלול המהיר".
בנובמבר ,החודש האחרון לפרסום תשקיפים על בסיס דו"חות כספיים ליוני  ,2006בוצעו בשוק המניות  5הנפקות לציבור בסך של כ160-
מיליון שקל .מתוכם כ 120-מיליון שקל גויסו ע"י ארבע חברות חדשות ,בהן חברות המו"פ – מיקרונט וקסניה ,והחברות קמור מוטורס
וזרח יהש .בנוסף ,בוצעו  12הקצאות פרטיות בהיקף של כ 2.3-מיליארד שקל ,מתוכם ,כ 1.7-מיליארד שקל בהקצאה פרטית שביצעה
וריפון לבעלי מניות "ליפמן" ,בדרך של החלפת מניות ,במסגרת מיזוגה בחברה ומחיקתה מהמסחר בתל-אביב.
לקראת סוף החודש פורסמו  15תשקיפים ,במסגרתם יגוייסו במהלך דצמבר כ 1.2-מיליארד שקל בהנפקות בשוק המניות וכ 1.7-מיליארד
שקל בהנפקות של איגרות חוב.
שוק תעודות הסל המשיך להתפתח ובנובמבר הנפיקה תאלי סל  4תעודות סל חדשות על מדדי מניות בינלאומיים ותעודת סל על מדד
מניות מקומי  -תל-דיב  .20בנוסף ,קסם סחורות הנפיקה  2סדרות חדשות של תעודות סל על מדדי חו"ל ,סדרה של תעודות בחסר על
מדד ת"א 25-ו 2-סדרות של אופציות כיסוי )רכש ומכר( על כסף .כיום נסחרות בבורסה  100תעודות סל על מדדי מניות ישראליים
ובינלאומיים 3 ,תעודות סל על מדדי אג"ח ו 13-תעודות סחורה.
הממשלה גייסה בנובמבר בשוק האג"ח המקומי כ 3.8-מיליארד שקל ,הסכום הגבוה ביותר מאז חודש מרס ,כ 88%-מהן לא צמודות –
מסוג "שחר" וכ 12%-מהן אג"ח צמודות מדד .פדיונות קרן של אגרות חוב ממשלתיות הסתכמו החודש בכ 1.1-מיליארד שקל ,כלומר
הגיוס נטו הסתכם החודש בכ 2.7-מיליארד שקל .מתחילת השנה גויסו כ 5.7-מיליארד שקל ,בדומה לסכום שגוייס בכל שנת .2005
בנוסף גייסה הממשלה בחו"ל סכום של כמיליארד דולר באמצעות אג"ח .ההנפקה בוצעה בשלוש יבשות )ארה"ב ,אירופה ומזרח רחוק(
וללא ערבויות ממשלת ארה"ב.
בנובמבר גייסו  4חברות חדשות ו 3-חברות ותיקות כ 1.9-מיליארד שקל ,באמצעות הנפקות אג"ח לציבור .מתוכם כ 0.8-מיליארד שקל
ע"י גזית גלוב וכ 0.7-מיליארד שקל ע"י החברה החדשה – הראל הנפקות .בנוסף בוצעו  11הקצאות פרטיות בהיקף של כ 1.3-מיליארד
שקל ,בהן הקצאה של אג"ח מובנות ,לא צמודות ,בהיקף של כ 0.7-מיליארד שקל ע"י שחרית.
סה"כ גייס הסקטור העסקי בנובמבר ,בשוק האג"ח ,כ 3.3-מיליארד שקל ומתחילת השנה כ 20-מיליארד שקל ,לעומת כ 25-מיליארד שקל
בשנת השיא .2005 -
נתונים עיקריים
)במיליוני שקלים(
מחזור מסחר יומי ממוצע
גיוס הון בישראל

מניות
אג"ח
)(1
מניות
)(2
אג"ח לא ממשלתי

ינואר-נובמבר 2006
1,456
1,637
9,096
35,952

) (1כולל הקצאות פרטיות ומימוש אופציות; לא כולל גיוס הון בחו"ל.

2005
1,001
1,340
12,249
45,141

2004
658
959
7,090
20,194

-2) (2כולל אג"ח חברות ,מובנות ,תעודות פיקדון ,אג"ח נ.ש.ר ,רצף מוסדיים ומימוש אופציות; לא כולל הקצאות פרטיות לחברות בנות.

במסגרת רצף מוסדיים נרשמו למסחר החודש איגרות חוב בהיקף של כ 4-מיליארד שקל .מתוכם כ 2.2-מיליארד שקל  -סכום שיא
במסגרת זו ,ע"י פז ,וכ 1.1-מיליארד שקל ע"י קבוצת דלק .מתחילת השנה נרשמו במסגרת רצף מוסדיים איגרות חוב בסך של כ11-
מיליארד שקל ,לעומת כ 14.4-בכל שנת .2005
בקרנות הנאמנות נבלמו הפדיונות ולראשונה מזה כשנה רכש הציבור,נטו,קרנות נאמנות בשווי של כ 1.2-מיליארד שקל ,לאחר פדיונות
רצופים של יותר מ 20-מיליארד שקל מתחילת השנה ולעומת גיוס נטו בהיקף של  15מיליארד שקל בממוצע ,בכ"א מהשנתיים האחרונות.
השינוי ,החודש ,נזקף לקרנות האג"ח ,בהן נרשמו בנובמבר יצירות נטו בסך של כ 1.3-מיליארד שקל ,לאחר פדיונות בסך של כ8-
מיליארד שקל מתחילת השנה .בקרנות המנייתיות התמתנו היצירות לעומת החודש הקודם והסתכמו בכ 0.6-מיליארד שקל – כאשר סך
היצירות באוקטובר ובנובמבר קיזז את מרבית הפדיונות שנרשמו בקרנות אלה השנה .בקרנות חו"ל ובקרנות השקליות התמתנו החודש
הפדיונות והסתכמו בכ 0.5-וכ 0.2-מיליארד שקל ,בהתאמה.
נובמבר 2006
1-11/2006
.1

ערך שוק )מיליארדי שקלים(
א .מניות והמירים
ב .איגרות חוב )ממשלתיות ואחרות(
ג .מלווה קצר מועד

685.7
412.7
95.9

.2

מחזורי מסחר יומי ממוצע )מיליוני שקלים(
א .מניות והמירים
ב .איגרות חוב
ג .מלווה קצר מועד

1,716
2,079
714

1,456
1,637
768

.3

נגזרים ממוצע יומי )באלפי יחידות(
א .אופציות וחוזים על מדד ת"א25-
ב .אופציות וחוזים על מט"ח
ג חוזים על אג"ח "שחר"

303
30
0.1

309
30
0.2

.4

גיוס הון וחברות חדשות
א .מספר "חברות מניות חדשות" בבורסה
ב .מספר הנפקות לציבור
ב .1.מניות והמירים
ב .2.איגרות חוב לא ממשלתיות )ללא מוסדיים(
ג .היקף ההנפקות וההקצאות )מיליוני שקלים(
ג .1.מניות והמירים*
מזה :גיוס הון בישראל
ג .2.איגרות חוב לא ממשלתיות*
מזה :איגרות חוב נ.ש.ר ו"רצף מוסדיים"
ג .3.איגרות חוב ממשלתיות ברוטו
ג .4.איגרות חוב ממשלתיות נטו

5

38

5
7

76
77

2,516
2,516
7,989
4,547
3,815
2,690

40,361
9,096
35,952
15,539
24,150
5,706

.5

שינוי נומינלי במדדי שערים
א .כל המניות וההמירים
ב .ת"א25-
ג .ת"א100-
ד" .יתר"
ה .תל-טק
ו .איגרות-חוב

2.7%
3.6%
2.4%
6.8%
3.0%
0.4%

7.8%
12.9%
13.8%
38.6%
1.6%
4.3%

.6

מספר חברות שמניותיהן רשומות

.7

גיוס נטו בקרנות נאמנות )מיליוני שקלים(
א .קרנות מניות
ב .קרנות אג"ח
ג .קרנות שקליות
ד .קרנות חו"ל

599
1,153
599
1,318
-246
-518

-19,228
-197
-7,069
-10,308
-1,654

נורית דרור
יחידת המחקר
* כולל מימושי אופציות; לא כולל הקצאות לחברות בנות ותעודות סל.

