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 ח"מחזורי שיא באג וח" במניות ובאגהון גדוליםגיוסי - 2006 בדצמבראביב -הבורסה בתל
 

התהפכה המגמה כך , ל"ידות בשווקי חובהשפעת היר, ולאחר מכאןבכאחוז במחצית הראשונה של דצמבר עלו מדדי המניות 
ירד בכחצי , 25-א"תמדד כאשר , בכל המדדים המובילים נרשמו החודש ירידות .2%- בכ100-א"ת ירד מדד יבסיכום חודשש

 37%-בלט עם עלייה שנתית בשיעור של כ, ירד באחוזש ,מדד היתר. 12%-בדצמבר וסיים את השנה עם עלייה של כאחוז 
 .  בסיכום שנתי11%-והשלים ירידה של כ, 4%- ירד החודש ביותר מ15טק -ואילו מדד התל

 
מדד  באחוזעלייה של כהחודש בלטה .  מתחילת השנה4.6%-והשלים עלייה של כ 0.3%- בכבדצמבר עלהמדד איגרות החוב 

ומתחילת נותרו כמעט ללא שינוי איגרות החוב צמודות המדד כאשר  ,"שחר" מסוג איגרות החוב הממשלתיות הלא צמודות
 .שנתי בסיכום 2.5%-בדצמבר ובכ ירדו בכחצי אחוז, ח"איגרות החוב צמודות המט ואילו 4.5%-השנה עלו בכ

 
במסחר באופציות על מדד גם  .תיממוצע השנדומה לב– מיליארד שקל 1.4-כבמניות הסתכם בשוק המחזור המסחר היומי 

  . אלף יחידות ביום260-כנסחרו בממוצע ו בפעילות לעומת החודש הקודם ירידהנרשמה  25-א"ת
מ "במק .השנתי מהממוצע 45%-גבוה בכ – מיליארד שקל 2.5-כסכום שיא של מחזור היומי בהסתכם ה,איגרות החובבשוק 

 מיליון שקל 800-לעומת כ,  מיליארד שקל1.1-נרשמה מגמה דומה ומחזור המסחר היומי הסתכם בסכום חסר תקדים של כ
 .2006בממוצע שנת 

 
 13-ב. הנפקות והקצאות פרטיותיארד שקל באמצעות מיל 2.8-בסך של כ הון גיוסי  בישראלבדצמברבוצעו בשוק המניות 

   שגייסה , נפט פז – בלטה . חברות חדשות6י " מיליארד שקל ע1.2-כמתוכו ,  מיליארד שקל1.5-של כסכום   גויס הנפקות
 ו שביצעהקצאות ומבין ההקצאות הפרטיות החודש בלט. ה הראשונית הגדולה ביותר בבורסהקההנפ - מיליון שקל 880-כ
 להגדיל את שיעור החזקות הציבור בהן במטרה,בין היתר,בהתאמה,  שקל מיליון215- ו375-בסך של כ, ן"דלק נדלופניקס ה
  . במסגרת העדכון החצי שנתי100-א"כנס למדד תילהו

 .הקודמתשנה בדומה ל, מיליארד שקל 12- כהמקומי גויסו בשוק המניות 2006בסיכום שנת 
 

והצטרפו ,  הכפול  הרישום במסגרת , אביב-בתל  למסחר בבורסה פוינטר טלוקיישןו' אימגטופ  –בדצמבר נרשמו החברות
 .2007טק בתחילת ינואר -צורפה למדד תל" 'טופ אימג. "שנרשמו בהליך זה,  החברות הדואליות החדשות37-ל
 

 מהן 91%- כ,ש מרסהסכום הגבוה ביותר מאז חוד ,מיליארד שקל 5.7-כהמקומי ח " בשוק האגבדצמברהממשלה גייסה 
  בשווי של" גילון"ח "נרשם החודש גם פדיון ענק של אג, מנגד .ח צמודות מדד" מהן אג9%-וכ "שחר"לא צמודות מסוג ח "אג
, שלישית ברציפותהשנה זו ה ,סך ההנפקות נטו של הממשלה בשוק המקומי ירד 2006בסיכום שנת .  מיליארד שקל8.7-כ

 . מיליארד שקל2.7-והסתכם בכ
 

 מרביתן –ח "אגלציבור של באמצעות הנפקות ,  מיליארד שקל2.2- כחדשות חברות 2- וותיקות חברות 8 גייסו בדצמבר
 הקצאות פרטיות 5 בנוסף בוצעו .גזית גלוב – י"ע מיליארד שקל 0.7-וכפז י " מיליארד שקל ע0.8-מתוכם כ. צמודות מדד
 ומתחילת  שקלמיליארד 2.5-כ, ח"בשוק האג, דצמברבמהציבור סקי הסקטור העגייס כ "סה. מיליארד שקל 0.3-בהיקף של כ

  .2005 - מיליארד שקל בשנת השיא 25-לעומת כ,  מיליארד שקל22-השנה כ
 

 - מיליארד שקל 2.4-מתוכם כ.  מיליארד שקל6.4-במסגרת רצף מוסדיים נרשמו למסחר החודש איגרות חוב בהיקף של כ
מתחילת השנה נרשמו במסגרת רצף . בי.די.איי קבוצת " מיליארד שקל ע1.6-כ ואגן-מכתשיםי "ע, סכום שיא  במסגרת זו

 .2005 בכל שנת 14.5-לעומת כ,  מיליארד שקל17.5-מוסדיים איגרות חוב בסכום חסר תקדים של כ
 

 נתונים עיקריים 
 )במיליוני שקלים(

 200620052004
1,4531,001658מניותמחזור מסחר יומי ממוצע

1,7091,340959ח"אג 
11,88412,2497,090)1(מניות גיוס הון בישראל 

47,30145,14120,194)2(ח לא ממשלתי "אג 
 .ל"לא כולל גיוס הון בחו; כולל הקצאות פרטיות ומימוש אופציות )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 שקל0.5- ו0.9-נטו בסך של כחודשיות יצירות חתמו את השנה עם ח "קרנות האגיות וקרנות הנאמנות השקל
 נמוך מעט לעומת השנה הקודמת ואילו 9.4- נרשמו בקרנות השקליות פידיונות נטו בסך כ2006בסיכום שנת . בהתאמה

 . 2005 מיליארד שקל בשנת 23- מיליארד שקל לאחר יצירות בהיקף של כ6.5-מו הפידיונות נטו בכח הסתכ"בקרנות האג
 – מיליארד שקל 2- מיליארד שקל ומתחילת השנה כ0.4-ל הסתכמו הפידיונות בדצמבר בכ"בקרנות המשקיעות בחו, מאידך

יות לא נרשמה גם החודש פעילות מהותית בקרנות המניית.  מיליארד שקל בחמשת השנים הקודמות14-לאחר יצירות בסך כ
 .פחות ממחצית הפידיונות אשתקד,  מיליארד שקל0.4-ובסיכום השנה נרשמו פידיונות בסכום נטו של כ

 
שנתי 20062006 דצמבר  

  ) מיליארדי שקלים(ערך שוק .1
681.9מניות והמירים. א 
417.8)  ממשלתיות ואחרות(איגרות חוב . ב 
88.2וה קצר מועדמלו. ג 

    
  )מיליוני שקלים(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
1,4151,453מניות והמירים. א 
2,4981,709איגרות חוב. ב 
1,106797מלווה קצר מועד. ג 
    
  )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
25259305-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
3630ח"על מטחוזים אופציות ו. ב 
0.030.1"שחר"ח "חוזים על אגג    
    
  גיוס הון וחברות חדשות.4
846בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
  מספר הנפקות לציבור . ב 
1490מניות והמירים . 1. ב 
 87 10) ללא מוסדיים(איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
  )מיליוני שקלים( וההקצאות היקף ההנפקות.  ג 
3,35843,719* מניות והמירים. 1.ג 
2,78811,884גיוס הון בישראל:                מזה 
11,35047,301*איגרות חוב לא ממשלתיות. 2.ג 
8,76824,308"רצף מוסדיים"ר ו.ש.איגרות חוב נ:                   מזה 
5,73429,884 ברוטואיגרות חוב ממשלתיות. 3.ג 
2,962-2,744איגרות חוב ממשלתיות נטו. 4.ג 
    
  שינוי נומינלי במדדי שערים.5
5.8%-1.8%כל המניות וההמירים. א 
12.5%-250.4%-א"ת. ב 
12.0%-1001.5%-א"ת. ג 
37.0%-1.2%"יתר. "ד 
-11.2%-154.3% טק-תל. ה 
0.3%4.6%חוב-איגרות.  ו 
    
606מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
    
-85918,369)מיליוני שקלים(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
-179-376קרנות מניות . א 
-5446,525ח"קרנות אג. ב 
-9239,385קרנות שקליות. ג 
-429-2,083ל"קרנות חו. ד 

 
 נורית דרור

 יחידת המחקר
 . לא כולל הקצאות לחברות בנות ותעודות סל; מימושי אופציותכולל      * 


