
                                                                                                                                             
  

  ז בבורסה"סיכום שנת תשס
  נורית דרור

  
   במדדי המניות בשוק המקומי30%-עליה של כ •

  'ש מיליארד 1.8- של כרמה ל,מחזור המסחר היומי במניותב 40%-כשל ה ייעל •

 לשיא של, ח"באמצעות הנפקת אג, י החברות"היקף גיוס הכספים עעלייה ב •
   מהשנה הקודמת 2.3 פי – ' שארד מילי88

  

גידול מחזורים ערים ו, בה נרשמו עליות שערים, שנה החמישית ברציפותהינה הז "שנת תשס

 והשיגו 30%-י עלו בשנה זו בכמדדי המניות בשוק המקומ .ח"חד בהנפקות של מניות ואג

  .ל"תשואה עודפת על פני המדדים המובילים בבורסות בחו

  

י "שנמשכה עד הרבעון האחרון של השנה ונתמכה ע, האווירה האופטימית בשוקתרמה לכך 

 הריבית במשק לרמת בעקבותיה הופחתה ,אינפלציה נמוכהההיחלשות הדולר ביחס לשקל ו

כלכליים -פרסום נתונים מקרו, בנוסף). ב"מהריבית בארה 1.75%-נמוך ב (3.5%שפל של 

חות "ופרסום דו,  בדומה לשנה הקודמת5%-בהם תחזית צמיחה של כ, חיוביים לגבי המשק

ברבעון ,  עם זאת.השפיעו על השוק בצורה חיובית, י החברות הנסחרות"כספיים רווחיים ע

ושפעו תחילה מהתחזקות שה, האחרון של השנה התהפכה המגמה ונרשמו ירידות שערים

ב וירידות בשווקי " והחריפו בעקבות פרוץ משבר האשראי בארההתגברות האינפלציה,הדולר

  .ן"על ירידות השערים במניות הנדלהשפיעה אף היא " חפציבה"חברת הבנייה קריסת . ל"חו

  

 1.8- של כרמה לעומת השנה הקודמת והגיע ל40%-מחזור המסחר היומי במניות עלה בכ

יקף י הסקטור העסקי נרשמה גאות חסרת תקדים וה"בגיוס כספים ע. יארד שקלמיל

 8- לעומת כ– מיליארד שקל 23.4-הגיע ל  בארץהנפקות וההקצאות פרטיות של מניותה

 יותר – מיליארד שקל 13.4-היקף ההנפקות לציבור הסתכם בכ. ו"מיליארד שקל בשנת תשס

 64י "גויס ע,  מיליארד שקל11.6-כ, ת הסכוםמרבי. מפי שלוש מהסכום שגויס בשנה שעברה

  שגייסה, ן" בז-בין המנפיקות החדשות . פ"הן חברות מוהחברות  שליש מ-חברות חדשות 

  . בהנפקה הגדולה ביותר בתולדות הבורסה–) בהליך של הפרטה( מיליארד שקל 6.4-כ

  

שמיזגה לתוכה את , חברה זרה(וריפון ביניהן , נוספות ביצעו השנה רישום כפול חברות 7

  בכך הגיע  ".מסלול המהיר" במסגרת ה25-א"שמניותיהן צורפו למדד ת, סלקוםו") ליפמן"

   .ל"אביב ובשווקים בחו-הנסחרות במקביל בתל,  מספר החברות הדואליות63-ל

במחצית הונפקו , לראשונה בתולדות הבורסה. שוק מוצרי מדדים המשיך להתפתח השנהגם 

מדד עוקבות אחר ה ,"ממונפות"תעודות   מהן12 : תעודות מורכבות22, השנייה של השנה

שילוב של העוקבת אחר  ,"משולבות" הנותרות הן תעודות 10- ו, מינוףבאופן היוצרמסוים 



 תעודות 78הונפקו השנה , כמו כן. ל"בארץ ובחו) ח"מניות ואג, ח"אג, מניות (מספר מדדים

שווי . דרות של תעודות סל ומוצרי מדדים אחרים ס190 -כסל חדשות וכיום נסחרות בבורסה 

 21%-היווה כ, בסוף השנה,  מיליארד שקל ומחזור המסחר21-החזקות הציבור בהן מגיע לכ

  .מהמחזור הכולל במניות

  

  כמחציתו– מיליארד שקל 2.9-והסתכם בסכום שיא של כ ח עלה המחזור היומי"בשוק האג

  . מיליארד שקל בשנה שעברה1.5-לעומת כ, "שחר"ח ממשלתי "באג

  

 מיליארד 31-ח לציבור והן הסתכמו השנה בכ"הנפקות האגהיקף הממשלה הרחיבה את 

יצוין כי בסוף הרבעון הראשון .  מיליארד שקל בשנה שעברה21-לעומת כ, שקל ברוטו

 שנה ולקראת סוף השנה 20 ח לא צמודות לטווח ארוך של"אג, לראשונה, הנפיקה הממשלה

  .ח לא צמודות לטווח קצר של שלושה חודשים"חלה הממשלה להנפיק אגה

  

הגיע , ז"י החברות באמצעות הנפקות והקצאות של איגרות חוב בתשס"היקף גיוס הכספים ע

רוב הסכום . מהסכום שגויס אשתקד 2.3פי  – מיליארד שקל 88-לסכום חסר תקדים של כ

  .  צמודות מדדח" באמצעות אגגויס
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גיוס הון במניות*
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     נתונים עיקריים-ו "ז לעומת תשס"תשס

    במחירים שוטפים 

 ז לעומת "תשס ז"תשס ו"תשס  
 ו"תשס    

       )ח"מיליארדי ש(ערך שוק . 1
 37.7% 603.2830.4 מניות והמירים.     א
 0.8% 255.3257.3 איגרות חוב ממשלתיות.     ב

 97.8% 133.8264.7         איגרות חוב לא ממשלתיות
       )1()ח"מיליוני ש(מחזור יומי . 2

 37.5% 1,3411,844 מניות והמירים.     א
 88.6% 1,2272,314 איגרות חוב ממשלתיות.     ב

 130.7% 238549         איגרות חוב לא ממשלתיות
 28.8% 681877 מלווה קצר מועד.     ג
       )באלפי יחידות(נגזרים  .     ד

 10.0% 310341 25-א"       אופציות על מדד ת
 23.0% 3037 ח"       אופציות על מט

       )ח"מיליוני ש(גיוס הון . 3
 192.8% 7,98223,373 )2( בארץ -מניות והמירים .     א

 251.7% 3,80113,368 הנפקות לציבור:         מזה
 77.8% 3664                מספר הנפקות של חברות חדשות

 389.7% 2,37711,639 י חברות חדשות"               סכום שגוייס ע
 127.8% 38,81188,404 )2( איגרות חוב לא ממשלתיות.     ב

 57.7% 25,58940,362  והקצאות פרטיותהנפקות לציבור:         מזה
 31.0% 2938 מספר הנפקות של חברות חדשות               

 96.7% 3,3976,683 י חברות חדשות"               סכום שגוייס ע
 263.3% 13,22248,042 ח למוסדיים"אג:         מזה

 45.0% 21,11230,606 )ברוטו(איגרות חוב ממשלתיות .     ג
       שינוי במדדי מניות. 4

   13%31% 25-א"ת. א    
   15%26% 100-א"ת. ב    
   8%22%- 50יתר . ג    
   11%14%- 15טק -תל. ד    
   56%21% 15-ן"נדל. ה    
   13%26% מניות והמירים. ו    
       שינוי במדדי איגרות חוב. 5

   1.4%4.3% ח צמוד מדד"אג. א    
   1.6%0.4%- ח"ח צמוד מט"אג. ב    
   3.1%6.4% "שחר"- ממשלתי לא צמודח"אג. ג    
   2.1%4.5% ח כללי"אג. ד    
       שינוי במדד המחירים ובדולר. 6

   2.4%0.3% מדד מחירים לצרכן.     א
   5.5%-4.0%- דולר.     ב

       מספר חברות . 7
   597650 )3( מניות.     א
   99153 איגרות חוב .     ב

  .סל- כולל מנפיקות תעודות.בסוף התקופה) 3(. כולל מימוש אופציות. ללא הקצאות פרטיות לחברות בנות) 2(. מחוץ לבורסהבבורסה ו) 1(


