
הנפקות  איגרות חוב לא ממשלתיות, 2007
(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

31.12.2007

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

43,636.019711.043,625.0איגרות חוב - חברות
34,844.51430.034,844.5הנפקות של איגרות חוב - חברות

29,030.01240.029,030.0אג"ח צמודות מדד

31.12.200660.060.0מסחר ושרותים(סד' א')ג'י.אם.אף* (חברה זרה)

11.01.2007300.0300.0בנקים(סד' 29)מזרחי טפחות הנפקות

27.05.2007450.0450.0בנקים(סד' 30)מזרחי טפחות הנפקות

10.01.200724.324.3נדל"ן ובינוי(סד' א')קבלנים

220.6(2 הנפקות)220.6ינואר-דצמבר.2007בנקים(סד' ב')אגוד הנפקות

11.01.2007229.6229.6תעשייה(סד' א')אבגול

15.01.2007119.8119.8נדל"ן ובינוי(סד' ב')דירקט קפיטל

18.01.200765.165.1נדל"ן ובינוי(סד' א')יורו-טרייד נדל"ן*

24.01.200770.070.0נדל"ן ובינוי(סד' ג')אפיק הירדן

31.01.200751.751.7השקעות(סד' א')ניו הוריזון (אונמי)

01.02.2007114.0114.0נדל"ן ובינוי(סד' א')טאגור קפיטל (די.סי.אל)

04.02.200745.345.3נדל"ן ובינוי(סד' 4)ב.יאיר

04.02.2007121.9121.9נדל"ן ובינוי(סד' 5)ב.יאיר

04.02.2007107.8107.8נדל"ן ובינוי(סד' 6)ב.יאיר

04.02.2007100.0100.0השקעות(סד' ג')טאו

05.02.200760.060.0תעשייה(סד' א')פלג ניא

13.02.200795.095.0נדל"ן ובינוי(סד' ב')בסר פרוייקטים

14.02.200754.354.3נדל"ן ובינוי(סד' א')נידר בנין

1,109.0(2 הנפקות)1,109.0פברואר-דצמבר.2007נדל"ן ובינוי(סד' ו')אלוני חץ

15.02.2007180.0180.0נדל"ן ובינוי(סד' 4)אביב

20.02.200750.050.0נדל"ן ובינוי(סד' ב')פרשקובסקי

21.02.200750.050.0השקעות(סד' א')מידאס השקעות (ספנקריט)

25.02.200738.038.0מסחר ושרותים(סד' א')אייביטרנס

26.02.200746.646.6מסחר ושרותים(סד' א')פרידנזון

25.02.2007250.0250.0מסחר ושרותים(סד' א')כלל פיננסים

27.02.200750.050.0השקעות(סד' א')ענבר

27.02.2007110.0110.0נדל"ן ובינוי(סד' א')אוסיף מזרח אירופה*

27.02.2007142.5142.5השקעות(סד' א')אמריס*

27.02.2007275.0275.0השקעות(סד' 12)הכשרת הישוב

27.02.20070.00.0השקעות(אופ' סד' א' ו-ב')גילאון

27.02.200782.882.8נדל"ן ובינוי(סד' א')שיכון דיירים*

27.02.200755.255.2מסחר ושרותים(סד' א')גלובוס מקס*

27.02.2007188.8188.8נדל"ן ובינוי(סד' א')נאוסיטי*

07.03.2007141.6141.6מסחר ושרותים(סד' ה')חלל תקשורת

27.02.200778.378.3תעשייה(סד' ב')סופריור כבלים

28.02.200765.865.8נדל"ן ובינוי(סד' ב')חנן מור

12.03.2007150.0150.0השקעות(סד' ה')ישאל

15.03.2007320.0320.0מסחר ושרותים(סד' ו')דן רכב

19.03.2007155.6155.6נדל"ן ובינוי(סד' ו')גזית (חברה זרה)

20.03.2007250.0250.0בנקים(סד' י')פועלים הנפקות

25.03.200737.637.6נדל"ן ובינוי(סד' א')לנוקס*

01.04.200728.528.5מסחר ושרותים(סד' א')אדוונטק

719.7(2 הנפקות)719.7אפריל-ספטמבר.2007נדל"ן ובינוי(סד' ד')גזית גלוב

30.12.2007590.0590.0נדל"ן ובינוי(סד' ט')גזית גלוב

16.04.200724.024.0השקעות(סד' א')בנין

22.04.200747.847.8נדל"ן ובינוי(סד' א')אורתם סהר

25.04.200740.040.0מסחר ושרותים(סד' א')אוריין

26.04.200757.057.0נדל"ן ובינוי(סד' א')יורופורט*

26.04.200744.244.2תעשייה(סד' א')שנפ

06.05.2007150.0150.0בנקים(סד' ג')ירושלים הנפקות

31.10.2007250.0250.0בנקים(סד' ה')ירושלים הנפקות

01.05.200760.060.0נדל"ן ובינוי(סד' א')דויסבורג (חברה זרה)*

01.05.2007200.0200.0ביטוח(סד' א')מנורה מבטחים*

03.05.200796.196.1נדל"ן ובינוי(סד' ב')פאנגאיה נדל"ן

06.05.200742.042.0נדל"ן ובינוי(סד' א')אקסום*

08.05.200770.070.0נדל"ן ובינוי(סד' א')מדיפאואר (חברה זרה)

08.05.200770.070.0תעשייה(סד' א')שניב

09.05.200786.986.9השקעות(סד ב')ורדינון

10.05.2007150.0150.0נדל"ן ובינוי(סד' ג')אולימפיה

13.05.200795.095.0נדל"ן ובינוי(סד' א')שפיר פרוייקטים*

13.05.200776.076.0השקעות(סד' א')קבוצת כרמל

16.05.200761.861.8תעשייה(סד' א')רוטקס

16.05.2007150.0150.0השקעות(סד' 3)הכשרת הישוב

16.05.2007200.0200.0נדל"ן ובינוי(סד' 12)חבס

16.05.200795.595.5נדל"ן ובינוי(סד' א')גמול נדל"ן*

21.05.200736.036.0נדל"ן ובינוי(סד' ב')אר.או.פיוצ'ר

21.05.200766.566.5נדל"ן ובינוי(סד' א')רשי*

21.05.200743.743.7נדל"ן ובינוי(סד' א')תשואה 10 (אי.אס.אי)

21.05.2007200.0200.0מסחר ושרותים(סד' א')אי.בי.אי בית השקעות

21.05.2007500.0500.0נדל"ן ובינוי(סד' א')בריטיש ישראל

21.05.2007144.4144.4תעשייה(סד' א')לנדמארק גרופ (א.ב. גליל)

21.05.200780.080.0מסחר ושרותים(סד' א')רמי לוי

21.05.200736.136.1נדל"ן ובינוי(סד' ג')נאות מגור

21.05.200775.575.5השקעות(סד' א')יולי הון (ליבר)

21.05.2007288.4288.4נדל"ן ובינוי(סד' א')אשדר

21.05.200771.271.2נדל"ן ובינוי(סד' ב')אמריקן קולוני

28.05.200736.136.1מסחר ושרותים(סד' ב')חממה סחר

24.05.200739.939.9השקעות(סד' א')אורד

27.05.2007196.0196.0השקעות(סד' א')גאון

27.05.2007300.0300.0נדל"ן ובינוי(סד' ד')דרבן



הנפקות  איגרות חוב לא ממשלתיות, 2007
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סה"כ נטומזה: לחב' בת/אםסה"כ מספר הנפקותגודל ההנפקהתאריך התשקיףענףהענף והחברה

27.05.2007100.0100.0נדל"ן ובינוי(סד' ה')דרבן

04.06.2007150.0150.0נדל"ן ובינוי(סד' ד')וילאר

28.05.200736.136.1תעשייה(סד' א')אי.אם.אס

29.05.200747.547.5נדל"ן ובינוי(סד' א')עמוס הדר*

29.05.2007106.8106.8נדל"ן ובינוי(סד' א')מגדלי דיידלנד*

29.05.200776.076.0נדל"ן ובינוי(סד' א')ברגרואין (חברה זרה)*

29.05.200758.358.3נדל"ן ובינוי(סד' א')פי.אם.אס

29.05.2007110.9110.9השקעות(סד' א')מטיס קפיטל

29.05.200780.080.0תעשייה(סד' א')עשות

06.06.2007300.0300.0בנקים(סד' ה)בינלאומי הנפקות

30.05.2007141.0141.0נדל"ן ובינוי(סד' ב')מנופים פיננסים

30.05.200770.070.0מסחר ושרותים(סד' ב')עמיר שיווק

30.05.200763.263.2נדל"ן ובינוי(סד' א')אדרי אל

30.05.200730.230.2נדל"ן ובינוי(סד' א')אלוני מיתר

30.05.200724.124.1נדל"ן ובינוי(סד' א')שטרן*

30.05.200741.041.0מסחר ושרותים(סד' א')תיגבור-מאגר כא

29.05.200746.346.3נדל"ן ובינוי(סד' א')סיביל יורופ (חברה זרה) *

30.05.2007300.3300.3השקעות(סד' א')אלעזרא*

21.06.2007825.8825.8השקעות(סד' ז')אידיבי פתוח

21.06.2007461.2461.2השקעות(סד' ט')אידיבי פתוח

26.06.2007500.0500.0השקעות(סד' כב')דלק קבוצה

22.10.20071,000.01,000.0השקעות(סד' כג')דלק קבוצה

26.06.2007366.5366.5השקעות(סד' ו')דיסקונט השקעות

26.06.2007187.1187.1השקעות(סד' ח')דיסקונט השקעות

27.06.2007501.3501.3נדל"ן ובינוי(סד' ג')נכסים ובנין

27.06.2007390.3390.3נדל"ן ובינוי(סד' ד')נכסים ובנין

28.06.200755.955.9נדל"ן ובינוי(סד' א')אסים השקעות

05.08.2007760.0760.0מסחר ושרותים(סד' א')דלק ישראל

06.08.200780.080.0נדל"ן ובינוי(סד' א')מצלאוי

29.08.2007955.8955.8השקעות(סד' כא')אפריקה ישראל

15.10.2007705.0705.0השקעות(סד' כב')אפריקה ישראל

06.09.2007350.0350.0תעשייה(סד' א')פקר

30.08.200777.477.4נדל"ן ובינוי(סד' א')סנטראל יורופיאן (חברה זרה)*

19.09.2007486.5486.5נדל"ן ובינוי(סד' יא')מבני תעשיה

26.07.200727.327.3תעשייה(סד' ד')טאואר

11.09.200766.466.4השקעות(סד' ה')אלביט הדמיה

11.09.2007336.3336.3השקעות(סד' ו')אלביט הדמיה

25.09.2007411.2411.2מסחר ושרותים(סד' ב')אינטרנט זהב

23.09.2007245.0245.0מסחר ושרותים(סד' ג')סלקום

23.09.2007827.0827.0מסחר ושרותים(סד' ד')סלקום

10.10.2007400.4400.4השקעות(סד' ג')אידיבי אחזקות

17.10.20071,097.21,097.2בנקים(סד' ז')לאומי מימון

04.11.20071,136.01,136.0בנקים(סד' ח')לאומי מימון

22.10.2007145.5145.5השקעות(סד' ו')פולאר השקעות

24.10.2007400.0400.0בנקים(סד' ד')דיסקונט מנפיקים

25.10.2007150.0150.0נדל"ן ובינוי(סד' א')שלמה נדל"ן*

05.11.2007120.0120.0תעשייה(סד' י')גדות ביוכימיה

06.11.2007100.0100.0מסחר ושרותים(סד' 3)רפק

04.11.2007200.0200.0נדל"ן ובינוי(סד' א')אספן בניה
25.10.2007150.0150.0מסחר ושרותים(סד' א')אייס דיפו(3)

20.11.2007200.0200.0נדל"ן ובינוי(סד' ט')בסר אירופה

43.9(2 הנפקות)43.9נובמבר-דצמבר.2007נדל"ן ובינוי(סד' ו')כלכלית ירושלים

27.11.2007181.3181.3נדל"ן ובינוי(סד' ז')כלכלית ירושלים

28.11.2007473.0473.0תעשייה(סד' א')בתי זיקוק

28.11.2007843.0843.0תעשייה(סד' ב)בתי זיקוק

29.11.200739.339.3נדל"ן ובינוי(סד' א')מירלנד (חברה זרה)*

29.11.200755.655.6מסחר ושרותים(סד' א')טן - חברה לדלק*

12.12.200759.159.1נדל"ן ובינוי(סד' ד')אאורה

27.12.2007203.5203.5נדל"ן ובינוי(סד' יג')רבד

4,609.7170.04,609.7אג"ח לא צמודות

17.01.2007100.0100.0בנקים(סד' ג')אגוד הנפקות

08.03.2007250.0250.0בנקים(סד' ד')אגוד הנפקות

790.4(3 הנפקות)790.4מרס-דצמבר.2007נדל"ן ובינוי(סד' ו')גזית גלוב

02.07.2007495.5495.5נדל"ן ובינוי(סד' ה')גזית גלוב

744.8(2 הנפקות)744.8מרס-אוקטובר.2007בנקים(סד' ה')דיסקונט מנפיקים

26.02.200797.097.0מסחר ושרותים(סד' א')אוברלנד*

20.03.2007100.0100.0בנקים(סד' יא')פועלים הנפקות

11.06.200796.696.6בנקים(סד' ד')ירושלים הנפקות

21.06.2007461.3461.3השקעות(סד' י')אידיבי פתוח

410.6(2 הנפקות)410.6יולי-אוגוסט.2007נדל"ן ובינוי(סד' ח')גזית (חברה זרה)

15.10.2007320.0320.0השקעות(סד' כד')אפריקה ישראל

28.11.2007500.0500.0תעשייה(סד' ג')בתי זיקוק

27.12.2007243.5243.5נדל"ן ובינוי(סד' ח')כלכלית ירושלים

1,204.820.01,204.8אג"ח צמודות מט"ח

29.05.20071,000.01,000.0תעשייה(סד' א')תעשיה אוירית*

29.11.2007204.8204.8נדל"ן ובינוי(סד' ב')מירלנד (חברה זרה)*

8,791.55411.08,780.5הקצאות של איגרות חוב - חברות

8,791.55411.08,780.5אג"ח צמודות למדד

10.01.2007255.8255.8נדל"ן ובינוי(סד' ו')גזית (חברה זרה)

08.01.2007131.8131.8נדל"ן ובינוי(סד' א')איירפורט סיטי

03.01.200727.627.6נדל"ן ובינוי(סד' 3)ב. יאיר

10.01.2007100.0100.0נדל"ן ובינוי(סד' 3)חבס

27.12.2006102.0102.0נדל"ן ובינוי(סד' א')אמות
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55.6(2 הקצאות)11.01.200755.6נדל"ן ובינוי(סד' ג')דורי הנדסה

31.01.200736.336.3נדל"ן ובינוי(סד' א')נתנאל גרופ

62.662.6פברואר-מאי.2007השקעות(סד' ב')אאורה

20.02.2007101.8101.8מסחר ושרותים(סד' ד')חלל תקשורת

1,006.5(2 הקצאות)1,006.5פברואר-מרס.2007השקעות(סד' ב')פז נפט

97.5(2 הקצאות)15.02.200797.5בנקים(סד' ב)ירושלים הנפקות

20.02.200721.721.7נדל"ן ובינוי(סד' א')חפציבה חופים

427.6(4 הקצאות)427.6ינואר-ספטמבר.2007בנקים(סד' ב')דקסיה ישראל הנפ (שלטון הנפקות)

295.9(3 הקצאות)295.9יולי-דצמבר.2007בנקים(סד' א')דקסיה ישראל הנפ (שלטון הנפקות)

11.02.2007500.0500.0מסחר ושרותים(סד' ב')שופרסל

13.02.200734.634.6נדל"ן ובינוי(סד' ד')פרופיט

06.02.200720.320.3נדל"ן ובינוי(סד' א')סיביל ג'רמני

167.9(2 הקצאות)167.9מרס-אוקטובר.2007השקעות(סד' ד')לידר

26.02.2007180.0180.0נדל"ן ובינוי(סד' ב')ישפרו

11.03.200750.250.2השקעות(סד' ה')קמור

30.03.2007566.8566.8השקעות(סד' ד')דיסקונט השקעות

14.03.200710.210.2נדל"ן ובינוי(סד' א')טראס השקעות

28.03.200750.150.1נדל"ן ובינוי(סד' ב')פולאר בינלאומי

08.02.200750.050.0נדל"ן ובינוי(סד' א')מליבו אינווסט. (חברה זרה)

14.05.2007180.0180.0נדל"ן ובינוי(סד' ו')ישראלום

09.05.2007641.8641.8תעשייה(סד' ח')כור

04.04.200719.219.2השקעות(סד' א')קרן קציר

21.05.200711.011.00.0נדל"ן ובינוי(סד' ב')אר.או.פיוצ'ר

13.05.200753.553.5נדל"ן ובינוי(סד' ב')גירון פיתוח

251.9(2 הקצאות)29.05.2007251.9נדל"ן ובינוי(סד' ה')אדגר השקעות

19.06.2007500.0500.0בנקים(סד' א')מזרחי טפחות

20.06.2007105.7105.7השקעות(סד' ג')טאו

640.5(2 הקצאות)640.5יולי-נובמבר.2007נדל"ן ובינוי(סד' א')בריטיש ישראל

19.07.2007136.7136.7בנקים(סד' י')פועלים הנפקות

21.06.2007156.3156.3נדל"ן ובינוי(סד' א')אדמה הולדינג

25.07.2007156.2156.2מסחר ושרותים(סד' א')כלל פיננסים

29.07.200756.856.8ביטוח(סד' ג')הכשרה החז' ביטוח

26.07.2007357.0357.0השקעות(סד' א')קרדן אן.וי. (חברה זרה)

22.08.2007100.0100.0מסחר ושרותים(סד' ב')טלדור

26.07.200781.781.7תעשייה(סד' ד')טאואר

08.08.200730.730.7תעשייה(סד' א')אפקון תעשיות

29.08.200750.550.5נדל"ן ובינוי(סד' ה')פרופיט

29.11.200752.052.0השקעות(סד' ו')קמור

29.11.2007805.9805.9נדל"ן ובינוי(סד' ב')ג'י.טי.סי (חברה זרה)

22.11.200751.351.3נדל"ן ובינוי(סד' א')נידר בנין

10,868.5275,585.15,283.4איגרות חוב מובנות

5,283.4130.05,283.4הנפקות של איגרות חוב מובנות

2,985.420.02,985.4אג"ח צמודות מדד

12.04.2007971.9971.9(סד' א')גלובל פיננס 8 *

12.04.2007322.9322.9(סד' ב')גלובל פיננס 8 *

12.04.2007319.0319.0(סד' ג')גלובל פיננס 8 *

09.12.20071,371.61,371.6(סד' ד')גלובל פיננס 8 

2,104.780.02,104.7אג"ח לא צמודות

06.02.2007467.2467.2(סד ד')שחרית הנפקות

16.04.2007308.8308.8(סד' ו')שחרית הנפקות

28.06.200787.387.3(סד' ז')שחרית הנפקות

10.09.2007281.1281.1(סד' ח')שחרית הנפקות

01.02.2007300.0300.0(סד' א')שחר ארוך*

10.05.2007191.1191.1(סד' א')שחרית מוצרים*

07.06.2007300.0300.0(סד' ב')רם (אקסלנס רם)

12.06.2007169.2169.2(סד' א')כוכב עולם*

193.330.0193.3אג"ח צמודות מט"ח

09.01.200724.924.9(סד' א')פיקס איי 2 יורו* (אירו)

09.01.200724.924.9(סד' ב')פיקס איי 2 יורו* (אירו)

13.03.200783.783.7(סד' ה')שחרית (דולר)

28.10.200759.859.8(סד' ג')רם אגרות חוב (דולר)

5,585.1145,585.10.0הקצאות של איגרות חוב מובנות

4,018.2104,018.20.0אג"ח לא צמודות

06.02.2007498.3498.30.0(סד ד')שחרית הנפקות

16.04.2007500.0500.00.0(סד' ו')שחרית הנפקות

28.06.2007403.0403.00.0(סד' ז')שחרית הנפקות

10.09.2007400.0400.00.0(סד' ח')שחרית הנפקות

400.00.0(2 הקצאות)400.0פברואר-אפריל.2007(סד' א')שחר ארוך

10.05.2007300.0300.00.0(סד' א')שחרית מוצרים

07.06.2007700.0700.00.0(סד' ב')רם (אקסלנס רם)

816.90.0(2 הקצאות)816.9יוני-ספטמבר.2007(סד' א')כוכב עולם

1,566.941,566.90.0אג"ח צמודות מט"ח

09.01.2007275.0275.00.0(סד' א')פיקס איי 2 יורו (אירו)

09.01.2007275.0275.00.0(סד' ב')פיקס איי 2 יורו (אירו)

13.03.2007500.0500.00.0(סד' ה')שחרית (דולר)

25.09.2007216.9216.90.0(סד' א')גלבוע דולר (דולר)

28.10.2007300.0300.00.0(סד' ג')רם אגרות חוב

5,546.355,462.284.1תעודות פיקדון

84.110.084.1הנפקות של תעודות פיקדון

84.110.084.1אג"ח צמודות מט"ח

19.07.200742.942.9(סד' א')אינדקס מט"ח* (דולר)
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19.07.200741.241.2(סד' ב')אינדקס מט"ח* (אירו)

5,462.245,462.20.0הקצאות של תעודות פיקדון

5,462.245,462.20.0אג"ח צמודות מט"ח

575.90.0(2 הקצאות)575.9מרס-יוני.2007(סד' א')תכלית מטבעות (ליש"ט)

612.90.0(2 הקצאות)612.9מרס-יוני.2007(סד' ב')תכלית מטבעות (אירו)

03.07.20071,368.01,368.00.0(סד' א')מבט מטח (דולר)

03.07.2007640.1640.10.0(סד' ב')מבט מטח (אירו)

19.07.20071,717.71,717.70.0(סד' א')אינדקס מט"ח (דולר)

19.07.2007547.6547.60.0(סד' ב')אינדקס מט"ח (אירו)

49,164.95847,575.51,589.4מוצרי מדדים
1,589.4260.01,589.4הנפקות (1)

24.01.20070.10.1קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש נפט)

119.6(2 הנפקות)18.01.2007119.6קסם סל ומוצרים (תל-בונד 20)

14.03.200719.819.8קסם סל ומוצרים (אג"ח נזיל בינ"ל)

12.04.20073.73.7קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי מכר נפט)

04.06.20071.21.2קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש - נפט)

18.06.2007104.5104.5קסם סל ומוצרים (גילון, מורכבות תל-בונד 20,מורכבות 90/10, מורכבות 80/20)

24.06.20071.01.0קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש ומכר - זהב)

27.06.200716.616.6קסם סל ומוצרים (מורכבות "שחר")

22.07.200767.167.1קסם סל ומוצרים (אג"ח בינ"ל 1-5A,1-10A, גילון, מורכבות 80/20, תל-בונד 20,מורכבות 100)

21.10.20071.91.9קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש נפט)

12.11.2007140.4140.4קסם סל ומוצרים (גליל:2-0,5-2,10-7. שחר:2-0,5-2,+5)

26.11.20072.02.0קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי מכר - דולר)

02.12.20071.01.0קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש ומכר - זהב)

25.01.2007251.2251.2מבט מדדים (שחר, גילון, גליל, תל-בונד 20)
מבט מדדים (תל-בונד 20 - שורט, שחר:2-0, 5-

2, גליל:2-0, 5-2, 10-7, שחר 5+ שורט, 
08.11.2007136.4136.4מורכבות תל-בונד 20)

מבט מדדים (מורכבות שילוב מדדים ומדדים 
29.11.200765.665.6מתחלפים)

18.02.200748.348.3הדס צמודי מדד (הדס סל)* (גליל:  5-2, 7-5, 10-5)

28.05.200717.117.1הדס צמודי מדד (הדס סל) (גליל: 2-0)

22.02.200720.120.1תכלית גלובל (תל-בונד 20)

11.12.2007126.9126.9תכלית גלובל (גליל: 5-2, 2-0, 10-7, שחר: כללי, 5+, 2-0 ,5-2)

21.05.2007124.0124.0תאלי מדדים (תל-בונד 20, 80/20)

08.11.200799.799.7תאלי מדדים (גילון)

08.07.200733.833.8תכלית מורכבות (מורכבות 90/10, מורכבות 80/20)

28.08.200767.467.4אינדקס (מורכבות 90/10, מורכבות 80/20, גילון, גליל 2-5)

28.10.2007120.0120.0אינדקס (תל-בונד 20, סל שקלי)
47,575.53247,575.50.0הקצאות (1)

11.01.2007303.0303.00.0הדס שקל (אג"ח שקלי)

24.01.20079.69.60.0קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש נפט)

907.30.0(2 הקצאות)18.01.2007907.3קסם סל ומוצרים (תל-בונד 20)

14.03.2007499.0499.00.0קסם סל ומוצרים (אג"ח נזיל בינ"ל)

12.04.200723.923.90.0קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי מכר נפט)

04.06.200722.222.20.0קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש - נפט)

18.06.20071,396.91,396.90.0קסם סל ומוצרים (גילון, מורכבות תל-בונד 20,מורכבות 90/10, מורכבות 80/20)

24.06.200716.516.50.0קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש ומכר - זהב)

27.06.2007299.1299.10.0קסם סל ומוצרים (מורכבות "שחר")

22.07.200710,129.810,129.80.0קסם סל ומוצרים (אג"ח בינ"ל 1-5A,1-10A, מורכבות 80/20, מורכבות 100)

14.08.20071,582.51,582.50.0קסם סל ומוצרים (מורכבות תל-בונד 20)

21.10.200740.640.60.0קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש נפט)

12.11.20079,005.99,005.90.0קסם סל ומוצרים (גליל:2-0,5-2,10-7. שחר:2-0,5-2,+5)

26.11.200772.472.40.0קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי מכר - דולר)

02.12.200713.013.00.0קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש ומכר - זהב)

25.01.20073,186.23,186.20.0מבט מדדים (שחר, גילון, גליל, תל-בונד 20)
מבט מדדים (תל-בונד 20 - שורט, שחר:2-0, 5-

2, גליל:2-0, 5-2, 10-7, שחר 5+ שורט, 
08.11.20074,344.34,344.30.0מורכבות תל-בונד 20)

29.07.20074,383.04,383.00.0מבט מדדים (גילון, תל-בונד 20)
מבט מדדים (מורכבות שילוב מדדים ומדדים 

29.11.20072,105.82,105.80.0מתחלפים)

18.02.2007548.4548.40.0הדס צמודי מדד (הדס סל) (גליל:  5-2, 7-5, 10-5)

28.05.2007182.9182.90.0הדס צמודי מדד (הדס סל) (גליל: 2-0)

25.06.2007396.4396.40.0הדס צמודי מדד (הדס סל) (גליל:  5-2, 7-5)

29.08.20071,161.81,161.80.0הדס צמודי מדד (הדס סל) (גליל:  2-0, 5-2, 7-5)

22.02.2007986.9986.90.0תכלית גלובל (תל-בונד 20)

11.12.20073,321.23,321.20.0תכלית גלובל (גליל: 5-2, 2-0, 10-7)

21.05.2007787.9787.90.0תאלי מדדים (תל-בונד 20, 80/20)

08.11.2007396.8396.80.0תאלי מדדים (גילון)

08.07.2007663.6663.60.0תכלית מורכבות (מורכבות 90/10, מורכבות 80/20)

28.08.2007333.0333.00.0אינדקס (מורכבות 90/10, מורכבות 80/20, גילון, גליל 2-5)

28.10.2007351.2351.20.0אינדקס (תל-בונד 20, סל שקלי)

11.12.2007104.4104.40.0אינדקס (תל-בונד 20)

32,817.2920.032,817.2אג"ח מוסדיים
01.01.2007125.0125.0תעשייה(סד' א')לידקום*

132.8(2 הקצאות)132.8ינואר-פברואר.2007נדל"ן ובינוי(סד' ט' ו-י')מבני תעשיה(2)
48.9(2 הקצאות)20.03.200748.9נדל"ן ובינוי(סד' ט')מבני תעשיה(2)

08.01.20071,259.11,259.1מסחר ושרותים(סד' 6 ו-7)מקורות
09.01.2007792.5792.5נדל"ן ובינוי(סד' ד')נכסים ובנין (2)

149.3(2 הקצאות)15.01.2007149.3מסחר ושרותים(סד' א')אלבר*

28.02.200750.050.0מסחר ושרותים(סד' ב')אלבר

20.06.2007150.0150.0מסחר ושרותים(סד' ג')אלבר
17.01.2007500.0500.0תעשייה(סד' יד')כלל תעשיות (2)

482.0(3 הקצאות)482.0ינואר-פברואר.2007נדל"ן ובינוי(סד' ו')כלכלית ירושלים(2)
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18.01.200760.660.6נדל"ן ובינוי(סד' 5)אשטרום נכסים(2)

1,500.01,500.0ינואר-פברואר.2007השקעה ואחזקות(סד' א')אלון חברת הדלק*

984.4(3 הקצאות)984.4פברואר-יולי.2007מסחר ושרותים(סד' 2018: שקלי,צמוד)חשמל

10.09.2007223.1223.1מסחר ושרותים(סד' 2012 ו-2015)חשמל

707.5(3 הקצאות)707.5אוקטובר-נובמבר.2007מסחר ושרותים(סד' 2012)חשמל
11.02.2007550.0550.0נדל"ן ובינוי(סד' ב')ג'י.טי.סי (חברה זרה) (2)

19.02.2007300.0300.0השקעה ואחזקות(סד' 9)אלקו החזקות

13.02.2007120.5120.5נדל"ן ובינוי(סד' ג')אנגל אירופה
25.02.200740.040.0השקעה ואחזקות(סד' א')מרתון  (2)

25.02.2007516.0516.0נדל"ן ובינוי(סד' ו')סקורפיו*
06.03.2007350.0350.0מסחר ושרותים(סד' ב' ו-ג')אקסלנס (2)

1,141.7(3 הקצאות)1,141.7מרס-יולי.2007נדל"ן ובינוי(סד' ה')דלק נדל"ן(2)
06.03.2007840.0840.0השקעה ואחזקות(סד' א')קרדן אן.וי (2)

11.03.20071,013.91,013.9השקעה ואחזקות(סד' א')אריסון*
2,063.1(3 הקצאות)2,063.1מרס-יוני.2007השקעה ואחזקות(סד' 6 ו-7)חברה לישראל(2)

11.03.2007104.6104.6אג"ח מובנות(סד' א', ב' ו-ג')כפיר 1*

12.03.2007253.2253.2נדל"ן ובינוי(סד' ה')אנגל משאבים
18.03.2007770.0770.0תעשייה(סד' ב')שטראוס גרופ (2)

25.03.2007283.8283.8מסחר ושרותים(סד' א')נתיבי הגז*
28.03.2007963.9963.9השקעה ואחזקות(סד' ו' ו-ז')דיסקונט השקעות (2)
01.04.2007130.2130.2השקעה ואחזקות(סד' ו')דיסקונט השקעות (2)

28.03.2007725.0725.0נדל"ן ובינוי(סד' א')קנית ניהול*

25.03.2007361.6361.6השקעה ואחזקות(סד' ג')משאב פיתוח
29.03.2007518.0518.0נדל"ן ובינוי(סד' ה' ו-ו')גב ים (2)

10.04.2007342.1342.1השקעה ואחזקות(סד' יג')דלק קבוצה(2)
620.0(3 הקצאות)620.0אפריל-יוני.2007השקעה ואחזקות(סד' ד')אלביט הדמיה(2)

425.0(3 הקצאות)15.04.2007425.0מסחר ושרותים(סד' א')סמייל*(2)

15.04.2007150.0150.0מסחר ושרותים(סד' 4)סקופ
19.04.2007600.0600.0ביטוח(סד' 1)פניקס(2)

942.9(2 הקצאות)942.9אפריל-מאי.2007בנקים(סד ז')לאומי מימון(2)
500.0(2 הקצאות)500.0אפריל-יוני.2007נדל"ן ובינוי(סד' ג')ביג(2)

270.0(2 הקצאות)270.0אפריל-אוגוסט.2007מסחר ושרותים(סד' ח')ניו קופל(2)
25.04.2007147.5147.5תעשייה(סד' א')ניסן(2)

13.04.2007400.0400.0תעשייה(סד' ז')כור

1,000.01,000.0אפריל-מאי.2007נדל"ן ובינוי(סד' 2)שיכון ובינוי

01.05.2007325.9325.9מסחר ושרותים(סד' א')ג'י.פי.אם*
01.05.200751.051.0נדל"ן ובינוי(סד' ב')רניטק(2)

06.05.200755.055.0מסחר ושרותים(סד' 1)קריסטל צריכה

06.05.2007400.0400.0השקעה ואחזקות(סד' ג')אלקטרה

21.05.2007100.0100.0מסחר ושרותים(סד' 2)חילן טק

17.06.2007850.0850.0תעשייה(סד' א')כרמל אולפינים*

26.06.2007213.9213.9נדל"ן ובינוי(סד' ב')נאנט נדל"ן

28.06.2007251.4251.4מסחר ושרותים(סד' א')הום סנטר*

09.07.2007305.1305.1מסחר ושרותים(סד' א')פלאזה סנטרס*
10.07.2007150.0150.0נדל"ן ובינוי(סד' א')ריט 1(2)

350.0(2 הקצאות)350.0יולי.2007נדל"ן ובינוי(סד' 8)אזורים

17.07.200753.053.0מסחר ושרותים(סד' א')פריזמה קופ"ג*

17.07.200753.053.0מסחר ושרותים(סד' א')פריזמה קופ"ג חדש*

17.07.2007550.0550.0ביטוח(סד' א')מנורה מב החזקות

22.07.2007184.6184.6נדל"ן ובינוי(סד' א')אלרוב נדל"ן
30.07.2007120.0120.0תעשייה(סד' 1)קרגל*(2)

12.07.20071,208.71,208.7מסחר ושרותים(סד' 1)אלעד יו.אס*

21.08.2007250.0250.0מסחר ושרותים(סד' א')מטריקס

30.08.2007620.3620.3מסחר ושרותים(סד' א')די.בי.אס*

05.09.2007326.0326.0נדל"ן ובינוי(סד' 1)בי.סי.אר.איי*

10.09.2007263.9263.9השקעה ואחזקות(סד' ג')מבטח שמיר

11.10.20071,052.01,052.0מסחר ושרותים(סד' א')טי.אם.איי*

21.11.2007900.0900.0בנקים(סד' ג')פועלים

29.11.2007127.8127.8נדל"ן ובינוי(סד' א')ר.ג'י.איי*

17.12.2007407.4407.4נדל"ן ובינוי(סד' א' ו-ב')אפריל-תשובה*

19.12.200740.040.0נדל"ן ובינוי(סד' ג')דמרי

40,212.01570.040,212.0סה"כ הנפקות אג"ח  לציבור (חברות, מובנות ות.פיקדון)

5,991.1330.05,991.1מזה : חברות חדשות

19,838.87211,058.38,780.5סה"כ הקצאות אג"ח  (חברות, מובנות ות.פיקדון)

60,050.822911,058.348,992.5סה"כ הנפקות והקצאות פרטיות

32,817.292032,817.2אג"ח למוסדיים - סחיר

4,142.32204,142.3אג"ח למוסדיים - נ.ש.ר - לא סחיר

36,959.5114036,959.5סה"כ אג"ח למוסדיים

97,010.334311,058.385,952.0סה"כ אג"ח לא ממשלתיות
49,164.95847,575.51,589.4סה"כ מוצרי מדדים

 * חברה חדשה.
(1) הנפקות והקצאות של מוצרי מדדים אינן נכללות בגיוסי ההון.

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


