
 

 

 
 

  ח" באגהון גדולים יוגיוסערים מחזורים בו  במניותעליות שעריםבבורסה  נפתחה ב2007שנת 
 

על רקע פרסום , בעקבות האווירה החיובית בשוק .ומחזורי מסחר ערים בשוק המניות נפתחה בעליות שערים 2007שנת 
ת לטוובעליות .  חדשוהגיע לשיא 4%-בכ 100-א"ת מדד העל, בכנסתדינה כלכליים חיוביים ואישור תקציב המ-נתונים מקרו

 .אשתקד 11%-כ לאחר ירידה בשיעור של 5%-שעלה בינואר בכ,15 טק-מדד התלבו, 10%-כ -150-מדד יתרבהחודש נרשמו 
 

.  במדד איגרות החוב הלא ממשלתיות צמודות המדד2%-בעקבות עלייה של כ, 1%- בכבינואר עלהמדד איגרות החוב 
ואילו איגרות החוב הממשלתיות , 0.8%-פיחות הדולר ביחס לשקל בכבמקביל ל, עלו בכאחוזח "מטאיגרות החוב צמודות ה

 . בלבד0.6%-הלא צמודות עלו בכ
 

 20%-גבוה בכ – מיליארד שקל 1.8-כבמניות הסתכם בשוק המחזור המסחר היומי  ו בשווקים נרשמה פעילות ערהבינואר
 מיליארד 5.3-של כשיא נרשם מחזור , 25-א" יום פקיעת האופציות על מדד ת, בינואר25-ן כי ביום היצוי .אשתקדמממוצע 

  . אלף יחידות ביום315-כנסחרו  בממוצע ו בפעילות  עלייה  נרשמה   25-א"במסחר באופציות על מדד תגם . שקל
 

  ,הקודם  בחודששנרשם שיא מה גבוה מעט  –מיליארד שקל  2.5-כ של  סכוםב הסתכם המחזור היומי איגרות החובבשוק 
,  שקלמיליון 765-כבומחזור המסחר היומי הסתכם ירידה בפעילות נרשמה מ "במק, מאידך". שחר"ח " באג ממנו56%-כ
 .אחר שיא של יותר ממיליארד שקל בחודש הקודםל
 

 – החדשה י החברה" מיליון שקל ע110- מתוכם כ, מיליון שקל235-גויסו כבהן חמש הנפקות   בינוארבוצעובשוק המניות 
 .אפליסוניקסובריינסוויי  –חדשות הטכנולוגיה ביוהחברות כל אחת מי " מיליון שקל ע33-וכ, אבגול
 , מיליארד שקל1.6- כ,מרבית הסכום.  מיליארד שקל2.4- הקצאות פרטיות בסכום כולל של כ6 בוצעו החודש ,כמו כן

. תבל"ו" ערוצי זהב "–מיזוג חברות הכבלים במסגרת השלמת עסקת ") מתב" –לשעבר (הוטבהקצאה פרטית שביצעה 
 ."גלובקול" ו"ברק" מיליארד שקל במסגרת מיזוג 0.7-כמניות בשווי של  בדרך זו הקצתהן 'נטוויז

 
על מדד ) רכש ומכר(שתי אופציות כיסוי בהן ,  סדרות חדשות3הונפקו  ובינואר נמשכהשוק מוצרי מדדים הפעילות הערה ב

 תעודות 3- תעודות סחורה ו13,  תעודות סל על מדדי מניות מקומיים ובינלאומיים103 ת בבורסהכיום נסחרו. 100ק "נאסד
  .ח"סל על מדדי אג

 
כאשר  ,מאי אשתקדאז  הסכום הנמוך ביותר מ– בלבד מיליארד שקל 1-כ בהחודשי הממשלה הסתכמו "ח ע"הנפקות אג

,  מיליארד שקל0.2-איגרות חוב הסתכמו בכ ן שלפדיונות קר . בלבדח לא צמודות"באמצעות אגבוצעו הן לראשונה מזה שנים 
 . מיליארד שקל בחודש הקודם3-לאחר פדיונות נטו בהיקף של כ,  מיליארד שקל0.8- גויסו נטו כ,כלומר

  
 מרביתן –ח "אגלציבור של באמצעות הנפקות ,  שקל כמיליארדחדשות חברות 3- וותיקות חברות 5גייסו ח "בשוק האג
ח צמודות " של אג הקצאות פרטיות6 בוצעו ,בנוסף.  מיליון שקל300-גייסה כש ,מזרחי טפחות הנפקותבלטה . דדצמודות מ

  .  מיליון שקל255- בסך של כגזיתהקצאה שביצעה הבלטה  כאשר,מיליארד שקל 0.7- בהיקף של כ, למשקיעים מוסדיים,מדד
 

 17.6-לעומת סכום של כ, מיליארד שקל 4.6-כסכום ענק של במסגרת רצף מוסדיים נרשמו למסחר החודש איגרות חוב ב
 איגרות חוב בדרך זו ו שרשממקורותואלון חברת הדלק  –ת ו הלא בורסאיות החברובלט. 2006מיליארד שקל בכל שנת 

 .כל אחת,  מיליארד שקל1.3-כבסך של 
 

 נתונים עיקריים 
 )במיליוני שקלים(

 1/200720062005
1,7701,4531,001מניותממוצעמחזור מסחר יומי 

2,5091,7091,340ח"אג 
2,70411,88412,249)1(מניות גיוס הון בישראל 

7,36047,30145,141)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 שקל 6.5-לאחר פדיונות נטו בסך של כ,  מיליארד שקל4.1-ח עם יצירות ענק בסך של כ"קרנות האגבלטו  בינואר
שנה כל הסכום דומה בונות נטו בהיצירות בכחצי מיליארד שקל לעומת פדיהחודש בקרנות המנייתיות הסתכמו . 2006בשנת 

 מיליארד שקל 9-ך של יותר מ בקרנות השקליות לא נרשמה החודש פעילות מהותית וזאת לאחר פדיונות ענק בס.הקודמת
 מיליארד 2.1- בהיקף של כפדיונותלאחר ,  מיליארד שקל0.3- בסך כפדיונותל נרשמו "קרנות המשקיעות בחוואילו ב, אשתקד

 .שקל בשנה הקודמת
 
שנתי 00722006ינואר   

  ) מיליארדי שקלים(ערך שוק .1
721.8מניות והמירים. א 
428.0)  ממשלתיות ואחרות(איגרות חוב . ב 
96.6מלווה קצר מועד. ג 

    
  )מיליוני שקלים(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
1,7701,453מניות והמירים. א 
2,5091,709איגרות חוב. ב 
765797ה קצר מועדמלוו. ג 
    
  )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
25317305-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
3230ח"על מטאופציות וחוזים . ב 
00.2"שחר"ח "חוזים על אגג    
    
  גיוס הון וחברות חדשות.4
346בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
  הנפקות לציבור מספר . ב 
590מניות והמירים . 1. ב 
887) ללא מוסדיים(איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
  )מיליוני שקלים(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
2,71243,719* מניות והמירים. 1.ג 
2,70411,884גיוס הון בישראל:                מזה 
7,36047,301*ותאיגרות חוב לא ממשלתי. 2.ג 
רצף "ר ו.ש.איגרות חוב נ:                   מזה 

"מוסדיים
5,63824,308

1,01229,884איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 3.ג 
7992,744איגרות חוב ממשלתיות נטו. 4.ג 
    
  שינוי נומינלי במדדי שערים.5
5.9%5.8%כל המניות וההמירים. א 
252.7%12.5%-א"ת. ב 
1004.0%12.0%-א"ת. ג 
8.8%37.0%"יתר. "ד 
-154.8%11.2% טק-תל. ה 
1.2%4.6%חוב-איגרות.  ו 
    
609606מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
    
-4,38918,369)מיליוני שקלים(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
-527376קרנות מניות . א 
-4,1456,525ח"אגקרנות . ב 
-619,385קרנות שקליות. ג 
-344-2,083ל"קרנות חו. ד 

 
 נורית דרור

 יחידת המחקר
 . ומוצרי מדדיםלא כולל הקצאות לחברות בנות ; כולל מימושי אופציות     * 


