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 2007 בפברואר – ח" ערים באגגיוסים ומחזורים, בשוק המניותומחזורי שיא  שערים עליות

 
 וציפיות כלכליים חיוביים לגבי המשק-המשך פרסום נתונים מקרועל רקע  .חודש פברואר נפתח בעליות שערים בשוק המניות

בשבוע .  נקודות1,000- את רף ה,חודשבאמצע ה, לראשונהועבר  5%-בכ 100-א"תמדד  העללהמשך הורדת הריבית 
ובסיכום חודשי עלה מדד , ק"בנאסדבמזרח אסיה ובהשפעת הירידות החדות , המסחר האחרון של החודש התהפכה המגמה

 . 1.3%- בכ100-א"ת
עלה  15 טק-מדד תל, 2%-עלו החודש בכומדד היתר  25-א"כאשר מניות מדד ת, נרשמו עליותמדדים המובילים מרבית הב
 .רשמו יציבות 75-א"מניות מדד תואילו , )8% -מתחילת השנה עלה בכ( 2.7%- בכברוארפב
  

. שלתיות צמודות המדדממה במדד איגרות החוב 0.7%-בעקבות עלייה של כ, 0.5%- בכפברוארב איגרות החוב עלה מדד
, נותרו כמעט ללא שינויח "ת המטאיגרות החוב צמודוואילו , צמודות עלו אף הן בכחצי אחוז-איגרות החוב הממשלתיות הלא

 .1.2%- בכלדולרביחס למרות ייסוף השקל 
 
 ,שבר את השיא שנרשם במאי אשתקד ,מניותבשוק המחזור המסחר היומי ו בפברואר התגברה  בשווקיםערההפעילות ה
 עלייה  ה נרשמ  25-א"במסחר באופציות על מדד תגם  .אשתקדמוצע הממ 40%-גבוה בכ – מיליארד שקל 2-כבהסתכם ו

  .המחזור הגבוה ביותר מאז יולי אשתקד,  אלף יחידות ביום340-כנסחרו  בממוצע ו בפעילות 
  .הקודם שיא שנרשם בחודשמעט יותר מה –מיליארד שקל  2.6-כ של  סכוםב הסתכם המחזור היומי איגרות החובבשוק 

 
 –  מיליארד שקל6.4-בתמורה לכ, עת מכרבהצ, זיקוקהבתי את ההפרטה המלאה של השלימה מדינת ישראל  בפברואר

 "החברה לישראל" –חדשים השליטה הי בעלי " מהמניות נרכשו ע46%-כ .בורסהההנפקה הגדולה ביותר בתולדות ה
 . י משקיעים מוסדיים זרים וישראליים" ע44%-וכ, "סקיילקס"ו

 
מניות של  בהנפקות  שקלכחצי מיליארד ,וניבשוק המניות הראש,  חברות ותיקות6- חברות חדשות ו4גייסו החודש כמו כן 
כתבי אופציה של  סדרות 4מימוש סופי של . שקל מיליון 210- הקצאות פרטיות בסכום כולל של כ13בוצעו החודש  .לציבור

 . נוספים מיליון שקל50ניות הזרים לחברות למ
 

 6 הונפקו החודש ,בנוסף". מורכבות" סל  תעודות2הונפקו לראשונה  פברואר ובנמשכהשוק מוצרי מדדים הפעילות הערה ב
 .שהושק בתחילת החודש, 20בונד - סדרות על מדד תל2 בהן -ח "סל על מדדי אגעודות  ת5- על מדדי מניות ותעודות סל

 . סדרות בתחילת השנה116-לעומת כ,  סדרות של מוצרי מדדים137בבורסה  נסחרות   כיום
 

מהן  75%-כ ,לעומת כמיליארד שקל בלבד בינואר – מיליארד שקל 1.9-כב החודשי הממשלה הסתכמו "ח ע"הנפקות אג
 0.1-איגרות חוב הסתכמו בכ ן שלפדיונות קר ."גליל"ח צמודות מדד מסוג " מהן אג25%-וכ" שחר" לא צמודות מסוג ח"אג

 .חודש הקודם כפליים לעומת ה–  מיליארד שקל1.8- גויסו כנטו ,כלומר,  בלבד שקלמיליארד
  

 כשליש. ח"אגלציבור של באמצעות הנפקות ,  שקלמיליארד 2.3- כה אחתחדשוחברה  ותיקות חברות 12גייסו ח " האגבשוק
 0.5- וכח מובנות לא צמודות"באמצעות אג, שחר ארוך – והחברה החדשה שחריתי "ס עגוי,  מיליארד שקל0.8, הסכום

  .ח צמודות מדד"באמצעות אגאלוני חץ י "מיליארד שקל גויסו ע
כמיליארד  – מיליארד שקל 1.8- בהיקף של כ,למשקיעים מוסדיים, ח צמודות מדד" של אג הקצאות פרטיות8 בוצעו ,בנוסף

  . פז נפטהקצאה שביצעה ב, שקל מתוכם
 

במסגרתם , 2006 החותמים את גל ההנפקות על בסיס דוחות כספיים ספטמבר –  תשקיפים21לקראת סוף החודש פורסמו 
 .באיגרות חוב מיליארד שקל 1.6- מיליארד שקל במניות וכ0.9-גויסו בחודש מרס כי

 
 נתונים עיקריים 

 )במיליוני שקלים(
 1-2/200720062005

1,8941,4531,001מניותמחזור מסחר יומי ממוצע
2,5421,7091,340ח"אג 

9,91711,88412,249)1(מניות גיוס הון בישראל 
13,97847,30145,141)2( ממשלתי ח לא"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(



 - 2 - 
 

מיליארד  7-ומתחילת השנה כ,  מיליארד שקל החודש2.3- של כבמסגרת רצף מוסדיים נרשמו למסחר איגרות חוב בסכום
והחברה הלא   כלכלית ירושלים,סי.טי.י'ג –בלטו החברות. 2006 מיליארד שקל בכל שנת 17.6-לעומת סכום של כשקל 

 .כל אחת,  בדרך זו איגרות חוב בסך של כחצי מיליארד שקלשרשמו, סקורפיו –בורסאית 
 
 מיליארד שקל ומתחילת 5.1-נק של כהסתכמו בסכום עהם וח "אג הנאמנות המתמחות בקרנותבהתגברו היצירות  פברוארב

 נמוך –  מיליארד שקל0.4-בכוהסתכמו היצירות החודש התמתנו תיות  בקרנות המניי. מיליארד שקל9.5-השנה הסתכמו בכ
  .בדומה לינואר, מיליארד שקל0.4- כל נרשמו פדיונות בסך"ואילו בקרנות המשקיעות בחוינואר  לעומת היצירות ב30%-בכ
 
 
20071-2/2007 פברואר  

  ) מיליארדי שקלים(ערך שוק .1
 738.4מניות והמירים. א 
 440.1)  ממשלתיות ואחרות(איגרות חוב . ב 
 96.6מלווה קצר מועד. ג 

    
  )מיליוני שקלים(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
2,0371,894מניות והמירים. א 
2,5782,542איגרות חוב. ב 
782774מלווה קצר מועד. ג 
    
  )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
25342329-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
3031ח"על מטאופציות וחוזים . ב 
    
  גיוס הון וחברות חדשות.4
58בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
  מספר הנפקות לציבור . ב 
1419מניות והמירים . 1. ב 
1321) ללא מוסדיים(איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
  )מיליוני שקלים(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
7,2139,925* מניות והמירים. 1.ג 
7,2139,917גיוס הון בישראל:                מזה 
6,61813,978*וב לא ממשלתיותאיגרות ח. 2.ג 
רצף "ר ו.ש.איגרות חוב נ:                   מזה 

"מוסדיים
2,3127,951

1,9112,923איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 3.ג 
1,8492,648איגרות חוב ממשלתיות נטו. 4.ג 
    
  שינוי נומינלי במדדי שערים.5
1.4%7.4%כל המניות וההמירים. א 
252.2%4.9%-א"ת. ב 
1001.3%5.3%-א"ת. ג 
2.0%10.9%"יתר. "ד 
152.7%7.6% טק-תל. ה 
0.5%1.7%חוב-איגרות.  ו 
    
612מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
    
5,1289,517)מיליוני שקלים(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
366893קרנות מניות . א 
5,0869,231ח" אגקרנות. ב 
69130קרנות שקליות. ג 
-393-737ל"קרנות חו. ד 

 
 נורית דרור

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


