
  

  

  
  מחזורי שיא וח"של הנפקות בשוקי המניות והאג גל חסר תקדים - בבורסה2007מאי 

  
  . ח בחודש מאי"הפעילות בשוקי המניות והאג  אפיינו אתגיוסי הון חסרי תקדים ושיאים חדשים במחזורי המסחר ובמדדים

  
חות "ופרסום דו) 3.5%(ה במשק על רקע הריבית הנמוכ, תוך תנודתיות,  חדותעליות שעריםנרשמו בשוק המניות מסחר ב

והגיעו  6%- בכ25-א" ות100-א" עלו מדדי תמאיבסיכום חודש . י החברות"כספיים חיוביים לרבעון הראשון של השנה ע
 מאמצע 265%-והשלימו עלייה בשיעור של כ 22%-מתחילת השנה עלו המדדים בכ. לקראת סוף החודש לשיאים חדשים

  .2003פברואר 
 ואילו 26%- והשלים עלייה של כ9%- שעלה בכ20דיב -בלט החודש מדד תלכאשר , ילים נרשמו עליות המדדים המובכלב

  .1%- ירד החודש בכ15- ן"מדד נדל
איגרות החוב הלא  מאידך ו,צמודות המדד במדד איגרות החוב 2%-בעקבות עלייה של כ, 1%-בכ איגרות החוב עלה מדד

  .צמודות עלו בכחצי אחוז בלבד
  
מחזורים . בהתאמה,  מיליארד שקל ביום3.5- וכ2.4- כשל במחזורי שיא יח בא לידי ביטו"ילות בשוקי המניות והאג בפעגידולה

  . מהמחזור הממוצע מתחילת השנה, בהתאמה , 40%-וכ 20%-אלה גבוהים בכ
 בדומה ,25-א" ת אלף אופציות על מדד370-כביום נסחרו בממוצע  ונגזרים בשוק ה בפעילותלא חלה עלייה מהותית, מאידך

 –ביום  אלף יחידות 36-בפעילות ונסחרו כקלה  באופציות הדולריות נרשמה ירידה .ולממוצע מתחילת השנהלחודש הקודם 
  .בדומה לממוצע מתחילת השנה

  
כספיים לשנת החות "דוהעל בסיס  (הנפיקו בשוק המניות הראשוני, בתולדות הבורסההגדול ביותר  -הנוכחי בגל ההנפקות 

ן " חברות נדל8מנפיקות החודש הבין  . מיליארד שקל1.6-כבמאי גייסו ש,  חברות ותיקות10-חברות חדשות ו 15) 2006
 חברות תעשייה הנפיקו 7.  מיליון שקל360- שגייסה כבריטיש ישראל – החברה החדשה ןבה,  מיליון שקל800-שגייסו כ

  . מיליון שקל200- שגייסה ככלל ביוטכנולגיה –  חברת הביומד החדשהןבה,  מיליון שקל500- כשל מניות בסך 
   לחברות   הזרים  למניות  אופציה כתבי ומימוש סופי של , שקל מיליון 100- הקצאות פרטיות בסכום כולל של כ9כמו כן בוצעו 

  . מיליון שקל145-כ
,        2006 הגיוסים בכל שנת ךסגבוה מסכום ה –  מיליארד שקל13.5-אביב כ- בתלחברות בשוק המניותהגייסו מתחילת השנה 

  .במסגרתן יגויסו כמיליארד שקל נוספים,  נוספות הנפקות20ביוני צפויות להתבצע  כאשר
  

 מהן שילוב של 4-ו, נוסחהתעודות  מהן 2( תעודות סל מורכבות 6 ונפקוה ובמאי נמשכהמדדים השוק מוצרי הפעילות הערה ב
 סדרות של מוצרי 159 נסחרות בבורסה כיום .25-א"  ותעודה בחסר על מדד תל" תעודות סל על מדדי חו6 ,) מדדיםפרמס

  . סדרות בתחילת השנה116- לעומת כ, מדדים
  

החודש לא  . שניםלעשר" שחר"ח מסוג "באמצעות סדרה של אג, מיליארד שקל 2-בכי הממשלה הסתכמו "ח ע"הנפקות אג
 מתחילת מיליארד שקל 5- כ ובשקל מיליארד 2-הסתכם בכהחודש טו הגיוס נ  סך כלומר, איגרות חוב ן שלפדיונות קרנרשמו 
   .סך הגיוס אשתקדלעומת פי שניים  –השנה 

  
חות "דוהעל בסיס , הנפקות32י הסקטור העסקי ובוצעו "ע הפעילות גברההת , בדומה לשוק המניות, הראשוניח"בשוק האג

שקל באמצעות מיליארד  4- חברות ותיקות כ24-דשות ו חברות ח8במסגרת ההנפקות החודש גייסו . 2006כספיים לשנת ה
   .מרביתן צמודות מדד, ח"אג

 288- וכ500- מהציבור כו שגייסאשדרובריטיש ישראל   בהן ,ן"נדל חברות 17י "גויס ע, ארד שקל מילי2-כ ,הסכוםמ מחצית
 מיליארד 1-בסך של כ, למשקיעים מוסדיים, ח צמודות מדד"של אגהקצאות פרטיות  8 בוצעו ,בנוסף .בהתאמה,  שקלליוןמי

  .כור מיליארד שקל בהקצאה פרטית שביצעה 0.6-מתוכם כ. שקל
  

  נתונים עיקריים 
  )במיליוני שקלים(

 1-5/200720062005
1,4531,001 2,035מניותמחזור מסחר יומי ממוצע

1,7091,340 2,688ח"אג 
13,40811,88412,249)1(ניות מגיוס הון בישראל 

41,68847,30145,141)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(



 - 2 -  
  

ובסיכום ,  מיליארד שקל החודש2.3- סדרות של איגרות חוב בסכום של כ7צף מוסדיים נרשמו החודש למסחר במסגרת ר
 שרשמה שיכון ובינויבלטה . 2006 מיליארד שקל בכל שנת 17.6- מיליארד שקל לעומת סכום של כ21.5-מתחילת השנה  כ

  . מיליארד שקל0.9-החודש איגרות חוב בסך כ
 47- מיליארד שקל לעומת כ42-כ, ח"בהנפקת אג, טור העסקי מהציבור וממשקיעים מוסדיים גייס הסק2007מתחילת 

  .נוספים מיליארד שקל 3-כבמסגרתן יגויסו ,  נוספות הנפקות22ות להתבצע  ביוני צפוי.2006מיליארד שקל בכל שנת 
   

 6.4-בכוהסתכמו  בהן יצירותההתחזקו  במאיו, ח המשיכו לרכז את עניין המשקיעים"קרנות הנאמנות המתמחות באג
 .השנהברבעון הראשון של מיליארד שקל  11-לאחר  יצירות בסך כ, פי שניים לעומת החודש הקודםכמעט  –שקל מיליארד 
. השנה מיליארד שקל מתחילת 2.2-לאחר יצירות בסך כ, מיליארד שקל 0.7-שקליות נרשמו החודש יצירות בסך כבקרנות ה

   .ל נרשמה גם החודש פעילות מעטה"ות המשקיעות בחוובקרנתיות בקרנות המניי
  
2007/20075-1 מאי  

  ) מיליארדי שקלים(ערך שוק .1
840.5מניות והמירים. א 
484.4)  ממשלתיות ואחרות(איגרות חוב . ב 
90.1מלווה קצר מועד. ג 

    
  )מיליוני שקלים(מחזורי מסחר יומי ממוצע .2
  2,035 2,393יריםמניות והמ. א 
 2,688 3,503איגרות חוב. ב 
 840 765מלווה קצר מועד. ג 
    
  )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי .3
25371363-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
3634ח"על מטאופציות וחוזים . ב 
    
  גיוס הון וחברות חדשות.4
1530בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
  מספר הנפקות לציבור . ב 
2563מניות והמירים . 1. ב 
3283) ללא מוסדיים(איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
  )מיליוני שקלים(היקף ההנפקות וההקצאות .  ג 
1,90313,755* מניות והמירים. 1.ג 
1,88813,408גיוס הון בישראל:                מזה 
7,69941,688*איגרות חוב לא ממשלתיות. 2.ג 
רצף "ר ו.ש.איגרות חוב נ:                   מזה 

"מוסדיים
2,32423,078

2,1186,091איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 3.ג 
2,1184,835איגרות חוב ממשלתיות נטו. 4.ג 
    
  שינוי נומינלי במדדי שערים.5
4.2%21.9%יריםכל המניות וההמ. א 
255.9%21.6%-א"ת. ב 
1004.7%21.2%-א"ת. ג 
3.1%25.0%"יתר. "ד 
11.1%-150.6% טק-תל. ה 
1.2%4.3%חוב-איגרות.  ו 
    
632מספר חברות שמניותיהן רשומות.6
    
6,71522,454)מיליוני שקלים(גיוס נטו בקרנות נאמנות .7
1101,179 קרנות מניות. א 
6,36420,729ח"קרנות אג. ב 
7162,892קרנות שקליות. ג 
-475-2,346ל"קרנות חו. ד 

  
  נורית דרור

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


