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  25-א"ח ובאופציות על מדד ת"באג, מחזורים ערים במניות ,עליות שערים במניות
  2007 באוקטובר – גיוסי ענק באיגרות חובו

  
 5%-כי אומדני צמיחה בשיעור של "כאשר האווירה החיובית נתמכת ע , בשוק המניות,עליות שעריםשנה נפתח בההרבעון האחרון של 

עלו חודש אוקטובר בסיכום .  שהתממשו בסוף החודשב" וציפיות להורדת הריבית בארההשקלולר מול המשך החלשות הד, 2007לשנת 
   .והגיעו לשיאים חדשים, תוך תנודתיות, 7.5%- בכ25-א" ות100-א"מדדי ת

 מרמת 10%-  נמוכות בכאך הן עדיין, 9%-ן הגדולות שעלו בכ"מניות הנדלכאשר בלטו , המדדים המובילים נרשמו עליות שעריםבכל 
  .  מאיבתחילתהשיא בה היו 

איגרות . צמודות המדד,  בשערי איגרות החוב הלא ממשלתיות1.9%-בעקבות עלייה של כ, 1.1%-בכ החודש עלה איגרות החוב מדד
ער בעקבות תנודתיות בש, 0.25%-בח ירדו " ואילו איגרות החוב צמודות המט0.8%-עלו באוקטובר בכ, הלא צמודות, החוב הממשלתיות
  .הדולר מול השקל

 
נמוך מעט מהשיא שנרשם  – מיליארד שקל 2.3-כבוהסתכם  לעומת החודש הקודם 40%-זינק בכמחזור המסחר היומי במניות באוקטובר 

  .בדומה לחודש הקודם וגבוה מהממוצע השנה,  אלף אופציות ביום425-ונסחרו כערה נרשמה פעילות ף "גם בשוק המעו. בחודש מאי
,  ואילו באופציות הדולריות,בדומה למחזור הממוצע מתחילת השנה,  מיליארד שקל3.3- נרשמו מחזורים ערים בהיקף של כבאיגרות חוב

   . נמוך מהממוצע השנה– אלף יחידות ביום 35-נסחרו החודש כ, למרות התנודתיות הרבה בשער הדולר
  

י "גויס ע,  מיליון שקל500-כ, מרבית הסכום. מיליון שקל בלבד 540- הנפקות לציבור בסך של כשתיבמהלך החודש בוצעו בשוק המקומי 
, תיםי " שקל מתוכם גויסו עמיליון 75-כ. שקל  מיליון115-כ הקצאות פרטיות בסכום כולל של שלוש  בוצעו,כמו כן. דיסקונט השקעות
  .מלם עם מיזוגהבמסגרת השלמת 

 הגיוסים בכל שנת סך מ55%-גבוה בכ – מיליארד שקל 18.5-כא של סכום שיאביב - בתלחברות בשוק המניותהגייסו מתחילת השנה 
2006.  

  
סל תעודות  2-על מדד הנפט ו) רכש ומכר( סדרות של אופציות כיסוי 2 הונפקו באוקטוברו נמשכהמדדים השוק מוצרי הפעילות הערה ב

,  סדרות של מוצרי מדדים193רות בבורסה  נסחכיום. 25-א"במקביל נפדתה סדרה של תעודות בחסר על מדד ת .בארץ ח"אגעל מדדי 
  . מהמחזור הכולל במניות20%-כ, באוקטובר , היווהמחזור המסחר בהן . סדרות בתחילת השנה116-כ לעומת 

  
ח צמודות " אג34%- וכ"שחר" מסוג  צמודות לא  ח "אג מהן   66%-כ,  מיליארד שקל3.3-בכ החודשי הממשלה הסתכמו "ח ע"אגהנפקות 

לאחר גיוס , באוקטובר,  מיליארד שקל נטו3.3-גייסה הממשלה סכום של כ, לפיכך. לא נרשמו החודש פדיונות קרן, מנגד ."ילגל "-מדד 
  . מיליארד שקל מתחילת השנה5.7-שלילי בהיקף של כ

  
לעומת , יארד  שקל מיל75-סכום חסר תקדים של כ, ח"באמצעות  אג,   גייס הסקטור העסקי מהציבור וממשקיעים מוסדיים2007מתחילת 

  .2006 מיליארד שקל בכל שנת 47-כ
  

 מיליארד שקלים מהציבור וממשקיעים 7-וגויסו כ, לאחר רבעון רגוע יחסית, י הסקטור העסקי"ח הראשוני התגברה הפעילות ע"בשוק האג
  .מוסדיים
ח צמודות "מרבית ההנפקות היו של אג.  מיליארד שקל5.7-מהציבור כגייסו  ן"שלמה נדל –ן חדשה " חברות ותיקות וחברת נדלשמונה
כל , שקלכמיליארד בסך  קבוצת דלקו אפריקה ישראל, סלקום, לאומי מימון  בהיקפן ההנפקות שביצעו בלטו.במסגרת הצעות מדף, מדד
   .אחת

- בהן החברה הלא,  מיליארד שקל החודש1.3- סדרות של איגרות חוב בסכום של כשתיבמסגרת רצף מוסדיים נרשמו החודש למסחר 
  .  מיליארד שקל1.1- למסחר איגרות חוב בסכום של כשרשמה  ,"בני שטיינמץ"מקבוצת , איי.אם.טי–בורסאית 

  
  נתונים עיקריים 

  )במיליוני שקלים(
 1-10/2007 2006 2005 

 1,001 1,453 2,028 מניות מחזור מסחר יומי ממוצע
 1,340 1,709 3,260 ח"אג 

 12,249 11,884 18,490 )1(מניות  גיוס הון בישראל 
 45,141 47,301  75,391 )2(ח לא ממשלתי "אג 

  .ל"לא כולל גיוס הון בחו; כולל הקצאות פרטיות ומימוש אופציות )1(
  .ות בנותלא כולל הקצאות פרטיות לחבר; רצף מוסדיים ומימוש אופציות, ר.ש.ח נ"אג, תעודות פיקדון, מובנות, ח חברות"כולל אג )2(
  
  
  



 - 2 -  
  

 מיליארד שקל 10-לאחר פדיונות בהיקף של כ, בלבד,  מיליון שקל נטו200-ח והם הסתכמו בכ"נבלמו הפדיונות בקרנות האג באוקטובר
בהתאמה וזאת לאחר ,  מיליון שקל נטו115- וכ200-בקרנות השקליות ובקרנות המנייתיות נרשמו יצירות בסך של כ. יים האחרוניםבחודש

ל לא נרשמה החודש פעילות מהותית וסך "בקרנות המשקיעות בחו. מתחילת השנה, בכל סוג, טו בסכום של כמיליארד שקלפידיונות נ
  . מיליארד שקל3-מגיע לכ, השנה ,הפידיונות בהן נטו

  
 200710-1/ 2007 אוקטובר  
   ) מיליארדי שקלים(ערך שוק  .1
 920.2 מניות והמירים. א 
 548.4 )  יות ואחרותממשלת(איגרות חוב . ב 
 81.1 מלווה קצר מועד. ג 

    
   )מיליוני שקלים(מחזורי מסחר יומי ממוצע  .2
  2,028  2,313 מניות והמירים. א 
 3,260  3,292 איגרות חוב. ב 
 849 688 מלווה קצר מועד. ג 
    
   )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי  .3
 383 424 25-א"אופציות וחוזים על מדד ת. א 
 41 38  ח"על מטאופציות וחוזים . ב 
    
   גיוס הון וחברות חדשות .4
 60 0 בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר . א 
   מספר הנפקות לציבור . ב 
 102 2 מניות והמירים . 1. ב 
 138 9 ) ללא מוסדיים(איגרות חוב לא ממשלתיות . 2. ב 
   )מיליוני שקלים (היקף ההנפקות וההקצאות.  ג 
 20,529 859 * מניות והמירים. 1.ג 
 18,490 763 גיוס הון בישראל:                מזה 
 75,391 7,130 *איגרות חוב לא ממשלתיות. 2.ג 
 34,702 1,342 "רצף מוסדיים"ר ו.ש.איגרות חוב נ:                   מזה 
  23,122 3,339 איגרות חוב ממשלתיות ברוטו. 3.ג 
 2,314- 3,339 איגרות חוב ממשלתיות נטו. 4.ג 
    
   שינוי נומינלי במדדי שערים .5
 27.5% 5.4% כל המניות וההמירים. א 
 33.6% 8.0% 25-א"ת. ב 
 7.1%29.0% 100-א"ת. ג 
 17.9% 4.1% "יתר. "ד 
 24.4% 3.3% 15 טק-תל. ה 
 4.2% 1.1% חוב-איגרות.  ו 
      
 651 חברות שמניותיהן רשומותמספר  .6
      
 10,728 128 )מיליוני שקלים(גיוס נטו בקרנות נאמנות  .7
 -1,375 115 קרנות מניות . א 
 16,360 -201 ח"קרנות אג. ב 
 -1,457 202 קרנות שקליות. ג 
 -2,800 12 ל"קרנות חו. ד 

  
  נורית דרור

  יחידת המחקר
  . ומוצרי מדדיםלל הקצאות לחברות בנות לא כו; כולל מימושי אופציות     * 


