
הנפקות  איגרות חוב לא ממשלתיות, 2008
(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

31.12.2008

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

17,852.658213.517,639.1איגרות חוב - חברות
15,436.1340.015,436.1הנפקות של איגרות חוב - חברות

10,521.6220.010,521.6אג"ח צמודות מדד

07.01.2008623.8623.8בנקים(סד' י)פועלים הנפקות

15.06.20081,110.51,110.5בנקים(סד' י)פועלים הנפקות

10.09.2008251.1251.1בנקים(סד' י)פועלים הנפקות

10.01.2008759.0759.0השקעות(סד' כא')אפריקה

21.01.2008527.5527.5השקעות(סד' 6)חברה לישראל

10.02.2008814.5814.5בנקים(סד' ח')לאומי מימון

21.12.2008665.3665.3בנקים(סד' י')לאומי מימון

11.02.2008713.5713.5נדל"ן ובינוי(סד' ב')פלאזה סנטרס (זרה) *

24.02.200857.457.4נדל"ן ובינוי(סד' א')סנטראל יורופיאן (זרה)

05.03.2008102.5102.5נדל"ן ובינוי(סד' ז')כלכלית ירושלים

05.03.2008356.3356.3בנקים(סד' ח')דיסקונט מנפיקים

09.09.2008519.1519.1בנקים(סד' ח')דיסקונט מנפיקים

28.02.200866.466.4נדל"ן ובינוי(סד' ה')צרפתי

05.03.2008118.0118.0נדל"ן ובינוי(סד' א')מישורים

13.03.2008141.6141.6נדל"ן ובינוי(סד' א')ויתניה *

27.02.20080.010.01מסחר ושרותים(אופ' סד' 2 לאג"ח א')איזי אנרגיה

06.04.2008140.0140.0בנקים(סד' ו')בינלאומי הנפקות

13.04.2008400.0400.0בנקים(סד' ז')בינלאומי הנפקות

21.04.2008125.0125.0נדל"ן ובינוי(סד' ד')דורי הנדסה

24.04.2008577.8577.8השקעות(סד' ב')אמפל (זרה)

12.05.200866.966.9מסחר ושרותים(סד' ו')אלבר*

21.05.2008213.5213.5ביטוח(סד' א')מנורה מב הון

01.06.200856.156.1נדל"ן ובינוי(סד' א')ליברטי

03.06.2008210.7210.7נדל"ן ובינוי(סד' ז')דרבן

03.06.2008425.0425.0בנקים(סד' ג')דקסיה ישראל הנפ

03.06.2008300.0300.0בנקים(סד' ד')דקסיה ישראל הנפ

04.06.200894.494.4בנקים(סד' ב')אגוד הנפקות

05.06.2008235.9235.9נדל"ן ובינוי(סד' יב)מבני תעשיה

16.06.2008129.8129.8נדל"ן ובינוי(סד' ג')נאנט נדל"ן (זרה)

25.06.2008267.0267.0מסחר ושרותים(סד' ז')דן רכב

08.07.2008265.5265.5השקעות(סד' ז')דלק פטרוליום*

14.07.2008187.5187.5תעשייה(סד' 3)נייר חדרה

4,777.3110.04,777.3אג"ח לא צמודות

21.01.2008350.0350.0השקעות(סד' 8)חברה לישראל

10.02.20081,700.01,700.0בנקים(סד' ט')לאומי מימון

28.02.2008550.6550.6נדל"ן ובינוי(סד' כה')דלק נדל"ן

05.03.2008209.4209.4נדל"ן ובינוי(סד' ח')כלכלית ירושלים

05.03.2008665.0665.0בנקים(סד' ז')דיסקונט מנפיקים

09.09.2008426.7426.7בנקים(סד' ז')דיסקונט מנפיקים

03.06.200830.630.6נדל"ן ובינוי(סד' ו')דרבן

03.06.200880.680.6נדל"ן ובינוי(ני"ע מסחרים סד' 1)דרבן

08.07.2008153.7153.7השקעות(סד' ח')דלק פטרוליום*

14.07.2008120.6120.6תעשייה(סד' 4)נייר חדרה

17.08.2008119.8119.8תעשייה(סד' 4)נייר חדרה

10.09.2008370.3370.3בנקים(סד' יא')פועלים הנפקות

137.210.0137.2אג"ח צמודות מט"ח

05.03.2008137.2137.2נדל"ן ובינוי(סד' א')דה לסר (זרה) *

0.0

2,416.524213.52,203.0הקצאות של איגרות חוב - חברות

2,396.523213.52,183.0אג"ח צמודות למדד

03.02.200884.584.5מסחר ושרותים(סד' ג')סלקום
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03.02.2008515.5515.5מסחר ושרותים(סד' ד')סלקום

05.02.2008142.0142.0נדל"ן ובינוי(סד' ט')גזית גלוב

04.02.2008213.5213.50.0השקעות(סד' א')קרן קציר

13.03.200849.649.6נדל"ן ובינוי(סד' ה')אדגר השקעות

06.05.200885.085.0נדל"ן ובינוי(סד' ב')פלאזה סנטרס (זרה) 

30.05.2008100.0100.0מסחר ושרותים(סד' ג')כנפיים

15.06.20087.47.4נדל"ן ובינוי(סד' א')ליברטי

04.06.200832.132.1השקעות(סד' ו')אלביט הדמיה

162.9(2 הקצאות)26.06.2008162.9בנקים(סד' א')מזרחי טפחות

213.3(4 הקצאות)213.3ספטמבר-דצמבר.2008בנקים(סד' 30)מזרחי טפחות הנפ

10.09.2008158.8158.8נדל"ן ובינוי(סד' ו')גזית (זרה)

25.09.2008135.5135.5בנקים(סד' א')דיסקונט

28.09.2008121.9121.9נדל"ן ובינוי(סד' ב')רבוע כחול נדל"ן

04.11.2008100.4100.4מסחר ושרותים(סד' א')אקספון (זרה)

136.6(3 הקצאות)136.6דצמבר. 2008בנקים(סד' ד')בינלאומי הנפקות

137.5(3 הקצאות)137.5דצמבר. 2008בנקים(סד' ה')בינלאומי הנפקות

20.010.020.0אג"ח לא צמודות

30.06.200820.020.0נדל"ן ובינוי(סד' כה')דלק נדל"ן

1,780.310951.0829.3איגרות חוב מובנות

829.350.0829.3הנפקות של איגרות חוב מובנות

654.510.0654.5אג"ח צמודות מדד

06.03.2008654.5654.5(סד' א')גליל מור *

174.840.0174.8אג"ח לא צמודות

15.01.200852.952.9(סד' ב')כוכב עולם

28.02.200839.239.2(סד' ג')כוכב עולם

11.06.200840.040.0(סד' א')לידר מ.פ. 1*

28.08.200842.742.7(סד' ג')אקסלנס עצמון

0.0

951.05951.00.0הקצאות של איגרות חוב מובנות

541.61541.60.0אג"ח צמודות מדד

06.03.2008541.6541.60.0(סד' א')גליל מור 

409.44409.40.0אג"ח לא צמודות

13.12.200760.060.00.0(סד' ב')כוכב עולם

13.12.200750.050.00.0(סד' ג')כוכב עולם

11.06.2008100.0100.00.0(סד' א')לידר מ.פ. 1

28.08.2008199.4199.40.0(סד' ג')אקסלנס עצמון

12,409.0912,108.8300.2תעודות פיקדון

300.240.0300.2הנפקות של תעודות פיקדון

300.240.0300.2אג"ח צמודות מט"ח

27.02.200841.541.5(סד' א')הדס מטבעות* (ליש"ט)

27.02.200842.242.2(סד' ב')הדס מטבעות* (יין)

28.05.200842.142.1(סד' א')תכלית ראינ דולר* (דולר)

07.08.200838.038.0(סד' ד')פריזמה מטבעות* (כתר נורבגי)

07.08.200838.238.2(סד' ו')פרידמה מטבעות* (דולר אוסטרלי)

03.09.200858.658.6פריזמה מטבעות (דולר ארה"ב)

03.09.200839.639.6פריזמה מטבעות (אירו)

12,108.8512,108.80.0הקצאות של תעודות פיקדון

12,108.8512,108.80.0אג"ח צמודות מט"ח

14.02.2008457.0457.00.0(סד' א')פז פקדון זר (לירה טורקית)

27.02.2008148.6148.60.0(סד' א')הדס מטבעות (ליש"ט)
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27.02.2008157.1157.10.0(סד' ב')הדס מטבעות (יין)

28.5.20089,985.49,985.40.0(סד' א')תכלית ראינ דולר

07.08.2008159.5159.50.0(סד' ד')פריזמה מטבעות (כתר נורבגי)

07.08.2008449.5449.50.0(סד' ו')פרידמה מטבעות (דולר אוסטרלי)

03.09.2008501.1501.10.0פריזמה מטבעות (דולר ארה"ב)

03.09.2008250.6250.60.0פריזמה מטבעות (אירו)

31,621.86329,843.11,778.7מוצרי מדדים
(1) 1,778.7280.01,778.7הנפקות

30.12.20071.81.8קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש - דולר)

22.01.2008374.4374.4קסם סל ומוצרים (תל-בונד 40, תל-בונד 60)

07.04.20080.30.3קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש - נפט)

06.05.20080.40.4קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש ומכר - זהב)

01.06.20080.70.7קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש ומכר - נפט)

24.07.20081.61.6קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי מכר - נפט)

24.07.20081.61.6קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש - דולר)

24.07.200815.215.2קסם סל ומוצרים (אג"ח "גילון")

27.08.2008120.7120.7קסם סל ומוצרים (אג"ח "גליל", מק"מ)

11.09.20088.68.6קסם סל ומוצרים (מק"מ)

29.10.20082.32.3קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש ומכר - נפט)

29.10.20083.83.8קסם סל ומוצרים (מק"מ)

27.11.20081.61.6קסם סל ומוצרים (מק"מ)

24.01.200836.236.2תכלית מורכבות (גילון, גליל 7-5)

03.02.2008121.6121.6תכלית מורכבות (תל-בונד 40, תל-בונד 60, תל-בונד 20)

28.01.2008402.5402.5מבט מדדים (תל-בונד 40, תל-בונד 60)

31.01.2008324.5324.5תאלי מדדים (תל-בונד 40, תל-בונד 60, שחר 2-0, שחר 5-2, שחר 5+)

22.01.200852.852.8אינדקס (תל-בונד 40, תל-בונד 60)

22.05.200851.151.1אינדקס (גליל: 0-2, 5-7, 7-10)

22.05.200866.666.6אינדקס (שחר: כללי, 0-2, 2-5, 5+)

05.08.200816.816.8אינדקס (מק"מ)

01.05.200832.732.7פאי מדדים (אג"ח נסחרות וצמודות מט"ח, מק"מ)

26.06.20081.71.7הראל אופצ כיסוי (אופ' כיסוי רכש ומכר - נפט)

17.09.20083.13.1הראל סל (הראל אופצ כיסוי) (אופ' כיסוי רכש ומכר - נפט)

31.08.200840.040.0תכלית גלובל (מק"מ)

30.11.20082.62.6תכלית גלובל (מק"מ)

23.12.20085.85.8תכלית גלובל (מק"מ)

23.12.20084.64.6תכלית גלובל (גליל 5-2)

25.12.200883.183.1פסגות מדדים (תל-בונד 40, גליל: 2-0, 5-2, מק"מ)

(1) 29,843.13529,843.10.0הקצאות

30.12.200792.092.00.0קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש - דולר)

22.01.20081,630.71,630.70.0קסם סל ומוצרים (תל-בונד 40, תל-בונד 60)

07.02.2008507.4507.40.0קסם סל ומוצרים (תל-בונד 20)

03.03.20080.50.50.0קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי מכר - נפט)

07.04.200841.141.10.0קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש - נפט)

06.05.200824.324.30.0קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש ומכר - זהב)

14.05.200820.520.50.0קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי מכר - נפט)

01.06.200816.416.40.0קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש ומכר - נפט)

26.06.20081,685.51,685.50.0קסם סל ומוצרים (תל-בונד 20)

24.07.2008136.6136.60.0קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי מכר - נפט)

24.07.200817.217.20.0קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש - דולר)

27.08.2008991.7991.70.0קסם סל ומוצרים (אג"ח "גליל", מק"מ)

10.09.200843.043.00.0קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש - נפט)
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11.09.200824.624.60.0קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש - זהב)

19.10.20081,469.41,469.40.0קסם סל ומוצרים (תל-בונד 60)

29.10.2008327.6327.60.0קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש ומכר - נפט)

24.01.20083,981.63,981.60.0תכלית מורכבות (גילון, גליל 7-5)

03.02.20089,167.29,167.20.0תכלית מורכבות (תל-בונד 40, תל-בונד 60, תל-בונד 20)

28.01.20081,483.01,483.00.0מבט מדדים (תל-בונד 40, תל-בונד 60)

31.01.20082,536.02,536.00.0תאלי מדדים (תל-בונד 40, תל-בונד 60, שחר 2-0, שחר 5-2, שחר 5+)

17.04.2008772.0772.00.0פסגות מדדים (תאלי מדדים) (תל-בונד 20)

22.01.20081,111.51,111.50.0אינדקס (תל-בונד 40, תל-בונד 60, ת"א-100)

19.03.2008205.8205.80.0אינדקס (גליל 5-2)

223.50.0(2 הקצאות)223.5מאי-יולי.2008אינדקס (גילון)

22.05.2008200.1200.10.0אינדקס (גליל: 0-2, 5-7, 7-10)

22.05.2008250.6250.60.0אינדקס (שחר: כללי, 0-2, 2-5, 5+)

05.08.200852.452.40.0אינדקס (מק"מ)

02.04.2008308.3308.30.0הדס מדדים (גליל 5-2)

01.05.2008565.1565.10.0פאי מדדים (אג"ח נסחרות וצמודות מט"ח, מק"מ)

26.06.200825.325.30.0הראל אופצ כיסוי (אופ' כיסוי רכש ומכר - נפט)

17.09.200883.483.40.0הראל סל (הראל אופצ כיסוי) (אופ' כיסוי רכש ומכר - נפט)

31.08.2008962.2962.20.0תכלית גלובל (מק"מ)

09.09.2008200.3200.30.0תכלית גלובל (גליל 5-2)

25.12.2008686.3686.30.0פסגות מדדים (תל-בונד 40, גליל: 2-0, 5-2, מק"מ)

2,279.2130.02,279.2אג"ח מוסדיים
07.01.2008194.7194.7מסחר ושרותים(סד' א' ו-ב')אלבר 

22.01.2008271.3271.3נדל"ן ובינוי(סד' א')יצחקי מחסנים*
17.01.20082.22.2נדל"ן ובינוי(סד' ג')דמרי(2)

05.02.2008200.0200.0נדל"ן ובינוי(סד' א')אגרקסקו*
07.02.200860.860.8מסחר ושרותים(סד' ו')אלבר (2)

18.02.2008555.6555.6נדל"ן ובינוי(סד' א')אלעד גרופ*
18.02.2008200.0200.0נדל"ן ובינוי(סד' ד')מליסרון(2)

18.02.200875.075.0נדל"ן ובינוי(סד' ב')מלרג(2)

17.03.200840.040.0מסחר ושרותים(סד' א')גאון סחר*
19.03.200855.055.0תעשייה(סד' א')תדביק(2)

23.03.2008169.7169.7מסחר ושרותים(סד' 2014)חשמל

18.06.200852.952.9נדל"ן ובינוי(סד' א')ר.ג'י.איי (זרה)

18.09.2008402.0402.0בנקים(ש"ה ג')פועלים

 

16,565.6430.016,565.6סה"כ הנפקות אג"ח  לציבור (חברות, מובנות ות.פיקדון)

2,374.9100.02,374.9מזה : חברות חדשות

15,476.33413,273.32,203.0סה"כ הקצאות אג"ח  (חברות, מובנות ות.פיקדון)

32,041.97713,273.318,768.6סה"כ הנפקות והקצאות פרטיות

2,279.2130.02,279.2אג"ח למוסדיים - סחיר

2,182.2210.02,182.2אג"ח למוסדיים - נ.ש.ר - לא סחיר

4,461.4340.04,461.4סה"כ אג"ח למוסדיים

36,503.411113,273.323,230.1סה"כ אג"ח לא ממשלתיות
31,621.86329,843.11,778.7סה"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.


