
הנפקות  איגרות חוב לא ממשלתיות, 2009
(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

31.12.2009

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

32,295.41070.032,295.4איגרות חוב - חברות
29,051.4810.029,051.4הנפקות של איגרות חוב - חברות

15,249.7390.015,249.7אג"ח צמודות מדד

19.02.2009400.4400.4נדל"ן ובינוי(אג"ח סד' י', אופ' סד' 10)גזית גלוב

13.05.2009120.0120.0נדל"ן ובינוי(סד' ט')גזית גלוב

23.12.2009169.7169.7נדל"ן ובינוי(סד' ט')גזית גלוב

26.02.2009187.9187.9בנקים(סד' ד')דקסיה ישראל הנפ

04.08.2009350.0350.0בנקים(סד' ה')דקסיה ישראל הנפ

24.11.2009140.9140.9בנקים(סד' ה')דקסיה ישראל הנפ

24.03.2009724.5724.5תעשייה(סד' ג')מכתשים-אגן

05.04.2009215.9215.9מסחר ושרותים(סד' ד')סלקום

07.04.2009258.1258.1בנקים(סד' 1)דיסקונט מנפיקים

12.07.2009702.3702.3בנקים(סד' 1)דיסקונט מנפיקים

18.10.2009365.3365.3בנקים(סד' ד')דיסקונט מנפיקים

23.04.2009248.8248.8נדל"ן ובינוי(סד' ה)גב ים

19.05.20091,208.91,208.9בנקים(סד' י')לאומי מימון

12.08.20091,000.01,000.0בנקים(סד' 300)לאומי מימון

26.05.2009145.6145.6נדל"ן ובינוי(סד' ד')מליסרון

02.12.2009169.4169.4נדל"ן ובינוי(סד' ד')מליסרון

24.06.2009575.0575.0נדל"ן ובינוי(סד' ה')מליסרון

31.05.2009635.5635.5בנקים(סד' יב')פועלים הנפקות

25.06.20091,698.61,698.6בנקים(סד' 1)פועלים הנפקות

08.06.2009100.0100.0ביטוח(סד' ב')כללביט

09.06.200985.985.9תעשייה(סד' א')אבגול

30.08.200947.947.9תעשייה(סד' א')אבגול

14.06.2009110.0110.0נדל"ן ובינוי(סד' ז', אופ' סד' 17-14)מבני תעשיה

11.06.2009110.0110.0השקעה ואחזקות(סד' ד')קרדן ישראל

16.06.2009526.6526.6מסחר ושרותים(סד' א')דלק ישראל

21.06.2009120.0120.0תעשייה(סד' ד')פטרוכימיים

22.06.200977.077.0נדל"ן ובינוי(סד' ב')בריטיש ישראל

28.06.2009196.4196.4נדל"ן ובינוי(סד' ו')אלוני חץ

28.06.2009168.2168.2נדל"ן ובינוי(סד' א')איירפורט סיטי

01.07.2009130.0130.0מסחר ושרותים(סד' ט')שלמה החזקות

09.08.2009145.5145.5מסחר ושרותים(סד' ט')שלמה החזקות

02.08.2009155.2155.2השקעה ואחזקות(סד' ו')אלביט הדמיה

31.08.2009500.0500.0ביטוח(סד' א')פניקס גיוסי הון*

06.09.2009709.3709.3מסחר ושרותים(סד' ג')סקיילקס

14.10.2009280.9280.9מסחר ושרותים(סד' ד')סקיילקס

06.09.200921.021.0נדל"ן ובינוי(סד' א')אורתם סהר

08.09.2009260.0260.0בנקים(סד' 1)אגוד הנפקות

23.09.200913.313.3נדל"ן ובינוי(סד' א')אלמוג ים סוף

06.10.2009300.0300.0נפט(סד' ג')דלק אנרגיה

18.10.2009300.0300.0נדל"ן ובינוי(סד' ג')רבוע כחול נדל"ן

27.10.2009494.0494.0בנקים(סד' 30)מזרחי טפחות הנפ

01.11.2009300.0300.0השקעה ואחזקות(סד' יח')דלק קבוצה

22.11.2009180.0180.0נדל"ן ובינוי(סד' ד')נצבא

02.12.2009103.5103.5נדל"ן ובינוי(סד' ח')דרבן

16.12.200949.549.5נדל"ן ובינוי(סד' ג')גינדי השקעות

20.12.2009135.8135.8נדל"ן ובינוי(סד' ב')אשדר

21.12.2009144.9144.9נדל"ן ובינוי(סד' ג')אלקטרה נדל"ן

28.12.2009168.0168.0נדל"ן ובינוי(סד' ג')אמות



הנפקות  איגרות חוב לא ממשלתיות, 2009
(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)
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13,699.3410.013,699.3אג"ח לא צמודות

אג"ח לא צמודות - ריבית משתנה

05.05.2009500.0500.0תעשייה(סד' ג')שטראוס-גרופ

24.05.20091,000.01,000.0השקעה ואחזקות(סד' ג')פז נפט

31.05.2009966.6966.6בנקים(סד' יג')פועלים הנפקות

16.06.2009287.0287.0מסחר ושרותים(סד' ב')דלק ישראל

09.09.200990.090.0השקעה ואחזקות(סד' יז')דלק קבוצה

30.06.2009115.0115.0נדל"ן ובינוי(סד' ב')ריט 1

23.08.200945.745.7נדל"ן ובינוי(סד' ב')ריט 1

07.07.2009150.0150.0בנקים(סד' ו')ירושלים הנפקות

27.07.200956.156.1בנקים(סד' ו')ירושלים הנפקות

26.08.2009130.0130.0בנקים(סד' ז')ירושלים הנפקות

30.07.2009150.0150.0נדל"ן ובינוי(סד' 6)אשטרום נכסים

19.08.200931.531.5נדל"ן ובינוי(סד' 6)אשטרום נכסים

13.08.2009100.0100.0נדל"ן ובינוי(סד' ה')דורי קבוצה

12.08.20091,000.01,000.0בנקים(סד' 301)לאומי מימון

25.08.200960.060.0תעשייה(סד' ה')פטרוכימיים

06.09.2009350.6350.6מסחר ושרותים(סד' ב')סקיילקס

06.09.200981.081.0מסחר ושרותים(סד' ג')דור אלון

08.09.200996.596.5בנקים(סד' 2)אגוד הנפקות

09.09.200999.999.9תעשייה(סד' ד')כיל

09.09.200967.967.9מסחר ושרותים(סד' ז')אלבר

18.10.2009240.0240.0בנקים(סד' ט')דיסקונט מנפיקים

14.12.2009205.0205.0בנקים(סד' ט')דיסקונט מנפיקים

02.11.200950.050.0נדל"ן ובינוי(סד' ד')אספן גרופ

02.11.200960.060.0נדל"ן ובינוי(סד' ב')ויתניה

13.12.200983.883.8מסחר ושרותים(סד' ז')אלבר

21.12.200957.657.6נדל"ן ובינוי(סד' יג')מבני תעשיה

23.12.200961.261.2נדל"ן ובינוי(סד' ה')גזית גלוב

אג"ח לא צמודות - ריבית קבועה

24.03.2009476.7476.7תעשייה(סד' ד')מכתשים-אגן

05.04.2009788.7788.7מסחר ושרותים(סד' ה')סלקום

09.07.2009570.1570.1השקעה ואחזקות(סד' ט')דיסקונט השקעות

05.08.2009377.5377.5השקעה ואחזקות(סד' ט')דיסקונט השקעות

03.08.2009500.0500.0מסחר ושרותים(סד' ג')שופרסל

06.08.2009634.1634.1תעשייה(סד' ט')כור

09.09.2009132.4132.4תעשייה(סד' ט')כור

09.09.200958.158.1תעשייה(סד' י')כור

06.09.2009346.6346.6מסחר ושרותים(סד' א')סקיילקס

06.09.2009139.0139.0מסחר ושרותים(סד' ד')דור אלון

09.09.2009262.6262.6השקעה ואחזקות(סד' טז')דלק קבוצה

01.11.2009525.0525.0השקעה ואחזקות(סד' טו')דלק קבוצה

09.09.2009696.0696.0תעשייה(סד' ב')כיל

23.09.2009200.0200.0נדל"ן ובינוי(סד' 3)שיכון ובינוי

03.11.2009450.0450.0תעשייה(סד' ב')תעשיה אוירית

22.11.2009500.0500.0נדל"ן ובינוי(סד' ה')נכסים ובנין

02.12.2009250.0250.0תעשייה(סד' טו')כלל תעשיות

01.12.2009100.0100.0נדל"ן ובינוי(סד' ו')צרפתי

07.12.200984.084.0נדל"ן ובינוי(סד' כג')דמרי

09.12.2009250.0250.0השקעה ואחזקות(סד' ה')אידיבי אחזקות
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15.12.2009223.1223.1נדל"ן ובינוי(סד' ז')גב ים

102.410.0102.4אג"ח צמודות מט"ח

09.09.2009102.4102.4תעשייה(סד' ג')כיל

3,244.0260.03,244.0הקצאות של איגרות חוב - חברות

3,025.4250.03,025.4אג"ח צמודות למדד

31.12.200828.028.0בנקים(סד' ה')בינלאומי הנפקות

08.01.200950.050.0בנקים(סד' ה')בינלאומי הנפקות

08.03.2009220.6220.6בנקים(סד' ה')בינלאומי הנפקות

04.03.200967.967.9בנקים(סד' ו')בינלאומי הנפקות

08.02.2009400.0400.0בנקים(סד' א')מזרחי טפחות

04.05.200937.237.2בנקים(סד' א')מזרחי טפחות

16.06.2009103.4103.4בנקים(סד' א')מזרחי טפחות

18.02.2009212.1212.1בנקים(סד' 30)מזרחי טפחות הנפ

19.03.2009124.7124.7בנקים(סד' 30)מזרחי טפחות הנפ

30.04.200933.033.0בנקים(סד' 30)מזרחי טפחות הנפ

07.05.2009102.0102.0בנקים(סד' 1)דיסקונט מנפיקים

27.05.200988.988.9בנקים(סד' 1)דיסקונט מנפיקים

29.07.2009106.9106.9בנקים(סד' 1)דיסקונט מנפיקים

10.05.2009101.8101.8מסחר ושרותים(סד' א')דלק ישראל

24.05.2009257.0257.0בנקים(סד' י')לאומי מימון

11.06.200910.510.5תעשייה(סד' א')אבגול

19.06.200930.030.0השקעה ואחזקות(סד' א')אלביט הדמיה

16.07.2009307.6307.6השקעה ואחזקות(סד' כג')דלק קבוצה

12.08.200952.052.0נדל"ן ובינוי(סד' ב')פלאזה סנטרס (זרה)

26.10.2009100.0100.0נדל"ן ובינוי(סד' ב')פלאזה סנטרס (זרה)

23.11.200942.042.0נדל"ן ובינוי(סד' א')אפריקה מגורים

24.11.2009102.4102.4נדל"ן ובינוי(סד' ו')אלוני חץ

23.11.200946.946.9נדל"ן ובינוי(סד' א')אמות

09.12.2009300.0300.0מסחר ושרותים(סד' ב')אינטרנט זהב

24.12.2009100.5100.5מסחר ושרותים(סד' ב')אינטרנט זהב

218.610.0218.6אג"ח לא צמודות

אג"ח לא צמודות - ריבית קבועה

18.02.2009218.6218.6בנקים(סד' יא')פועלים הנפקות

1,014.18765.6248.5איגרות חוב מובנות

248.530.0248.5הנפקות של איגרות חוב מובנות

248.530.0248.5אג"ח לא צמודות

20.08.200937.337.3(סד' יד')כוכב-עולם

13.12.200938.538.5(סד' טו')כוכב-עולם

13.12.2009172.7172.7(סד' ד')עצמון אגרות חוב

0.0

765.65765.60.0הקצאות של איגרות חוב מובנות

765.65765.60.0אג"ח לא צמודות

20.08.2009149.6149.60.0(סד' יד')כוכב-עולם

22.10.2009165.0165.00.0(סד' יד')כוכב-עולם

13.12.200999.899.80.0(סד' טו')כוכב-עולם

13.12.2009249.5249.50.0(סד' ד')עצמון אגרות חוב

23.12.2009101.7101.70.0(סד' ד')עצמון אגרות חוב
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13,214.49412,133.21,081.2מוצרי מדדים
(1) 1,081.2450.01,081.2הנפקות

22.01.200918.518.5הראל סל (גליל 5-2)

12.01.200934.434.4הראל סל (תל-בונד 20, תל-בונד 60)

03.05.200956.656.6הראל סל (גילון, שחר 5-2, גליל 2-0)

06.05.200916.516.5הראל סל (תל-בונד 40)

17.05.20091.91.9הראל סל (אופ' כיסוי רכש ומכר- נפט, זהב)

03.12.200916.616.6הראל סל (זהב)

03.12.200925.525.5הראל סל (תל-בונד שקלי)

14.12.200919.719.7הראל סל (מדד אג"ח חברות בארה"ב)

03.12.1200930.230.2הראל סל (שחר, ממשל' שקלי)

25.01.200916.016.0אינדקס סל (מורכבת: גילון, מק"מ, גליל 5-2)

12.08.200932.032.0אינדקס סל (מורכבות: 5% מניות ו-95% אג"ח, 20% מניות ו-80% אג"ח)

12.08.200932.032.0אינדקס סל (מורכבות: 15% מניות ו-85% אג"ח, 100% אג"ח)

07.12.200961.461.4אינדקס סל (תל-בונד שקלי, מורכבות: 100% אג"ח, 12% מניות ו-88% אג"ח)

21.01.20095.05.0תכלית גלובל (גליל 5-2)

22.02.20092.22.2תכלית גלובל (שחר, גליל 5-2, שחר 5+)

23.02.20091.41.4תכלית גלובל (שחר 5-2)

11.03.200940.240.2תכלית גלובל (זהב, שורט-זהב)

15.12.200915.715.7תכלית גלובל (תל-בונד שקלי)

15.12.200929.629.6תכלית גלובל (תל-בונד שקלי)

20.12.200916.516.5תכלית גלובל (מורכבות: 100% אג"ח)

05.03.20092.42.4קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי - רכש נפט)

20.04.20091.21.2קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי - רכש ומכר נפט)

08.06.20090.70.7קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי - רכש ומכר זהב)

29.10.20091.81.8קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי - רכש ומכר דולר)

01.11.20092.92.9קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי - רכש ומכר נפט)

03.12.200917.417.4קסם סל ומוצרים (זהב)

03.12.200971.671.6קסם סל ומוצרים (תל-בונד שקלי, שורט: תל-בונד שקלי, גליל 5-2, שחר 5+)

03.12.200921.921.9קסם סל ומוצרים (תל-בונד שקלי)

16.12.200915.915.9קסם סל ומוצרים (שורט: תל-בונד שקלי)

23.06.200969.969.9הדס מדדים (גילון, שחר: 2-0, 5-2, 5+)

30.06.200958.258.2מבט מדדים (שורט: תל-בונד 40, גליל 5-2)

07.12.200939.239.2מבט מדדים (תל-בונד שקלי)

09.12.20096.26.2מבט מדדים (תל-בונד שקלי)

09.12.200916.516.5מבט מדדים (שורט: תל-בונד שקלי)

09.12.200916.216.2מבט מדדים (מורכבות: 90% אג"ח ו-10% מניות)

09.07.200919.619.6תכלית מורכבות (תל-בונד 40 - שורט)

17.08.200919.219.2תכלית מורכבות (תל-בונד 60 - שורט)

29.09.200916.816.8תכלית מורכבות (שורט: נפט)

01.11.200960.060.0תכלית מורכבות (מורכבות: 100 אג"ח, 95% אג"ח ו-5% מניות, 90% אג"ח ו-10% מניות)

01.11.200920.020.0תכלית מורכבות (מורכבות: 90% אג"ח ו-10% מניות)

11.11.200916.916.9תכלית מורכבות (שורט: גליל 5-2)

06.09.200931.831.8פסגות מדדים (מורכבות: 95% אג"ח ו-5% מניות, 80% אג"ח ו-20% מניות)

09.11.200924.924.9פסגות מדדים (מורכבות: 90% אג"ח ו-10% מניות)

03.12.200943.043.0פסגות מדדים (תל-בונד שקלי)

09.12.200915.115.1פסגות מדדים (תל-בונד שקלי)

(1) 12,133.24912,133.20.0הקצאות

25.01.2009203.8203.80.0אינדקס סל (תל-בונד 60)
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25.01.200959.959.90.0אינדקס סל (מורכבת: גילון, מק"מ, גליל 5-2)

04.08.2009764.3764.30.0

12.08.2009599.2599.20.0אינדקס סל (מורכבות: 5% מניות ו-95% אג"ח, 20% מניות ו-80% אג"ח)

12.08.2009399.4399.40.0אינדקס סל (מורכבות: 15% מניות ו-85% אג"ח, 100% אג"ח)

26.08.2009100.6100.60.0אינדקס סל (מורכבות: 5% מניות ו-95% אג"ח, 20% מניות ו-80% אג"ח)

07.12.2009693.3693.30.0אינדקס סל (תל-בונד שקלי, מורכבות: 100% אג"ח, 12% מניות ו-88% אג"ח)

22.01.200934.834.80.0הראל סל (גליל 5-2)

01.02.2009229.2229.20.0הראל סל (תל-בונד 20, תל-בונד 60)

11.02.2009749.8749.80.0הראל סל (תל-בונד 20, תל-בונד 60)

03.05.200974.574.50.0הראל סל (גילון, שחר 5-2, גליל 2-0)

06.05.2009286.2286.20.0הראל סל (תל-בונד 40)

17.05.20099.89.80.0הראל סל (אופ' כיסוי רכש ומכר- נפט, זהב)

03.12.200968.468.40.0הראל סל (זהב)

03.12.2009297.3297.30.0הראל סל (תל-בונד שקלי)

14.12.2009147.0147.00.0הראל סל (מדד אג"ח חברות בארה"ב)

30.12.200947.047.00.0הראל סל (מדד אג"ח חברות בארה"ב)

03.12.1200988.588.50.0הראל סל (שחר, ממשל' שקלי)

01.02.2009391.8391.80.0קסם סל ומוצרים (תל-בונד 60)

19.02.200996.496.40.0קסם סל ומוצרים (חוזה עתידי נפט)

05.03.200929.029.00.0קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי - רכש נפט)

08.06.200929.829.80.0קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי - רכש ומכר זהב)

29.10.200938.738.70.0קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי - רכש ומכר דולר)

01.11.200957.257.20.0קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי - רכש ומכר נפט)

03.12.200997.597.50.0קסם סל ומוצרים (זהב)

03.12.2009794.2794.20.0קסם סל ומוצרים (תל-בונד שקלי, שורט: תל-בונד שקלי, גליל 5-2, שחר 5+)

16.12.200997.397.30.0קסם סל ומוצרים (שורט: תל-בונד שקלי)

28.12.200930.230.20.0קסם סל ומוצרים (תל-בונד שקלי)

11.03.2009231.3231.30.0תכלית גלובל (זהב, שורט-זהב, חוזה עתידי - נפט)

07.04.200996.896.80.0תכלית גלובל (זהב)

15.12.2009293.6293.60.0תכלית גלובל (תל-בונד שקלי)

20.12.2009200.0200.00.0תכלית גלובל (מורכבות: 100% אג"ח)

20.04.200931.631.60.0קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי - רכש ומכר נפט)

14.05.2009200.2200.20.0פסגות מדדים (תל-בונד 60)

23.06.2009747.0747.00.0הדס מדדים (גילון, שחר: 2-0, 5-2, 5+)

30.06.2009697.4697.40.0מבט מדדים (שורט: תל-בונד 40, גליל 5-2)

07.12.2009320.8320.80.0מבט מדדים (תל-בונד שקלי)

09.12.2009204.2204.20.0מבט מדדים (שורט: תל-בונד שקלי)

09.12.2009153.6153.60.0מבט מדדים (מורכבות: 90% אג"ח ו-10% מניות)

09.07.2009196.2196.20.0תכלית מורכבות (תל-בונד 40 - שורט)

17.08.2009202.5202.50.0תכלית מורכבות (תל-בונד 60 - שורט)

29.09.200998.898.80.0תכלית מורכבות (שורט: נפט)

01.11.2009400.0400.00.0תכלית מורכבות (מורכבות: 100 אג"ח, 95% אג"ח ו-5% מניות, 90% אג"ח ו-10% מניות)

01.11.2009100.0100.00.0תכלית מורכבות (מורכבות: 90% אג"ח ו-10% מניות)

11.11.2009198.6198.60.0תכלית מורכבות (שורט: גליל 5-2)

06.09.2009366.2366.20.0פסגות מדדים (מורכבות: 95% אג"ח ו-5% מניות, 80% אג"ח ו-20% מניות)

21.10.2009360.5360.50.0פסגות מדדים (מורכבות: 95% אג"ח ו-5% מניות, 80% אג"ח ו-20% מניות)

09.11.2009273.6273.60.0פסגות מדדים (מורכבות: 90% אג"ח ו-10% מניות)

03.12.2009245.2245.20.0פסגות מדדים (תל-בונד שקלי)

2,735.190.02,735.1אג"ח מוסדיים

10% מניות ו-90% אג"ח ממשלתיות, 20% מק"מ ו-80% אג"ח (מורכבות: אינדקס סל
ממשלתיות)
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25.02.2009597.6597.6מסחר ושרותים(סד' 5 ו-6)מקורות (לא בורסאית)

21.07.200993.093.0מסחר ושרותים(סד' 5)מקורות (לא בורסאית)

22.07.200933.633.6מסחר ושרותים(סד' 7)מקורות (לא בורסאית)

16.02.2009500.0500.0מסחר ושרותים(סד' 2020)חשמל

24.03.2009258.2258.2מסחר ושרותים(סד' א' ו-ב')נתיבי גז (לא בורסאית)

12.05.2009695.2695.2תעשייה(סד' א', ב' ו-ג')כיל

07.07.200989.589.5נדל"ן ובינוי(סד' א')קנית השלום (לא בורסאית)

03.09.200920.020.0נפט(סד' ב')דלק אנרגיה

06.12.2009448.0448.0מסחר ושרותים(סד' ב')פרטנר

 

29,299.9840.029,299.9סה"כ הנפקות אג"ח  לציבור (חברות, מובנות ות.פיקדון)

500.010.0500.0מזה : חברות חדשות

4,009.631765.63,244.0סה"כ הקצאות אג"ח  (חברות, מובנות ות.פיקדון)

33,309.5115765.632,543.9סה"כ הנפקות והקצאות פרטיות

2,735.190.02,735.1אג"ח למוסדיים - סחיר

762.260.0762.2אג"ח למוסדיים - נ.ש.ר - לא סחיר

3,497.3150.03,497.3סה"כ אג"ח למוסדיים
36,806.8130765.636,041.2סה"כ אג"ח לא ממשלתיות

13,214.49412,133.21,081.2סה"כ מוצרי מדדים

(1) הנפקות והקצאות של מוצרי מדדים אינן נכללות בגיוסי ההון.


