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אג"ח –
חדות בשוק המנייות והתגברות היצירות בקרנות הא
ת
שערים
עליות ש
ביולי 2009
ב
למגמה הכלל עולמית.
ה
בדומה
בשוק המניות בתל-אביב ,ב
שערים חדות ב
רשמו עליות ש
ביולי נר
תאמה ,מתחיילת השנה .יצוין כי
השלימו עלייה של כ 45%-ו 57%-בהת
 2ות"א 100-בכ 10%-וה
בסיכום חודשי עלו מדדי ת"א25-
השלים
פטמבר
שיעור דומה ,ה
עלה החודש בש
דרס" .מדד ת"א ,75-ש ה
קריסת "ליהמן ברד
ת
 ,2008ערב
2
לרמה בה היו בספ
ה
המדדים חזרו
ם
ת
ה בזכות
מתחילת השנה
של כ 108%-מ
זינוק ש
מניות הנפט הכלולות בו.
 20%ואחריהן מניות
המובילים ,האחרים ,ככאשר הובילו מניות הבנקיים עם עלייה חדה של כ%-
ם
דדים
שערים אפיינו את כל המד
עליות ש
מתונה יחסית בשיעור של כ.7%-
חודש עלייה מ
הגדולות ומניות התל-טק רשמו הח
ת
היתר
 .15%מניות ה
הנדל"ן הגדולות עם עלייה של כ%-
עלייה חדה
ה
המדד ,עלו ביולי בכ 2%-והשלימו
תיות ,צמודות ה
איגרות החוב הלא ממשלת
ה מעורבת .א
איגרות החוב נרשמה מגמה
בשוק א
תחילת
של כ 16%-מת
שלים עלייה ש
אשר מדד תל-בונד  20הש
בכ ,2.5%-כא
די התל-בונד עלו החודש ב
מתחילת השנה .מדד
ת
33%
של כ%-
זינק בכ 37%-ללאחר ירידות חדות
קשורות לענף הנדל"ן( ק
הכלולות בו ק
תל-בונד) 40-שרבות מאיגגרות החוב ה
השנה ,ואילו מדד ת
תחילת
המדד ,עלו אף הן החודש בשיעור של כ 1.5%-ומת
החוב הממשלתיוות ,צמודות ה
ב
בחודשים האחרונים של  .2008איגרות
עלו בכ.8%-
השנה ע
,3.5
הדולר ביחס ללשקל בכ5%-
עת החלשות ה
 ,2.5%בהשפע
החוב הלא-ממשללתיות צמודות המט"ח ירדו החודש בכ%-
ב
מאידך ,איגרות
ו
ירדו בכחצי אחוז.
ו
מסוג "שחר",
ג
שלתיות הלא צצמודות,
איגרות החוב הממש
ת
מניות הסתכם החודש בכ8-
סחר היומי במ
בפעילות ומחזור המס
ת
רידה
חרף חופשת הקיץ ,לא נרשמה יר
 1.8מיליארד שקל – גבוה במעט
אשתקד .מגמה דומה אפיינה ת
ד
מתחילת השננה ,אך עדיין נמוך במעט מהמחזור הממוצע
מהמחזזור הממוצע מ
את המסחר באופציות
שנת .2008
מת כ 330-אללף יחידות בש
דות ביום ,לעומ
 275אלף יחיד
סחרו ביולי כ5-
מדד ת"א 25-ונס
על ד
הדולריות לא נרשמה עלייה
ת
שתקד .באופצציות
איגרות הסתככם המחזור היומי ,ביולי ,בכ 4-מיליארד שקל  -בדומה לממוצע אש
בשוק א
לממוצע מתחילת השנה – מחזוור הנמוך בכ20%-
ע
דומה
בפעילות ,למרות החלשות הדוללר ,ונסחרו כ 35-אלף יחיידות ביום בד
אשתקד.
מהמחזזור הממוצע א
שקל .מתוכם ,כ90-
ות לציבור ,בסככום כולל של כ 225-מיליון ש
שלוש הנפק ת
בשוק המניות הראשוני בוצעו ביולי  5הנפקות זכויות וש
פרטיות
חמש הקצאות פ
סף ,בוצעו ש
התאמה .בנוס
נצבא וחברת הביומד – ביוליין אר אקס ,בה
א
ת הנדל"ן
מיליון שקל גוייסו ע"י חברת
וכ 50-מ
קל.
של מניות בסך של כ 80-מיליון שק
שוק המניות המקומי ,בהננפקות ובהקצצאות פרטיות ,כ 1.2-מיליארד שקל בללבד ,לעומת כ6.2-
שנה גויסו בש
בסיכום מתחילת הש
שנת .2008
מיליארד שקל בכל ש
רות  344סדרות של
בחסר .כיום נסחר
ר
תעודות
התעודות הן ת
המדדים התווספו  8סדרות חדשוות של מוצרי מדדים 7 ,מה
ם
מוצרי
בשוק מ
מניות; ו 39-תעודות מורכבות .מחזור
ת
על מדדי
דות בחסר ל
 46אופציות כייסוי;  46תעוד
תעודות סל; 6
מדדים ,הכולללות –  213ת
מוצרי מ
אמה.
חברות ,בהתא
 21%ממחזור המסחר באג"ח ח
מניות וכ2 -
ביולי ,מהווה כ 24%-ממחזוור המסחר במ
רי המדדים ,ב
המסחר היומי במוצר
ר
לא צמודות וכ37%-
63%
מהסכום גויסו באמצצעות אג"ח א
ם
רד שקל .כ%-
חודש ,בבורסה ,סכום של כ 6-מיליאר
הממשללה גייסה הח
ארד שקל .כלומר ,סך הגיווס נטו
חוב בסך של כ 0.7-מיליא
פדיונות קרן של איגרות ח
עות אג"ח צמודות מדד .מנגד ,נרשמו פ
באמצע
בכל שנת
שגויס נטו ל
 95מהסכום ש
שקל – כ5%-
 29מיליארד ש
סתכם בכ9.8-
ד שקל ומתחילת השנה הס
הסתכם החודש בכ 5.3-מיליארד
ם
.2008
נתונים עיקריים
)במיליוני שקלים(
מחזור מסחר יומי ממוצע
הון בישראל
גיוס ה

מנייות
אג"ח
)(1
מנייות
)(2
תי
אג"ח לא ממשלת

1-7/2009
1,538
4,380
1,229
18,491

2008

2007

1,964
4,020
6,230
23,354

2,075
3,281
21,389
87,117

חו"ל.
אופציות; לא כולל גיוס הון בח
רטיות ומימוש א
) (1כולל הקצאות פר
ברות בנות.
מוש אופציות; ללא כולל הקצאוות פרטיות לחב
אג"ח נ.ש.ר ,רצצף מוסדיים ומימ
עודות פיקדון ,א
) (2כולל אג"ח חברות ,מובנות ,תע

-2ביולי גייס הסקטור העסקי בשוק האג"ח ,מהציבור וממוסדיים ,כ 2.2-מיליארד שקל:
• בשש הנפקות לציבור של אג"ח גויסו כ 1.7-מיליארד שקל ,כמחצית הסכום באמצעות אג"ח צמודות מדד ומחציתו באג"ח לא
צמודות .בלטו הבנקים ירושלים הנפקות ודיסקונט מנפיקים ,שגייסו כ 0.7-מיליארד שקל ,כל אחת .כ 0.3-מיליארד שקל
נוספים גויסו בהקצאה פרטית של אג"ח צמודות מדד למשקיעים מוסדיים ,ע"י קבוצת דלק.
• כ 0.2-מיליארד שקל נוספים גויסו במסגרת רצף מוסדיים ע"י החברות הלא בורסאיות – מקורות וקנית השלום.
בסיכום מתחילת הראשונה גייס הסקטור העסקי מהציבור כ 16-מיליארד שקל באמצעות הנפקות והקצאות של אג"ח ,מחציתם ע"י
הבנקים ,לעומת כ 17.6-מיליארד שקל בכל שנת .2008
בקרנות האג"ח התגברו היצירות ביולי והסתכמו בכ 4.2-מיליארד שקל – כמעט פי שניים לעומת החודש הקודם ,ומתחילת השנה
הסתכמו בסכום ענק של כ 16.5-מיליארד שקל .מאידך ,בקרנות הכספיות נמשכו הפדיונות והסתכמו בכ 1.7-מיליארד שקל החודש
ובכ 9.5-מיליארד שקל מתחילת השנה .בקרנות האחרות ,לסוגיהן ,לא נרשמה החודש פעילות מהותית ,למעט הקרנות השקליות
בהן נרשמו פדיונות בהיקף של כ 0.5-מיליארד שקל ,חודש שני ברציפות ,לאחר יצירות בהיקף של כ 4.7-מיליארד שקל בשליש
הראשון של השנה.
יולי 2009
.1

.2

.3
.4

.5

.6
.7

ערך שוק )מיליארדי שקלים(
א .מניות והמירים
ב .איגרות חוב )ממשלתיות ואחרות(
ג .מלווה קצר מועד
מחזורי מסחר יומי ממוצע )מיליוני שקלים(
א .מניות והמירים
ב .איגרות חוב
ג .מלווה קצר מועד
נגזרים ממוצע יומי )באלפי יחידות(
א .אופציות וחוזים על מדד ת"א25-
ב .אופציות וחוזים על מט"ח
גיוס הון וחברות חדשות
א .מספר "חברות מניות חדשות" בבורסה
ב .מספר הנפקות לציבור
ב .1.מניות והמירים
ב .2.איגרות חוב לא ממשלתיות )ללא מוסדיים(
ג .היקף ההנפקות וההקצאות )מיליוני שקלים(
ג .1.מניות והמירים*
מזה :גיוס הון בישראל
ג .2.איגרות חוב לא ממשלתיות*
מזה :איגרות חוב נ.ש.ר ו"רצף מוסדיים"
ג .3.איגרות חוב ממשלתיות ברוטו
ג .4.איגרות חוב ממשלתיות נטו
שינוי נומינלי במדדי שערים
א .ת"א25-
ב .ת"א100-
ג" .יתר"
ד .תל-טק 15
ה .איגרות-חוב ממשלתיות
ו .תל-בונד 60
מספר חברות שמניותיהן רשומות
גיוס נטו בקרנות נאמנות )מיליוני שקלים(
א .קרנות מניות
ב .קרנות אג"ח
ג .קרנות שקליות
ד .קרנות כספיות
ה .קרנות חו"ל
ו .קרנות שונות

1-7/2009
748.2
721.1
78.5

1,818
4,030
495

1,538
4,380
644

276
34

252
35

0

0

8
6

22
29

383
306
2,247
216
5,994
5,289

1,562
1,229
18,491
2,442
46,218
29,807

10.2%
10.4%
8.3%
5.1%
0.5%
2.4%

45.1%
56.8%
82.5%
59.8%
3.9%
24.5%
633

2,569
313
4,234
-467
-1,666
86
69

12,116
1,268
16,502
3,754
-9,562
12
142

נורית דרור
יחידת המחקר
* כולל מימושי אופציות; לא כולל הקצאות לחברות בנות ומוצרי מדדים.

