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  :מיליארד שקל 2.2-כ ,מהציבור וממוסדיים, ח"הסקטור העסקי בשוק האג גייס ילביו
ח לא "אגמחציתו בו ח צמודות מדד"באמצעות אגכמחצית הסכום , מיליארד שקל 1.7-גויסו כ ח"של אג הנפקות לציבור ששב •

מיליארד שקל  0.3-כ .כל אחת, מיליארד שקל 0.7-כ ושגייס ,מנפיקיםדיסקונט וירושלים הנפקות  ו הבנקיםבלט. צמודות
 . קבוצת דלק י"ע, למשקיעים מוסדיים ח צמודות מדד"פרטית של אגבהקצאה גויסו נוספים 

  .קנית השלוםומקורות  –י החברות הלא בורסאיות "גויסו במסגרת רצף מוסדיים ענוספים מיליארד שקל  0.2-כ •
  

י "מחציתם ע, ח"אגהנפקות והקצאות של מיליארד שקל באמצעות  16-כמהציבור גייס הסקטור העסקי הראשונה  מתחילתבסיכום 
 .2008מיליארד שקל בכל שנת  17.6-לעומת כ, הבנקים

 
מתחילת השנה ו, כמעט פי שניים לעומת החודש הקודם –מיליארד שקל  4.2-כבוהסתכמו  התגברו היצירות ביוליח "האגקרנות ב

מיליארד שקל החודש  1.7-נמשכו הפדיונות והסתכמו בכ הכספיותבקרנות , מאידך. מיליארד שקל 16.5- כבסכום ענק של מו הסתכ
  השקליות קרנות ה למעט , לא נרשמה החודש פעילות מהותית, לסוגיהן, בקרנות האחרות. מתחילת השנהמיליארד שקל  9.5-ובכ

מיליארד שקל בשליש  4.7-לאחר יצירות בהיקף של כ ,חודש שני ברציפות, מיליארד שקל 0.5-כבהיקף של פדיונות  בהן נרשמו 
   .הראשון של השנה

  
 9200/20097-1יליו  

 )מיליארדי שקלים(ערך שוק .1
  748.2 מניות והמירים.א 
 721.1) ממשלתיות ואחרות(איגרות חוב .ב 
 78.5 מלווה קצר מועד.ג 
 )מיליוני שקלים(יומי ממוצע  מחזורי מסחר .2
  1,538 1,818 מניות והמירים.א 
  4,380 4,030 איגרות חוב.ב 
 495644 מלווה קצר מועד.ג 
  )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי  .3
 25276252-א"אופציות וחוזים על מדד ת.א 
 3435 ח"על מטאופציות וחוזים .ב 
  חדשותגיוס הון וחברות  .4
 00בבורסה"חברות מניות חדשות"מספר.א 
  מספר הנפקות לציבור .ב 
 22 8 מניות והמירים .1.ב 
 629)ללא מוסדיים(איגרות חוב לא ממשלתיות.2.ב 
 )מיליוני שקלים(היקף ההנפקות וההקצאות. ג 
 3831,562 * מניות והמירים.1.ג 
 3061,229גיוס הון בישראל: מזה                
2,24718,491*איגרות חוב לא ממשלתיות.2.ג 
 2162,442"רצף מוסדיים"ר ו.ש.איגרות חוב נ: מזה                   
 46,218 5,994איגרות חוב ממשלתיות ברוטו.3.ג 
29,807 5,289איגרות חוב ממשלתיות נטו.4.ג 
 נומינלי במדדי שעריםשינוי .5
 45.1% 10.2% 25-א"ת.א 
 10.4%56.8% 100-א"ת.ב 
 82.5%  8.3%"יתר. "ג 
 59.8% 5.1% 15 טק-תל.ד 
 3.9% 0.5%ממשלתיות חוב-איגרות.ה 
 24.5% 2.4% 60בונד -תל. ו 
 633מספר חברות שמניותיהן רשומות .6
2,56912,116)שקליםמיליוני(גיוס נטו בקרנות נאמנות  .7
 3131,268 קרנות מניות .א 
4,23416,502  ח"קרנות אג.ב 
  3,754 -467  קרנות שקליות.ג 
 -1,666-9,562 כספיותקרנות.ד 
  8612  ל"קרנות חו.ה 
 69142 קרנות שונות.ו 

  
  נורית דרור

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


