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   1020הבורסה בשנת 

  
  

על , בעולם וגם בישראל, התאפיינה ברמת אי ודאות גבוהה בשוקי ההון, בדומה לקודמתה ,2010שנת 
עליות . 2008בקיץ  העולמי שהחלמשבר המהמשך התאוששות השווקים ימני שאלה באשר לסרקע 

  .תנודתיות רבה תוך נבלמו ,2009שנת  שאפיינו את, השערים החדות
  
. אך התאוששו במחצית השנייה, צית הראשונה של השנהחירדו במ רי המניות בארץ ובעולםעש

 2008 של נובמבר מהשפל 124%-השלים עלייה חדה של כ, 16%- בכ 25-א"תמדד בסיכום שנתי עלה 
  .2007אוקטובר של  ת השיארממ  8%-יה גבוה בכהו
   

 ,2007קרובים לשיא של  ,קודמתשנה המאלה של ה גבוהים םניות התאפיין במחזורימהמסחר ב
 3.2-כהשנה  ייסו גחדשות  חברות 17 .לאחר שנתיים של האטה ,הראשוניובעלייה בפעילות בשוק 

  .מיליארד שקל
כרבע מהעלייה  :תה השנה השפעה מהותית על המסחר בבורסהיה והגז שותפויות הנפטללחברות ו

מהגידול  40%-ויותר מ, בהם יםלולהנפט הכ בניירותבמדדים העיקריים נובע מהעליות החדות 
  .אלה ניירותבמחזורי המסחר ב 3פי של נובע מגידול , במחזורי המסחר במניות

  
-בפברואר מיליארד דולר 1.9-מכרו מניות בהיקף של כ, שלפי דיווחי בנק ישראל, המשקיעים הזרים

ורכשו חזור החלו ל, מפותח שוקל MSCIי "שדרוג ישראל ע קראתתקופת המעבר של - 2010מאי 
  .2010 נובמבר- חודשים יולימיליארד דולר ב 0.7-כבשווי של מניות 

  
עליות חדות בשערי איגרות החוב של לאחר , 13%-כעד בשוק איגרות החוב נרשמו עליות שערים של 

בין  ,י חברות"גיוסי הון ערים עגם השנה ח הראשוני נרשמו "בשוק האג .הסקטור העסקי אשתקד
 18%-בכגבוה  ,מיליארד שקל 43- בסכום כולל של כואלה הסתכמו , ית הנמוכהבזכות הריב ,היתר

 .הצטמצמו בשיעור חד ותח ממשלתי"אגשל הנפקות ה, לעומת זאת .הקודמתמהשנה 
  

שווי החזקות  .מוצרי מדדים 416בסוף השנה נסחרו ובמהירות שוק מוצרי המדדים המשיך להתפתח 
בסוף מיליארד שקל  45-לעומת כ, מיליארד שקל 55-כל שנהסוף הבוהגיע  עלה תעודות הסלהציבור ב

, הציבורי "תעודות נוספות ערכישות של מ יםנובעמהגידול מיליארד שקל  5.5-ככאשר , 2009שנת 
  .עליות שערים של נכסי הבסיסמ השארו ,בעיקר סלים על מדדי מניות

  
גדולות עם יצירות , רציפותיה ביזו השנה השנ, המשיכו לבלוטח "משקיעות באגקרנות הנאמנות ה

  .השקליותבקרנות פדיונות על חשבון בעיקר , שקלמיליארד  14- בסך של כ
  

  שוק המניות
  2010הנתונים הבולטים בשנת 

  
  מיליארד שקל 16.4 •

תוך עליות , MSCIי "יום שדרוג ישראל לקבוצת השווקים המפותחים ע, 2010במאי  26-ב, מחזור שיא בבורסה
  .תו יוםבאו 2%-שערים של כ

  
• 16% 

 לקראת סוף השנהו 2008מהשפל של נובמבר  124%-עלה בכ 25-א"ת מדד .25-א"ת העלייה השנתית במדד
העלייה החדה מנובע  ,2010בשנת , מהעלייה במדד רבעכ .2007רמת השיא של אוקטובר מ 8%-היה גבוה בכ

  .וב יםהנפט הכלול ניירותב
 

• 32% 
  .בו יםהנפט הכלולניירות בשערי  חדהעלייה בזכות יתר המדד העלייה השנתית ב

  



   
  

 
• 49% 

  .אשתקד 7.5לאחר זינוק של יותר מפי , פטניירות הנבממוצעת עלייה שנתית 
  

 מיליארד שקל 2 •
  .2007-ב  וקרוב לשיא שנרשם 2009לעומת שנת  20%-בכ גבוה –מחזור המסחר היומי הממוצע במניות 

  
 מיליארד שקל 12.8 •

   ).קבוצת עזריאליי "מיליארד שקל ע 2.5-כ של כולל גיוס בסך( שראלבימניות  גיוס ההון באמצעותסך 
  

 מיליארד שקל  1.8  •
  .בנק דיסקונטממניות  25%הפרטת 

 
• 17  

  .מיליארד שקל 3.2-גייסו כ  2010-בחברות חדשות  
 

  
 עלה סיכום שנתיב. בתנודתיות רבה, כמו גם בבורסות העולם, התאפיין המסחר בישראל 2010 בשנת
בסוף השנה . 2008בנובמבר  23-מהשפל שנרשם ב 124%-כהשלים עלייה של ו 16%- כב 25- א"מדד ת

  .2007בסוף אוקטובר  מהשיא שנרשרמת המ 8%-גבוה בכהמדד  היה
  

והגיע בסוף השנה לרמת  15%- עלה ב 100-א"מדד ת. המדדים המוביליםמרבית את  עליות שערים אפיינו
- עלו בכבנקים -א"ות 15טק - מדדי תל ואילו עלה בשיעור דומה 15-ן"נדלמדד ,  2010השיא של אוקטובר 

, מדד הביומד .בשנה הקודמת 90%-130%בשיעור של זינקו   מדדים אלהיש להזכיר ש. בלבד 6%
  .עד סופה 16%-ירד בכ ,שהושק במרס השנה

. בו יםהכלול ,גזנפט וי חיפושל יםהקשורניירות עלייה חדה בעקב , היתרנרשמה במדד  32%-עלייה של כ
 7.5לאחר שזינקו ביותר מפי וזאת , 49%-הנפט המשיכו לבלוט השנה עם עלייה חדה של כניירות 
   .אשתקד

  
והשיגו תשואה עודפת על פני המדדים , דולריים מונחיםב, 23%-בכ השנהעלו אביב -בתלמדדי המניות 

   .אירופהמערב ב וב"בארההמובילים בבורסות 
  

אלה באו לידי . והמצב האיתן של המשקיציבות המערכת הפיננסית מו תר הישראלילאיתנות שוק ההון 
; 2010בשנת  4%- כל ,בשנה הקודמת 0.7%- כבעלייה חדה בשיעור הצמיחה במשק מ, בין היתר, ביטוי

י "חות כספיים חיוביים ע"ופרסום דו  ;2010סוף ב 6.5%- לכאשתקד  7.6%-מכירידת האבטלה במשק 
  .בורסאיותהחברות ה

-עלה ברבעון השלישי ב ג"התמ - ף השנה פורסמו נתונים המורים על האטה בצמיחת המשקלקראת סו
ברבעון  וירדוייצוא הסחורות והשירותים ואילו הייצור התעשייתי , ברבעון השני 4.5%לעומת  3.8%

  .השלישי של השנה לאחר עלייה במחצית הראשונה של השנה
  

העלה נגיד בנק ישראל את  ,תפרצות אינפלציוניתמנת למנוע ה- ועל השיפור הכלכלי במשקבעקבות 
  . אוקטוברב 2%לרמה של , שלוש פעמים, הריבית הנומינלית ברבע אחוז

  
 הצמיחה חידוש- אי: ותהבינלאומי ההשפעותעל , בסופו של דבר, גברוהחיוביים המקומיים הגורמים 

   .אירופהדרום ת במדינולובות ענק והורדת הדירוג ח ,גבוההה לאבטהשיעור , במדינות רבות
  
יתה השפעה ה, במאי 26-שנכנס לתוקף ב, MSCIי "שדרוג ישראל לקבוצת השווקים המפותחים על

היום בו נכנס , במאי 26- ב. בבורסההמסחר  משמעותית על פעילות משקיעי חוץ בישראל ועל מחזור
מיליארד  4.4-כ( לשקמיליארד  16.4- בהיקף של כ, אביב מחזור שיא-נרשם בבורסה בתל, השדרוגלתוקף 
שנמכרו  המניותרוכשים מקומיים וזרים קלטו את  .במהלך השנה יומימהמחזור ה שמונהגבוה פי , )דולר

  .2% -אף עלה באותו יום בכ 25- א"ומדד ת
  

בורסה מניות ב, לפי נתוני בנק ישראל, נטו תושבי חוץמכרו  )מאי- בחודשים פברואר(ערב תקופת המעבר 
 2- כ רכשולאחר ש, )מיליארד דולר 0.8-כ, חודש  השדרוג, מתוכם במאי(דולר מיליארד  1.9-א בכ"תב



   
  

והמשקיעים הזרים החלו לחזור , ותכירכבר ביוני נבלמו המ .2010ובינואר  2009בשנת  דולרמיליארד 
   .מיליארד דולר 0.7-כבמניות  רכשו 2010 נובמבר- יוליכבר בחודשים ולשוק המניות 

אך בהמשך התחדשו עליות , 12%- א בכ"קדמו לשדרוג ירדו שערי המניות בתמעניין לציין שבחודשיים ש
   .השערים

כאשר במניות הסקטור , לא היתה אחידה הם פעיליםהשפעת השדרוג על החזקות הזרים במניות בהן 
   .יהםוירידה בהחזקות משקיעים זריםי "עבלטו מכירות מסיביות הבנקאי 

  
וקרוב  אשתקדמהמחזור  20%-בכגבוה  -מיליארד שקל  2-בכהסתכם  2010בשנת מחזור המסחר היומי 

   .2007שנת של שיא ל
זינק המחזור והסתכם  ,MSCIי "השדרוג עמועד  ,במאיכאשר , המחזור התאפיין אף הוא בתנודתיות רבה

, מיליארד שקל 1.5-בהיקף של כ ,ברבעון השלישי של השנה נרשם מחזור יומי נמוך. מיליארד שקל 3.3- בכ
   .מיליארד שקל 2- כת סוף השנה התייצב על רמה ממוצעת של ולקרא

  
ניירות עליות השערים החדות ב .מסחר במניותההיתה השנה השפעה על שותפויות הנפט ללחברות ו

יותר , בנוסף. מעליות השערים של מדדי המניות העיקרייםתרמו השנה כרבע  ,49%- עור של כיבש ,הנפט
 בחברות ובשותפויותמסחר השנה נובע מהקפיצה החדה במחזורי המסחר מהגידול במחזור ה 40%-מ

 5%לעומת , )ללא תעודות סל( מסך המחזור 18%- במחצית השנייה של השנה היווה המחזור בהן כ. הנפט
היו מענף  2010המניות הסחירות ביותר בבורסה בשנת  25מבין  6, בנוסף. 2008בשנת  0.3%-ו, אשתקד
  . הנפט

  
וזאת לאחר , י חברות חדשות"גם ע, מניות בארץה גיוס ההון בשוקהיקף הגדיל את י הסקטור העסק

 12.8-כעל  2010בשנת  עמד ותהקצאות פרטיות ומימוש אופצי, הנפקותהסך  .עמוק שפלשנתיים של 
  :2008- ו 2009משנות המשבר מיליארד שקל בכל אחת  6-לעומת כ, מיליארד שקל

  
 35-ו לציבורהנפקות  65באמצעות , אביב- בשוק המניות בתל ,מיליארד שקל גויסו השנה 8.5-כ •

 קבוצת עזריאליי "גויסו עמהם מיליארד שקל  2-כ .2009שנת לעומת  3.5פי יותר מ, זכויותהנפקות 
החברה גייסה כחצי מיליארד שקל . בשוק המניות, בהנפקה ראשונית הגדולה ביותר של חברה פרטית

 . בתחילת חודש יולי, 25-א"מדד תכנסו לנומניותיה , מוסדיים בהקצאת מניות למשקיעים, נוספים
  

                          2009-2010אביב - הנפקות מניות בתל
  

 סכום שגויס 
 )במיליוני שקלים(

 הנפקותפרמס

200920102009 2010 
  17 1 3,237 28 חברות חדשות
 83 60 5,226 2,293 חברות נסחרות

 100 61  8,463 2,321כ"סה

  
 חברות חדשות 17נרשמו למסחר מתחילת השנה בפברואר ו החל ,הואצה הפעילות בשוק הראשוני

  . שקלמיליארד  3.2-שגייסו מהציבור סכום כולל של כ, )עזריאלי כולל(
 ארבעהאחרון של השנה הונפקו בשליש ו, שוק הראשוניבבמחצית השנייה של השנה חלה האטה 

אי הוודאות במחצית  - בקשות לרישום של חברות חדשות 20- ו קרוב להוגשלמרות ש, חברות חדשות
  . השנייה של השנה גרמה לדחייה של רוב ההנפקות

  
 י"ע ומהסכום גויס 40%-כ .ותהקצאות פרטיות של מני 80יליארד שקל גויסו השנה באמצעות מ 3.8-כ •

ות בולטת השנה היתה הקצאת מני .ן"כאשר אשתקד בלטו חברות ענף הנדל, מסחר ושירותיםחברות 
 .האם-החברהמ" אלון דור" במסגרת רכישת, מיליארד שקל 1-בסך של כאלון רבוע כחול של 

  
 .בעקבות מימוש סופי של כתבי אופציה למניות ,מיליארד שקל נוספים הוזרמו לחברות 0.5-כ •

  
חברות  י"ע, קלש יליארדמ 0.5-כ, מרביתם ,בלבד שקלמיליארד  0.6-כ ל"גייסו בחו בורסאיותהחברות ה

  .דואליות



   
  

   
שקל בתמורה  יליארדמ  1.8-גייסה מדינת ישראל כ, 2010שהתחדש בשנת  במסגרת תהליך ההפרטה

  .בשלושה שלבים ,בנק דיסקונטמניות מ 25%-מלוא החזקותיהלמכירת 
  

בשווי , חברות 53שממשיך לצמוח בבורסה ומונה כיום , ארבע  מנפיקות חדשות השנה הן מתחום הביומד
הכולל כיום  –מדד הביומד  –מדד חדש  2010הושק במרס , לאור ריבוי החברות. מיליארד שקל 16-של כ
יצקו ,ללא פעילות עסקיתקודם חברות בורסאיות שהיו שמונה , בנוסף .חברות הביומד הגדולות 27את 

  .לתוכן פעילות בתחום הביומד
  

 חברת המחשביםו, פלוריסטםו פרוטליקס ,פרולור –חברות ביומד אמריקניות  שלוש, 2010במהלך שנת 
 ,די מדיקל –חברת הביומד הישראלית  .במסגרת הרישום הכפול א"רשמו את מניותיהן למסחר בת, אלוט

  . ק"ב ורשמה את מניותיה למסחר בנאסד"בארה דולרמיליון  10.5- גייסה כ, א"שמניותיה נסחרות בת
  

מחקו את מניותיהן מהמסחר  וריפוןה האמריקנית והחבר מטאלינק, אי.טי.מאינד סיהחברות  ,במקביל
חברות  48כיום . ה זרהבחבר הב בעקבות מיזוג"א וגם בארה"נמחקה מהמסחר בת סטארלימסו, א"בת

   .א ובאירופה"חברות נסחרות בת ששב ו"א ובארה"בתבמקביל נסחרות 
  

החברות  מספר. 2008בשנת שהחלה , במספר החברות הבורסאיותנמשכה הירידה  2010 בשנת
חברות  14 בורסהמההשנה נמחקו במהלך . 2009בסוף  622-לעומת כ 2010בסוף  613- להגיע  בבורסה

וחברה חברות דואליות  ארבע ,, עקב אי עמידה בכללי השימורחברות  12 ,בעקבות הצעות רכש ומיזוגים
   .עקב הסדר נושים אחת

  
  מוצרי מדדים

  2010הנתונים הבולטים בשנת 
  

 מוצרי מדדים סדרות של 416 •
  .אופציות כיסוי  18- תעודות סל ו 398כיום נסחרות  .תעודות סל חדשות 45-הונפקו כ 2010בשנת 

 
 מיליארד שקל 55 •

ע נבהגידול . 2009לעומת סוף שנת  22%-עלייה של כ – 2010  בדצמברשווי החזקות הציבור במוצרי מדדים 
  .הן מרכישות הציבור והן מעליית שערים של נכסי הבסיס

 
• 16% ;20% 

- ח לא"ממחזור המסחר באג 20%-וכממחזור המסחר במניות  16%-מחזור המסחר במוצרי מדדים היווה כ
   .בשנה הקודמת 22%-וכ 20%-לעומת כ, ממשלתיות

  
 2010בסוף . ברציפות שביעיתשנה  – 2010בשנת מוצרי המדדים נמשכה המואצת של שוק התפתחות ה

מדדים  55-ו מקומייםמדדים  12על תעודות סל  382 -ל בבורסה םינסחרהמצבת מוצרי המדדים הגיעה 
  .סלי סחורות 16-אופציות כיסוי ו 18, בינלאומיים

  
גבוה , מיליארד שקל 55-והסתכם בכ הגיע לרמת שיא 2010 בדצמברבתעודות סל שווי החזקות הציבור 

 5.5-יותר מדות בשווי של רכישות של תעונובעת מ עלייהה .מיליארד שקל מהשווי בתחילת השנה 10- בכ
  .עלייה במחירי נכסי הבסיס לתעודותבוי הציבור "ע  מיליארד שקל

  
מיליארד שקל בתחילת השנה  19.5- מכ –ח חלה עלייה מתונה "על מדדי אגתעודות סל בהחזקות הציבור ב

 בניגוד. ח"שנבעה בעיקרה מהעליות שנרשמו במדדי האג, 2010מיליארד שקל לקראת סוף  21.5- לכ
 0.6-ח בשווי של כ"רכש הציבור תעודות על מדדי אג, ח שבלטו השנה עם יצירות ענק"לקרנות האג

  .2009י הבורסה בדצמבר "שהושק ע, תעודות על מדד תל בונד שקלי ןרוב -מיליארד שקל בלבד
  

- מכ, ל"ובינמקומיים  ,העלייה בשווי החזקות הציבור היתה משמעותית בסלים העוקבים אחר מדדי מניות
, עיקר העלייה. בסוף השנה ,בהתאמה ,מיליארד שקל 8.5- ו 25-חילת השנה לכמיליארד שקל בת 6- ו 19.5

  .בוריהצ י"של תעודות חדשות ע רכישותמנבעה  ,מיליארד שקל 5.1-כ
  



   
  

. מיליון שקל 324-בכללא שינוי והסתכם כמעט השנה  נותרבתעודת סל על מדדי מניות המחזור היומי 
   .אשתקד 20%-כלעומת ירידה ,  ממחזור המסחר הכולל במניות 16%- זה היווה כמחזור 

 ,מיליון שקל 173-הסתכם בכלעומת השנה הקודמת ו 12%-שירד בכ, ח"המחזור היומי בסלים על מדדי אג
  .2009בשנת  22%- ממשלתיות לעומת כ-ח לא"ממחזור המסחר באג 20%- כהיווה 

  
  תעודותים בקרב מחזיקי הימדדים הפופולרה

  
שווי החזקות מספר תעודותמדד

 הציבור
)מיליוני שקלים(

 107,560  100-א"תמניות
 104,395 25-א"ת 
 92,950 75-א"ת 
 113,485 בנקים-א"ת 
 643,970מדדים מקומיים אחרים  8 
 10422,360כ מדדי מניות מקומיים"סה 
         
 1347,165ל"מדדי מניות בינ 55 
 23829,525 כ מניות"סה 

 85,040 20בונד -תלח "אג
 302,805 "גליל"מדדי  5 
 72,795 60בונד -תל 
 102,305 40בונד -תל 
 271,670 "שחר"מדדי  4 
 91,235 בונד שקלי-תל 
 856,745מדדים אחרים וסחורות 
 17622,595ח וסחורות"כ אג"סה 

 52,120בור במוצרי מדדיםכ החזקות הצי"סה
  
  .2010נכון לנובמבר * 
  

  חובהשוק איגרות 
  

י "צמודות המדד שהונפקו ע באיגרות החוב 13%-כעד של עליות שערים  נרשמו, בשוק איגרות החוב
  .2009בשנת  40%-כשל  וזאת לאחר זינוק  ,הסקטור העסקי

בעולם שגרמו לירידת התשואות גם  םישיעורי הריבית הנמוכ שוק איגרות החוב התנהל השנה על רקע
בהמשך למגמה שראינו , ח חברות"לאג ותח ממשלתי"ת הסיכון בין אגיפרמיב חל צמצום נוסף. בארץ

-בונד-תלמדד עלה  2009בשנת שלאחר , עלו בשיעור דומה 40בונד -תלו 20 בונד-מדדי תל .2009-ב
   .20בונד -תלמדד מבשיעור כפול  40

, שנים 10-ל צמוד-ח ממשלתי לא"אג - הלדוגמכך  ,ח"אה בכל סוגי האגטתבה ירידת התשואות לפדיון
  .וז לעומת סוף השנה הקודמתחנמוך בכא ,4.5%-נסחר בסוף השנה בתשואה ברוטו לפדיון של כ

לעומת השנה  20%- נמוך בכ – מיליארד שקל 3.3-כהסתכם בירד ובאיגרות חוב  המחזור היומי
  .הקודמת
 9.5-כ נטוייס שרה לממשלה לגפא ,ל"ומגיוס הון בחו מגביית מיסיםבהכנסות הממשלה  העלייה

  .2008- ו 2009מיליארד שקל בכל אחת מהשנים  30-לעומת כ, מיליארד שקל



   
  

 43-סקטור העסקי בפעילות ערה וגייס כההמשיך , המשך ההתאוששות מהמשבר העולמיל במקביל
 . י בנקים"מהסכום ע 40%-כ, שנה הקודמתמיליארד שקל ב 36.5-לעומת כ ,מיליארד שקל

  2010הנתונים הבולטים בשנת 
• 13% 

  .צמודות מדד ממשלתיות- לאחוב עלייה שנתית במדד איגרות 
 

 מיליארד שקל 3.3 •
  .איגרות החובכל מחזור המסחר היומי הממוצע ב

  
 מיליארד שקל 43 •

מיליארד שקל  36.5-לעומת כ – 2010י הסקטור הפרטי בשנת "ע איגרות חובהנפקות והקצאות פרטיות של 
  .שנה הקודמתב
  

• 60% 
בדומה  ,ותסחיר באיגרות חובמסך הגיוס , בהתאמה 20%-וכ 40%-כ וגייסן "וחברות הנדלהסקטור הבנקאי 

 .לאשתקד
 

 עם, גם השנה, המשיכו לבלוטח חברות צמודות מדד "אג .בכל סוגי איגרות החוב התרחשושערים העליות 
וזאת  ,45%-עד כ, ח"נרשמו עליות שערים חדות בשערי האג 2009בשנת  .13%- עלייה ממוצעת של כ

ח "שאג, כתוצאה מהחשש, 2008השערים החריפות שנרשמו בחודשים האחרונים של  בתגובה לירידות
   .רבות לא יעמדו בתנאי התשלום שנקבעו

  .8.3%-עלה השנה בכ, 2009 תחילת דצמברשהושק ב, בונד שקלי-מדד תליש לציין ש
  

איגרות . שנה הקודמתנמוך מעט לעומת ה, 8%-צמודות המדד עלו השנה בכמשלתיות איגרות החוב המ
 6.2%-בזכות עלייה של כ, 2009בשנת  2.5%-לאחר עלייה של כ, בממוצע 5%-צמודות עלו בכ-החוב הלא

  ".שחר"ח מסוג "באג
  

  נתונים עיקריים, איגרות החוב מדדי
  

  
תשואה שנתית שנתית תשואה שווי שוק

 2010 2009 )₪די מיליאר(
       ח ממשלתיות"אג

 10.3%8.0% 163 גליל -צמוד מדד 
 5.0% 2.5% 223 כ"סה -לא צמוד 

 6.2% 2.5% 181 )ריבית קבועה(שחר :     מזה
 1.2% 2.6% 42 )ריבית משתנה(גילון    
     3 )ללא מדד(אחר 
 5.9%6.3% 389 כ ממשלתיות"סה
       (*)ח חברות "אג

 40.2%13.0% 195 כ"סה -מדד צמוד 
 11.1% 21.6% 50     20בונד -תל:    מזה

 10.8% 44.1% 43     40בונד -תל           
     102 צמוד אחר           

 - - 35 )ללא מדד(לא צמוד 
 8.3%(1.9%) 21 בונד שקלי    -תל:    מזה

)0.9%(6.8% 37 ח"צמוד מט  
 32.5%10.9% 288 כ חברות"סה

        
 15.5%8.0% 677 כ איגרות חוב"סה
  .קדוןיח מובנות ותעודות פ"כולל אג(*) 

   
  



   
  

באיגרות מחזור המסחר היומי . ירידה בפעילותהשנה נרשמה , בשונה משוק המניות, בשוק איגרות החוב
 20%- ונמוך בכ 2007היה הנמוך ביותר מאז שנת  ,2010בשנת  מיליארד שקל 3.3- כבהסתכם ש ,חוב

  . לעומת המחזור הממוצע אשתקד
-מיליארד שקל בשנה הקודמת לכ 3.2-ח ממשלתיות שהמחזור היומי בהן ירד מכ"עיקר הירידה נרשם באג

ירד " שחר"ממשלתיות מסוג החוב האיגרות יצוין כי משקל המסחר ב. 2010מיליארד שקל בשנת  2.4
לעליית משקל במקביל , 2010-ב 40%-לכ 2009-2006בשנים  מהמסחר באיגרות חוב 50%-כבמקביל מ

  .מרביתן צמודות מדד, ח חברות"ח ממשלתיות אחרות ואג"המסחר באג
  

 גירעוןב הירידהו בהכנסות מגביית מיסים העלייהעקב  ,בשיעור חד ירד השנה היקף הנפקות הממשלה
 30-כ לעומת, מיליארד שקל 9.5-כ ח בשווי של"אג ,נטו ,הנפיקהאוצר  2010בסיכום שנת  .הממשלה

  .2009-2008א מהשנים "מיליארד שקל בכ
מיליארד שקל  69- לעומת כ מיליארד שקל 56.5- כוהסתכם ב, הצטצמם גם הוא ברוטוהגיוס הממשלתי 

ח "באמצעות אג –והיתר , צמודות-ח לא"באמצעות אגגויס השנה מהסכום  75%-כיש לציין ש .2009בשנת 
  .צמודות מדד

של  ,מיליארד שקל 27.8-של ככולל בשווי  -ח לטווח קצר "ושל אג" רשח" ח"אגבמקביל נרשמו פדיונות 
בסך של " גלבוע"ח מסוג "ח צמודות מט"וסדרה אחרונה של אג ,מיליארד שקל 18.8-בשווי של כ -" גליל"
   .מיליארד שקל 0.3-כ

 גדולל וגייסה באירופה סכום "ח בחו"את הנפקות האג, לאחר הפסקה בת שנה, במרס חידשה הממשלה
  . מיליארד אירו 1.5-של כ

  
 2008- נקטעו ב ,2007 מיליארד שקל בשנת 87-שהגיעו לשיא של כ, נפקות איגרות חוב על ידי חברותה

 43-כסכום של  הסקטור העסקי גייס 2010בשנת . בעקבות המשבר הפיננסי והתחדשו בשנה שאחריה
  .2009בשנת  מיליארד שקל 36.5-לעומת כ –מיליארד שקל 

  
  :עיקרייםומאפייניהן ה חובהאיגרות  הנפקותלגות להלן התפ

  
- וכצמודות מדד מהן  55%-כ, לציבורחברות ח "הנפקות של אג 153-מיליארד שקל גויסו ב 37.4-כ •

 וכאשר בלט, )בדומה לחלקו אשתקד( י הסקטור הבנקאי"מהסכום גויסו ע 40%- כ. צמודות- לא 45%
שנייה בגודלה שביצעה חברה בשוק איגרות בהנפקה ה, מיליארד שקל 2.3- שגייס כ בנק לאומי

 מיליארד שקל 5.8-שגייסה כפועלים הנפקות מיליארד שקל ו 1.7- ייסה כגש לאומי מימון ,החוב
 . הנפקותבארבע 

 .י הסקטור העסקי"שינוי בהיקף גיוס ההון ע לא חל השנה ,יש לציין כי בניכוי הסקטור הבנקאי
  

של חברת התקשורת ו חברה לישראל, מערכות אלביט, לקדקבוצת היו של ת ונוספ ותגדול ותהנפק
 .כל אחת מיליארד שקל 1-כבהיקף של  פרטנר

  .שקלמיליארד  כחציכ "סה ושגייס  ,חברות חדשותארבע  מנותבין המנפיקות נ
  

בשנה  16%-כ   לעומת 2010-מהיקף ההנפקות ב 20%- ן בולטות אף הן עם גיוס של כ"חברות הנדל
  .2008-2007 םיבשנ 35%-כו הקודמת

  
  . ומעלה) -A(ח עם דירוג "באמצעות אג גויסו, ח חברות"מהסכום שגויס בהנפקות של אג 85%-כ
  

 0.8-כ ,בהקצאות פרטיותמיליארד שקל  1.2- גייסו החברות כ, ח חברות לציבור"הנפקת אגבנוסף ל •
עקב  2008שהופסקו כמעט לחלוטין מאז ספטמבר , לציבור ח מובנות"אגהנפקת במיליארד שקל 
 .ח"לאג מימוש כתבי אופציהמיליארד שקל בעקבות  0.3-כוכן  ,המשבר הגלובלי

  
, )רצף מוסדיים(ח צמודות מדד למשקיעים מוסדיים "אגמיליארד שקל נוספים גויסו באמצעות  3.2-כ •

מיליארד  37-כבה גויס סכום שיא של , 2007מאז שנת  .סקיילקסי "מיליארד שקל ע 1.1- כ מהם
כשהסיבה העיקרית לכך היא השימוש ההולך וגובר , בדרך זורידה מתמשכת בגיוס חלה י, שקל

 .י הסקטור העסקי"אמצעי מהיר ועיקרי לגיוס הון ע - בגיוס באמצעות הצעות מדף 
  

  



   
  

 
   8200-2010 -לפי הצמדה וריבית * ח חברות"גיוס הון באג

       במיליוני שקלים
       
  2008 2009 2010 

         
100% 17,639100%32,295100%35,560 ח חברות "כ אג"סה

            :מיון לפי הצמדה
55% 12,70572%18,27557%19,555 ח צמודות מדד"אג
0% 1371%1020.3%0 ח"ח צמודות מט"אג
45% 4,79727%13,91843%16,005 ח לא צמודות"אג

         
100% 4,797100%13,918100%16,005 ח חברות לא צמודות "אג

            מיון לפי סוג ריבית
42% 6,13544%6,668  - ריבית משתנה
58% 4,797100%7,78356%9,337 ריבית קבועה

       
    .ח מובנות ותעודות פקדון"לא כולל אג, כולל הקצאות פרטיות* 

  
  

בשנתיים האחרונות . ןהתחייבויותיהתקשו לפרוע את בחברות שה ח"הסדרי אגהשנה המשיכו להתבצע 
ח "לבעלי האג ונפקובמסגרת ההסדרים ה .נוספים נמצאים עדיין בתהליך 40-הסדרים וכ 25-הסתיימו כ
 בנוסף לתשלוםלהם מניות הוקצו ובחלקם , ריביות גבוהות יותר, ח בטווחים ארוכים יותר"הישנים אג

  .במזומן
, להוציא את הקרנות השקליות, יצירות 2010נרשמו בסיכום שנת  ותקרנות הנאמנכמעט בכל סוגי 

לאחר , מיליארד שקל 2.7-נרשמו בהן פדיונות נטו בהיקף של כשלנוכח ציפיות לעלייה בשיעור האינפלציה 
  .2009מיליארד שקל בשנת  4.5-יצירות בסך כ

לאחר יצירות ענק , רד שקלמיליא 14- של כבהיקף  יצירות עםח "קרנות האגהמשיכו לבלוט  2010בשנת 
הסתכמו  ,ח"יש להזכיר כי באפיק המקביל של תעודות סל על מדדי אג.מיליארד שקל אשתקד 29- בסך כ

  .רכישות הציבור בפחות ממיליארד שקל
 17.5- והסתכמו בכ 2009שהחלו בפברואר  ,פדיונותה 2010ברבעון השני של  נבלמו הכספיותקרנות ב

 –בלבד  מיליארד שקל 1.4- נרשמו בקרנות אלה יצירות בסך של כ 2010בסיכום שנת . מיליארד שקל
  .2008שנת  – שאפיינו את השנה הראשונה להשקתן, מיליארד שקל 28-יצירות הענק בהיקף כ לעומת

לעומת  2.5פי –מיליארד שקל  1.5-יצירות בהיקף של כ 2010-נרשמו בל "בקרנות המשקיעות בחוגם 
  .השנה הקודמת

  
  ועדמלווה קצר מ

  
בין היתר עקב גידול בפעילות , לעומת השנה הקודמת 85%- בכ מ"במקהיומי המחזור  זינק 2010בשנת 

מהשיא הקודם  40%- בכ גבוה – שקל ביוםמיליארד  1.2-כוהגיע להיקף חסר תקדים בסך , י תושבי חוץ"ע
  . 2007שנרשם בשנת 

  
במטרה מ "המק לשוק מיליארד דולר 9-של כסכומי ענק בהיקף  לפי נתוני בנק ישראל ,הזרימו משקיעי חוץ

   .שער הדולר והחריפו את התחזקות ,ל"לעומת חו במשק לנצל את עליית הריבית

  
בסוף  2.3%- לכעלתה התשואה לפדיון ו ,זו השנה השנייה ברציפות, 2010-ב 2%- עלו בכ מ"שערי המק

  . 2009בסוף שנת  1.6%-לעומת כ, השנה
  



   
  

  מיליארד שקל 136.5-של כ שיאלוהגיעו  בשיעור חד מ"מקציבור בה החזקות עלו 2010במהלך שנת 
  .התאמהב, 2008-ו 2009כל אחת מהשנים מיליארד שקל בסוף  80- כו 86-לעומת כ, השנה בסוף

  
  שוק הנגזרים

  
התאפיין אף הוא בעלייה בפעילות תוך  ,בדומה למסחר במניות, 25- א"באופציות על מדד תהמסחר 
כאשר במאי , אלף יחידות אשתקד 250-לעומת כ, אלף יחידות ביום 290-כ נסחרו 2010בשנת . תנודתיות

  .אלף יחידות 466- לכ היומי הגיע המחזור
ממחזור השיא  25%-עדיין נמוך בכ אך הוא, 2010-המחזור בהתאושש  ,לאחר שנתיים רצופות של ירידה

  .2007שנרשם בשנת 
  
לשער  3%- בכ עלהש, בשער הדולרדומה לשינויים ב, בתנודתיותהתאפיין  באופציות הדולריות מסחרה

  . שקל בסוף השנה 3.6-כל ברמה שוהתייצב  7%- בכ ירד ,ביולישקל  3.89-של כ
אלף  43- לעומת כבדומה למחזור בשנה הקודמת ו, ביום אופציות דולריותאלף  33- נסחרו כ 2010בשנת 

זור שיא מאז השקתן של אופציות מח – יחידותאלף  192- באפריל נסחרו כ 22-ב .2008שנת אופציות 
  . אלה

  
והבורסה נערכת לשיפור , עדיין שולי, 2009במרס  שהושק, באופציות על מניות בודדותמסחר ההיקף 

   .י הגברת התמריצים לעושי השוק"הנזילות באופציות ע
_________________________________  
  .צוין אחרת אלא אם, הנתונים בסקירה זו מוצגים במונחים נומינליים


