
הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים, 2010
31.12.2010(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

גיוסמזה:סה"כגודלתאריךתאריךהענף והחברה
ע"י חברותגיוס בחו"למספר ההנפקותההנפקההצעת מדף/תשקיף/תשקיף מדף/אג"חכתבימניות

בנותהודעה משלימהתשקיף להשלמהלהמרהאופציה
8,638.9104175.679.0הנפקות

462.120.00.0בנקים מסחריים
30.08.200906.12.2010263.8+דיסקונט

30.08.200928.11.2010198.3+דיסקונט (2)

250.580.00.0מסחר ושרותים
20.08.200828.01.20103.2++אפליקיור

20.08.200818.08.20102.8++אפליקיור(2)

25.02.201051.8++מעריב

06.08.200911.05.20105.8++נטקס

28.05.201028.07.20106.8++צ'יפ פי.סי

31.08.201005.09.201056.4+צים שיווק *

19.11.201001.12.2010121.9+אלקטרה צריכה *
29.11.20101.8+פאי פיננסים(2)

4,843.5280.079.0נדל"ן
17.08.200917.01.201025.3+אי.ג'י.אר.אי (יורוקום ג'י.אר.ג'י)(2)

24.06.200901.02.201098.8++איירפורט סיטי(2)

09.02.201021.02.201054.7++ביג

26.02.201009.03.201063.4++דורי בניה *

26.02.201018.03.2010138.5++קרדן נדל"ן *

26.02.201010.8+אאורה

21.05.200815.04.20100.0+גזית אינק. (זרה)
30.11.200912.04.2010377.8+אפריקה נכסים(2)

11.05.201046.0+לוינשטין נכסים*

20.08.200912.05.20100.9+אספן גרופ
20.08.200901.07.201028.5+אספן גרופ(2)

21.05.200816.05.2010202.379.0+אלרוב נדל"ן
07.05.2010126.2+דלק נדל"ן(2)

12.05.201001.06.20102,011.4+עזריאלי קבוצה *
31.05.201021.0+אינטרקולוני(2)

10.05.201009.08.20100.8+גילץ(2)

23.08.2010257.8+אלעד קנדה * (זרה)
21.05.201017.08.201034.3+דירקט קפיטל (2)

23.08.201019.09.20104.4+דוראה(2)

22.08.201017.11.20105.5++דוראה

25.05.200925.10.2010227.3++אמות

31.05.201004.11.2010650.0+גזית גלוב

22.10.200914.11.2010116.7+סלע קפיטל נדל"ן

28.05.201015.11.2010127.2++מנופים

27.05.200918.11.2010120.7+נכסים ובנין

30.11.201068.5+בראק אן וי * (זרה)
20.05.201025.11.20100.2+חנן מור(2)

30.11.201124.5+מדיפאואר (2)

1,121.241175.60.0תעשייה
31.12.200912.01.201025.0++איתמר מדיקל
31.12.200926.12.201012.2איתמר מדיקל

11.01.20100.2+סלע גרופ(2)
26.02.20103.5+נקסט ג'ן (סלע גרופ)(2)

30.11.200903.02.20106.4++פרוקוגניה

30.11.200922.08.20103.1+פרוקוגניה
10.02.201035.3++אינטק פארמה* (3)

04.01.201004.02.201068.568.5+נובה
26.02.201046.7++פרוטאולוג'יקס* (3)

30.11.200908.03.20104.5+ביומדיקס

30.11.200910.10.20102.2++ביומדיקס
29.05.200821.02.201024.7+גאון אגרו (2)

26.02.201026.02.201010.7+תפרון (2)
23.02.201008.03.201021.4+אקסלנז ביוסיינס (2)

11.03.201029.03.201039.239.2++אורכית

02.06.201030.11.201028.128.1++אורכית
26.02.201024.03.201038.5+גדות ביוכימיה (2)

31.08.200904.05.201014.2++מדיגוס

ני"ע המונפקים
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15.05.200815.04.201019.8+רבינטקס (2)

26.04.201017.05.20100.5+פלייט מדיקל
28.05.201002.06.201063.9++אפוסנס*(3)

14.05.201023.06.201034.8+פאלאס תעשיות

14.05.201025.10.201020.9+פאלאס תעשיות

30.11.200928.06.20105.1++ביו לייט
31.05.201021.4+סולקון*(3)

14.05.201026.07.20102.9++בי.אס.פי
27.07.201021.5++אינסוליין*(3)

25.06.201029.07.201011.8++מיקורמדיק
27.11.200814.07.20103.8+מדיקל קומפרישין (2)

04.08.201039.839.8+די מדיקל

26.02.201011.08.20103.4++ווידמד
27.05.201003.08.201014.6++אפליסוניקס (2)

31.08.200929.08.201011.3++הדסית ביו

31.08.201005.09.20102.0++אי.טי.ויו מדיקל (פירסט אס.בי.אס)

11.05.201017.10.20108.8++קפיטל פוינט

06.09.201026.10.2010384.0+טאואר

27.05.201028.10.201011.0+כן פייט ביופרמה

28.10.200918.11.201018.6++ביוקנסל (זרה)

19.11.201024.11.20107.5++גפן השק

26.11.201001.12.201018.6++קולפלנט אחזקות (פורטפוליו גרין)
19.11.201010.8++אולטרה שייפ (ג'ולקס) (2)

868.7130.00.0השקעה
30.11.200910.01.201031.2++מעין ונצ'ורס

25.05.200819.01.201010.8++קסניה

26.05.200926.01.201016.3++פרו-סיד

26.05.200917.11.20106.8++פרו-סיד

27.05.200909.02.201074.1++אידיבי אחזקות

26.02.201007.03.201010.4++אולטרה שייפ (ג'ולקס)

25.05.201025.05.20107.7++אולטרה שייפ (ג'ולקס)

31.08.200925.04.2010254.6+דלק קבוצה
19.04.2010380.6+אפריקה השקעות(2)

21.05.20100.0+ארקו החזקות(2)
30.11.200909.05.201056.0+טאו(2)

24.08.20100.3+גו.די.אם(2)

17.11.201023.11.201019.9++פרימיום פיאייאץ (שמיר השקעות)

1,092.9120.00.0נפט
25.12.200930.12.200919.9++מודיעין יהש(2)
25.12.200907.06.2010188.0++מודיעין יהש(2)

29.01.201030.8+אלון חיפושי גז *
19.05.200907.04.201026.2++גבעות יהש(2)

27.05.200914.04.201062.3+ישראמקו יהש(2)
27.05.200926.07.2009103.8+ישראמקו יהש(2)
27.05.200907.10.2009240.3+ישראמקו יהש(2)

21.06.201038.2++גלוב אקספ יהש *

18.05.201029.06.201069.0++לפידות חלץ יהש

06.07.2010107.4++הזדמנות ישראלית יהש*
27.11.200816.09.201099.2+נפטא(2)

17.11.201023.11.2010107.8+הכשרה אנרגיה *

4,159.8103392.90.0הקצאות פרטיות
211.720.00.0ביטוח

04.01.201059.9++כלל עסקי ביטוח

12.11.2009151.8+הראל השקעות

1,507.51313.80.0מסחר ושרותים
10.01.201075.0+חלל תקשורת

08.11.20090.2+לודן

17.03.2010400.0+בי קומיוניקיישנס (סמייל 012)

06.04.20100.4+איזי אנרגיה

13.06.20103.5+איזי אנרגיה
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23.03.201011.611.6+אקספון

27.11.200901.07.20100.40.4+מובייל מקס

27.11.200917.10.20101.81.8+מובייל מקס

22.06.20101.1+אפליקיור

22.06.20100.9+אפליקיור

14.09.2010965.8+אלון רבוע כחול (רבוע כחול ישראל)

13.10.201044.0+מעריב

26.09.20102.8+ממן

1,105.8230.70.0נדל"ן
04.01.201024.1+ריט 1

29.03.201046.4+ריט 1

13.10.201011.2+ריט 1

17.01.201031.9+דירקט קפיטל

14.09.20090.1+בריטיש ישראל

18.01.201060.0+גילץ

09.02.201010.1+מגה אור

10.05.2010149.3+פורטפוליו

16.02.20100.6+עטיה גרופ

16.02.20101.2+עטיה גרופ

25.01.20102.9+נץ בונדס

14.06.2010513.6+עזריאלי קבוצה

16.06.20103.1+אאורה

05.12.20108.0אאורה

20.05.201013.7+איידיאו גרופ

04.07.201010.8+איידיאו גרופ

30.08.201011.7+איידיאו גרופ

31.08.201020.0+אס.אר.אוברסיז (גאון נכסים)

27.10.201097.5+אלרוב נדל"ן

10.11.201033.3++אמות

27.05.201025.11.20100.70.7+אולימפיה

07.11.201029.2+צמח המרמן

15.12.201026.4+אסים השק

841.246242.60.0תעשייה
10.01.201057.9+סלע גרופ

14.01.20103.93.9+איזיצ'יפ

20.12.200911.6+איזיצ'יפ
31.12.200938.038.0+בי ג'י איי
28.12.200919.02.201018.818.8+טאואר
28.12.200917.03.201026.126.1+טאואר
28.12.200923.04.201031.131.1+טאואר
28.12.200909.07.201027.127.1+טאואר
28.12.200906.08.201038.038.0+טאואר
27.09.201015.12.201029.229.2+טאואר
24.02.201024.024.0+אלוטקס
26.02.20104.2+תפרון

17.01.20102.9+לייזר דטקט
18.03.20103.8+לייזר דטקט

03.11.20106.0די.אן.איי ביומד (לייזר דטקט)
01.11.20101.5די.אן.איי ביומד (לייזר דטקט)

03.03.20101.7+ביוקנסל (זרה)
17.03.201010.6+ביוקנסל (זרה)
01.03.201068.2+כלל ביוטכנו

06.04.20101.1+ביו ויו
16.02.20106.4+בי.אס.פי

15.02.20101.11.1+אפליסוניקס

12.05.20109.9+ארית תעשיות

07.04.20100.3+אולטרה שייפ (ג'ולקס)

28.06.201011.1+אפסק

26.11.200921.07.20100.40.4+ביונדווקס

26.11.200908.11.20104.54.5+ביונדווקס

07.06.20109.2+אי.אם.אס

19.04.201015.0+שניב

27.05.2010150.4+אינורקוסמא
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ני"ע המונפקים

04.08.201036.6+אקס טי אל

02.06.201005.08.20100.40.4+אורכית

05.07.201028.3+גפן השק

20.09.20101.8+גניגר

15.09.20104.3++נסווקס

12.10.20103.1+נסווקס

20.06.20103.1+לייפוייב

07.09.20101.2+מדיקל קומפרישין

14.10.20102.0+מדיקל קומפרישין

21.10.201014.9+אינטק פארמה

27.10.20100.6+אס.די.אס

08.11.201010.0++ביומדיקס

03.11.20105.0++אינסוליין

24.11.201094.7+אנטר הולדינג

26.11.201019.0+אנטר הולדינג

26.12.20102.2+די מדיקל

493.619135.80.0השקעה
06.01.20100.9+גפן השק

23.03.201051.8+גפן השק
02.02.20101.8+מעין ונצ'ורס
16.02.201014.1+מעין ונצ'ורס
23.06.201020.020.0מעין ונצ'ורס

04.02.2010102.9+יעד

16.05.20102.7+מולטימטריקס

09.05.20102.2+מולטימטריקס

23.05.20103.4++אנטר הולדינג

09.06.201068.7+פירסט אס.בי.אס (יאד)

30.06.20100.5+פירסט אס.בי.אס (יאד)

15.03.20107.4+סהר אינווסט

01.07.201041.7+טרי טופ

27.06.201041.8+דורות

03.06.2010115.8115.8+שמיר השקעות

02.11.20105.2+פרימיום פיאייאץ (שמיר השקעות)

18.08.20105.0+ספן

30.08.20103.7+שרם פודים גרופ

27.09.20104.0+שרם פודים גרופ

663.2310.0הנפקות באמצעות מוצרי מדדים (1)
(S&P 500) 01.10.200928.12.200925.3פסגות מדדים

01.10.200919.01.201016.0פסגות מדדים (סין)
11.11.200814.03.201021.0פסגות מדדים (מורכבות: 60% אג"ח ו-40% מניות)

11.11.200813.04.201017.6פסגות מדדים (יתר 50)
(NASDAQ 100) 01.10.200913.04.201021.6פסגות מדדים
(NASDAQ 100) 01.10.200922.07.201020.8פסגות מדדים

(DAX ,2000 ראסל) 01.10.200922.07.201040.8פסגות מדדים
22.01.200807.01.201048.4אינדקס סל (קוריאה, שורט: ת"א בנקים, ת"א-75)

31.05.201013.10.201019.3אינדקס סל (ראסל)
(S&P 500, NASDAQ 100) 20.01.201026.01.201031.8קסם סל ומוצרים

(NASDAQ 100 :אופ' כיסוי רכש ומכר) 25.08.200818.02.20100.4קסם סל ומוצרים
25.11.200925.05.201053.9קסם סל ומוצרים (MSCI עולמי)

(DAX, Nikkei :אופ' כיסוי רכש ומכר) 25.08.200801.06.20103.2קסם סל ומוצרים
25.11.200910.06.201020.0קסם סל ומוצרים (מורכבות: 100% מניות)

25.11.200906.09.201016.6קסם סל ומוצרים (סין)
25.11.200922.11.201031.8קסם סל ומוצרים (DAX, שורט: ת"א-75)

27.08.200823.02.201031.6תכלית גלובל (סין)
27.08.200816.08.201018.5תכלית גלובל (קוריאה)

20.11.200921.03.201017.4הראל סל (מורכבת: 100% מניות)
20.11.200920.09.201015.5הראל סל (שורט: ת"א-100)

(MSCI AC, Nikkei) 06.07.200908.04.201047.7תכלית מורכבות
(S&P 500) 06.07.200913.04.201018.4תכלית מורכבות

(NASDAQ 100, DAX) 06.07.200913.04.201037.0תכלית מורכבות
06.07.200910.05.201020.3תכלית מורכבות (שורט: ת"א-75)

06.07.200910.05.201018.0תכלית מורכבות (מורכבות: 100% מדדי מניות)
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06.07.200910.10.20103.5תכלית מורכבות (ניפטי)
06.07.200924.10.20101.3תכלית מורכבות (מורכבות: 100% מדדי מניות)

(S&P 500) 06.07.200910.11.20102.5תכלית מורכבות
(DAXׁ 06.07.200916.12.20105.6תכלית מורכבות

06.07.200916.12.20102.9תכלית מורכבות (מורכבות: 100% מדדי מניות)
18.06.200914.12.201034.5מבט מדדים (הודו, אוסטרליה)

12,174.04012,174.0הקצאות באמצעות מוצרי מדדים (1)
(S&P 500) 01.10.200928.12.2009227.5227.5פסגות מדדים

01.10.200919.01.2010222.5222.5פסגות מדדים (סין)
11.11.200814.03.2010248.8248.8פסגות מדדים (מורכבות: 60% אג"ח ו-40% מניות)

11.11.200813.04.2010317.3317.3פסגות מדדים (יתר 50)
(NASDAQ 100) 01.10.200913.04.2010288.7288.7פסגות מדדים
(NASDAQ 100) 01.10.200922.07.2010254.9254.9פסגות מדדים

(DAX ,2000 ראסל) 01.10.200922.07.2010491.1491.1פסגות מדדים

22.01.200807.01.2010262.4262.4אינדקס סל (ת"א-בנקים,, סין)
22.01.200807.01.2010351.9351.9אינדקס סל (קוריאה, שורט: ת"א בנקים, ת"א-75)

(NASDAQ 100) 19.05.200826.04.2010199.4199.4אינדקס סל
31.05.201013.10.2010282.0282.0אינדקס סל (ראסל)

(S&P 500) 23.09.200917.01.2010149.7149.7תכלית סל

(S&P 500) 23.09.200912.08.2010292.2292.2תכלית סל

19.04.200906.07.2010190.7190.7תכלית סל (ת"א-בנקים)
(S&P 500, NASDAQ 100) 20.01.201026.01.2010191.7191.7קסם סל ומוצרים

(Nikkei 225) 24.10.200631.01.201063.063.0קסם סל ומוצרים
(NASDAQ 100 :אופ' כיסוי רכש ומכר) 25.08.200818.02.201049.249.2קסם סל ומוצרים

(S&P 500, NASDAQ 100) 25.11.200913.04.20101,169.81,169.8קסם סל ומוצרים
25.11.200925.05.2010478.5478.5קסם סל ומוצרים (MSCI עולמי)

(Euro STOXX 50 ,Nikkei 225) 25.11.200925.05.2010387.9387.9קסם סל ומוצרים
(DAX, Nikkei :אופ' כיסוי רכש ומכר) 25.08.200801.06.201090.990.9קסם סל ומוצרים

25.11.200910.06.2010199.5199.5קסם סל ומוצרים (מורכבות: 100% מניות)
25.11.200906.09.2010203.4203.4קסם סל ומוצרים (סין)

02.11.2010511.4511.4קסם סל ומוצרים (קוריאה, סינגפור)
25.11.200922.11.2010468.6468.6קסם סל ומוצרים (DAX, שורט: ת"א-75)

(NASDAQ 100) 20.11.200917.02.2010222.8222.8הראל סל
(NIFTY) 20.11.200909.03.2010438.1438.1הראל סל

20.11.200921.03.201034.934.9הראל סל (מורכבת: 100% מניות)
20.11.200921.03.2010342.1342.1הראל סל (ניפטי)

20.11.200920.09.201081.981.9הראל סל (שורט: ת"א-100)
ׂS&P 500) 20.11.200927.12.2010623.9623.9הראל סל

27.08.200823.02.2010316.1316.1תכלית גלובל (סין)
27.08.200816.08.2010411.1411.1תכלית גלובל (קוריאה)
27.08.200826.08.2010380.9380.9תכלית גלובל (קוריאה)

(MSCI AC, Nikkei) 06.07.200908.04.2010513.5513.5תכלית מורכבות
(S&P 500) 06.07.200913.04.2010204.8204.8תכלית מורכבות

(NASDAQ 100, DAX) 06.07.200913.04.2010410.7410.7תכלית מורכבות
06.07.200910.05.2010112.9112.9תכלית מורכבות (שורט: ת"א-75)

06.07.200910.05.2010200.0200.0תכלית מורכבות (מורכבות: 100% מדדי מניות)
18.06.200914.12.2010287.3287.3מבט מדדים (הודו, אוסטרליה)

8,638.9104175.679.0 סה"כ הנפקות

3,236.9170.00.0מזה : חברות חדשות

4,159.8103392.90.0סה"כ הקצאות פרטיות
12,798.7207568.579.0סה"כ הנפקות והקצאות פרטיות

12,837.2710.012,174.0סה"כ מוצרי מדדים

* חברה חדשה.
(1) הנפקות והקצאות באמצעות מוצרי מדדים אינן נכללות בגיוסי ההון.

(2) הנפקת זכויות.

(3) החברה הנפיקה עפ"י כללי הרישום לחברות מו"פ.


