
הנפקות  איגרות חוב לא ממשלתיות, 2010
מחירים שוטפים) (מיליוני ש"ח,

31.12.2010

סה"כ נטומזה: סה"כגודל ההנפקהתאריךתאריךענףסדרההענף והחברה

לחב' בת/אםמספר ההנפקותהצעת מדף/תשקיף/תשקיף מדף/חדשה

הודעה משלימהתשקיף להשלמהמידרוגמעלות

38,632.01670.038,632.0איגרות חוב - חברות
37,406.11530.037,406.1הנפקות של איגרות חוב - חברות

20,380.5960.020,380.5אג"ח צמודות מדד

29.05.200806.01.201057.157.1מסחר ושרותיםVA2(סד' ב')וואן תוכנה

27.05.200913.01.20100.50.5נדל"ן ובינוי(כתבי אופ' 20 ו-21)מבני תעשיה

27.05.200919.09.2010115.7115.7נדל"ן ובינויAA2(סד' יא')מבני תעשיה

27.11.200917.01.201056.056.0נדל"ן ובינוי-A(סד' ג')אלקטרה נדל"ן

27.11.200920.06.2010125.0125.0נדל"ן ובינוי-A(סד' ג')אלקטרה נדל"ן

27.11.200901.11.201060.060.0נדל"ן ובינוי-VA(סד' ד')אלקטרה נדל"ן

07.01.201019.01.2010160.0160.0מסחר ושרותיםVBaa2(סד' א')סאני

31.08.200920.01.2010190.0190.0נפט וגזV(סד' ה')דלק אנרגיה

31.08.200901.07.2010239.4239.4נפט וגז(סד' ה')דלק אנרגיה

28.08.200902.02.20101,350.01,350.0בנקיםVA+Aa2(סד' 200)לאומי

27.05.200903.02.2010118.5118.5השקעות-A(סד' ד')קרדן ישראל

24.08.200914.02.201023.123.1נדל"ן ובינוי(סד' א')אורתם סהר

24.08.200906.06.201038.738.7נדל"ן ובינוי(סד' א')אורתם סהר

24.08.200920.10.2010100.0100.0נדל"ן ובינויV(סד' ד')אורתם סהר

21.02.200817.02.201063.063.0נדל"ן ובינויA(סד' א')ריט 1

25.02.201018.07.2010125.0125.0נדל"ן ובינוי+VA(סד' ג')ריט 1

09.02.201021.02.2010270.0270.0נדל"ן ובינויVA1(סד' ד')ביג

31.08.200921.02.2010200.0200.0מסחר ושרותיםVA3(סד' ח')אלבר

27.11.200901.03.201080.080.0נדל"ן ובינוי-VAA(סד' ו')וילאר

28.05.200807.03.2010185.0185.0נדל"ן ובינויAA1(סד' ו')אלוני חץ

26.05.200807.03.2010250.0250.0מסחר ושרותיםVA(סד' י')שלמה החזקות

18.02.201010.03.201051.851.8נדל"ן ובינויV(סד' ב')מגה אור

28.08.200916.03.2010136.0136.0תעשייהV(סד' 1)בי ג'י איי

29.05.200821.03.2010370.0370.0ביטוחV(סד' ט')ביטוח ישיר

30.08.201017.10.201086.886.8השקעות(סד' ט')ביטוח ישיר

17.02.201024.03.201067.367.3נדל"ן ובינויVA2(סד' ב')דה לסר

17.02.201030.11.201064.264.2נדל"ן ובינויA2(סד' ב')דה לסר

25.11.200923.03.201060.060.0מסחר ושרותיםV(סד' ב')מנדלסון הספקה

21.07.200925.03.2010100.0100.0השקעותVA2(סד' ז')אלביט הדמיה

21.07.200928.07.2010176.9176.9השקעותA2(סד' ז')אלביט הדמיה

21.07.200910.08.201022.822.8השקעותA2(סד' ז')אלביט הדמיה

21.07.200910.11.2010159.9159.9השקעותA(סד' ז')אלביט הדמיה

29.05.200814.04.201038.138.1נדל"ן ובינויV(סד' 3)פוליגון

21.05.200815.04.2010180.3180.3נדל"ן ובינויVA(סד' ט')גזית אינק. (זרה)

31.05.201012.09.2010195.8195.8נדל"ן ובינויVA(סד' ט')גזית אינק. (זרה)

03.09.200921.04.2010200.0200.0מסחר ושרותים-VAA(סד' ג')פרטנר

26.02.201025.04.2010300.0300.0מסחר ושרותיםV(סד' י')חלל תקשורת

23.04.201027.04.201053.853.8נדל"ן ובינוי(סד' ג')גינדי השקעות

27.05.200802.05.2010200.0200.0נדל"ן ובינויVBaa1(סד' ו')אדגר השקעות

03.09.200923.05.2010398.1398.1ביטוח-VAA(סד' ד' ו-ה')הראל הנפקות

31.08.200913.06.2010524.5524.5השקעותA1(סד' יח')דלק קבוצה

31.08.200907.11.2010559.9559.9השקעותVA1(סד' יט')דלק קבוצה

31.08.200916.06.2010425.9425.9בנקים+VA(סד' י')דיסקונט

31.08.200917.06.2010300.0300.0בנקיםVAa3(סד' ה')אגוד הנפקות

31.08.200920.09.2010115.0115.0בנקיםVA1(סד' יז')אגוד הנפקות

31.05.201020.06.2010294.3294.3בנקים-AA(סד' ה')דקסיה ישראל הנפ

31.05.201002.12.2010243.0243.0בנקים-AA(סד' ה')דקסיה ישראל הנפ

31.05.201020.06.2010275.0275.0בנקים-VAA(סד' ז')דקסיה ישראל הנפ

27.11.200914.06.201070.070.0נדל"ן ובינויVA3(סד' ו')דורי קבוצה

27.11.200923.12.201063.963.9נדל"ן ובינויA3(סד' ו')דורי קבוצה

30.11.200923.06.201050.750.7נדל"ן ובינויA3(סד' ב')אשדר

25.05.201004.07.201073.773.7נדל"ן ובינויAA2(סד' ח')דרבן

25.05.201017.10.201069.369.3נדל"ן ובינויAA2(סד' ח')דרבן

25.05.201008.12.20100.70.7נדל"ן ובינוי(כתבי אופ' 11 ו-12)דרבן

31.05.201050.050.0תעשייהVA3(סד' א')סולקון

07.05.201007.07.2010561.9561.9השקעות+A(סד' 7)חברה לישראל

31.05.201012.07.2010500.9500.9נדל"ן ובינויA+A1(סד' ט')גזית גלוב

20.05.200911.07.2010110.0110.0נדל"ן ובינויVA1(סד' ד')רבוע כחול נדל"ן

דירוג בהנפקה



הנפקות  איגרות חוב לא ממשלתיות, 2010
מחירים שוטפים) (מיליוני ש"ח,

31.12.2010

סה"כ נטומזה: סה"כגודל ההנפקהתאריךתאריךענףסדרההענף והחברה

לחב' בת/אםמספר ההנפקותהצעת מדף/תשקיף/תשקיף מדף/חדשה

הודעה משלימהתשקיף להשלמהמידרוגמעלות

דירוג בהנפקה

21.05.200914.07.20101,051.01,051.0בנקים+VAA(סד' 28)פועלים הנפקות

21.05.200902.12.2010765.5765.5בנקיםVAA(סד' יד')פועלים הנפקות

26.11.200825.07.2010283.8283.8ביטוח-VAA(סד' ג')כללביט

21.05.200925.07.2010182.6182.6נדל"ן ובינויVA(סד' 7)אשטרום נכסים

21.05.200913.12.201071.371.3נדל"ן ובינויA(סד' 7)אשטרום נכסים

28.05.201027.07.201055.055.0השקעותV(סד' ג')קמן אחזקות

26.05.201001.08.2010431.6431.6נדל"ן ובינויA(סד' ג')בריטיש ישראל

20.04.201002.08.2010176.8176.8נדל"ן ובינויV(סד' 4)חבס

26.05.201004.08.2010150.4150.4נדל"ן ובינויA2(סד' 4)שיכון ובינוי

31.05.201008.08.2010200.0200.0נדל"ן ובינויVBBB(סד' ג')מירלנד (חברה זרה)

31.05.201009.11.201065.465.4נדל"ן ובינויVBBB(סד' ד')מירלנד (חברה זרה)

25.05.201002.08.201020.520.5נדל"ן ובינוי(סד' א')ליברטי

28.05.201009.08.201015.215.2נדל"ן ובינוי(סד' 3)ב. יאיר

28.05.201028.11.201017.417.4נדל"ן ובינוי(סד' 3)ב. יאיר

28.05.201031.10.201084.884.8נדל"ן ובינויV(סד' 7)ב. יאיר

27.11.200915.08.201073.573.5נדל"ן ובינויVBBB(סד' ב')מישורים חברה פת

21.05.201018.08.2010306.0306.0נדל"ן ובינוי-VAA(סד' ה')נצבא

26.08.201005.09.201041.541.5נדל"ן ובינויV(סד' א')אלמוגים החזקות *

26.02.201012.09.201049.049.0נדל"ן ובינויV(סד' ה')אאורה

26.02.201007.12.201023.923.9נדל"ן ובינוי(סד' ב')אאורה

02.09.201012.09.2010170.0170.0השקעותVA3(סד' ג')אמפל-אמריקן ישר (חברה זרה)

06.08.200914.09.20101,050.01,050.0בנקיםVAA(סד' יב')לאומי מימון

02.09.201015.09.2010200.0200.0ביטוח+VA(סד' ב')פניקס גיוסי הון

25.02.200915.09.2010241.2241.2בנקים+AA(סד' 29)מזרחי טפחות הנפ

25.02.200915.09.2010300.0300.0בנקיםVAA(סד' 31)מזרחי טפחות הנפ

25.02.200928.12.2010180.2180.2בנקיםAA(סד' 31)מזרחי טפחות הנפ

26.02.201020.09.201062.962.9תעשייה-BBB(סד' י')גדות ביוכימיה

28.05.201020.09.201053.953.9ביטוחVBaa1(סד' ד')הכשרה החז

01.09.201026.09.2010170.3170.3מסחר ושרותיםVA3(סד' ג')אינטרנט זהב

25.02.200928.09.2010100.0100.0השקעותV(סד' 1)אקויטל

27.11.200820.10.2010170.7170.7נדל"ן ובינוי+VA(סד' ב')איירפורט סיטי

26.05.200927.10.201050.050.0נדל"ן ובינויV(סד' ג')פאנגאיה נדל"ן

27.05.200928.10.2010100.0100.0נדל"ן ובינויVA-A3(סד' ט')כלכלית ירושלים

27.05.200915.12.20156.956.9נדל"ן ובינויA-A3(סד' ז')כלכלית ירושלים

28.05.201004.11.201075.075.0מסחר ושרותיםV(סד' ב')מועדון 365

30.08.201007.11.2010111.6111.6השקעותV(סד' ז')צור

19.02.200908.11.201096.896.8מסחר ושרותיםVA1(סד' ג')אלון רבוע כחול (רבוע כחול ישראל)

31.08.201014.11.201080.980.9השקעותV(סד' א')אמיליה פיתוח

31.05.201014.11.201062.562.5נדל"ן ובינויV(סד' ג')רוזבאד

28.05.201015.11.201062.562.5נדל"ן ובינויV(סד' ג')אביב ארלון

18.11.201029.11.201073.273.2ביטוחVA2(סד' א')איידיאיי הנפקות *

18.11.201029.11.201052.552.5ביטוחVA3(סד' ב')איידיאיי הנפקות *

27.05.200915.12.2010515.2515.2נדל"ן ובינויA(סד' ג')נכסים ובנין

27.05.200915.12.201070.570.5נדל"ן ובינויA(סד' ד')נכסים ובנין

29.11.201014.12.2010300.0300.0מסחר ושרותיםVA1(סד' ג')דש איפקס

30.11.201022.12.201050.050.0מסחר ושרותים+VBBB(סד' ב')טן-חברה לדלק

25.05.200921.12.201092.892.8נדל"ן ובינויA1(סד' ג')אמות

28.08.200926.12.2010343.6343.6בנקיםVAa2(סד' כ')בינלאומי הנפקות

22.07.200926.12.2010424.5424.5מסחר ושרותיםAA(סד' ב')שופרסל

30.11.201040.140.1נדל"ן ובינוי(סד' א')מדיפאואר

17,025.6570.017,025.6אג"ח לא צמודות

אג"ח לא צמודות - ריבית משתנה

30.11.200903.01.201065.165.1מסחר ושרותיםVA3(סד' ד')וילי פוד

27.05.200913.01.20100.30.3נדל"ן ובינוי(כתבי אופ' 18 ו-19)מבני תעשיה

27.05.200906.05.20100.40.4נדל"ן ובינויV(כתבי אופ' 22 ו-23)מבני תעשיה

07.01.201019.01.2010120.0120.0מסחר ושרותיםVBaa2(סד' ג')סאני

30.05.200821.01.2010100.0100.0מסחר ושרותים-VA(סד' ד')כנפיים

26.05.200828.01.2010300.0300.0בנקים-VAA(סד' ו')דקסיה ישראל הנפ

21.05.200828.01.201038.038.0נדל"ן ובינויV(סד' ג')חנן מור

28.08.200902.02.2010950.0950.0בנקיםVA+Aa2(סד' 201)לאומי

29.01.201010.02.201052.952.9נדל"ן ובינויV(סד' ב')נתנאל גרופ



הנפקות  איגרות חוב לא ממשלתיות, 2010
מחירים שוטפים) (מיליוני ש"ח,

31.12.2010

סה"כ נטומזה: סה"כגודל ההנפקהתאריךתאריךענףסדרההענף והחברה

לחב' בת/אםמספר ההנפקותהצעת מדף/תשקיף/תשקיף מדף/חדשה

הודעה משלימהתשקיף להשלמהמידרוגמעלות

דירוג בהנפקה

26.02.201007.03.201053.753.7נדל"ן ובינויV(סד' ג')נתנאל גרופ

30.11.200917.02.2010187.2187.2תעשייהA3(סד' ה')פטרוכימיים

30.11.200929.06.201047.447.4תעשייהA3(סד' ה')פטרוכימיים

30.11.200929.06.201070.070.0תעשייהVA3(סד' ו')פטרוכימיים

30.11.200917.08.201062.562.5תעשייהA3(סד' ו')פטרוכימיים

08.02.201021.02.2010150.0150.0השקעותVBBB(סד' 14)הכשרת הישוב

08.02.201023.12.201090.390.3השקעותVBaa1(סד' 15)הכשרת הישוב

31.08.200921.02.2010100.0100.0מסחר ושרותיםVA3(סד' ט')אלבר

27.02.200822.02.2010339.5339.5בנקים+A(סד' ט')דיסקונט מנפיקים

27.05.200923.02.201050.050.0נדל"ן ובינויVBaa1(סד' ב')מצלאוי

29.05.200803.03.2010149.5149.5השקעותV(סד' ו')צור

25.02.201009.03.201040.040.0תעשייהVBaa1(סד' 1)צאם

26.02.201021.03.201045.645.6מסחר ושרותיםV(סד' א')אינוונטק

17.06.200923.03.2010250.3250.3בנקים+A(סד' ז')ירושלים הנפקות

17.06.200931.10.2010360.0360.0בנקים+VA(סד' ח')ירושלים הנפקות

03.09.200921.04.2010400.0400.0מסחר ושרותים-VAA(סד' ד')פרטנר

26.02.201025.04.201097.497.4מסחר ושרותיםV(סד' יא)חלל תקשורת

14.05.200926.04.2010634.8634.8השקעות-AA(סד' ג')פז נפט

21.05.200928.04.2010793.3793.3בנקים+VAA(סד' 26)פועלים הנפקות

21.05.200905.09.2010669.8669.8בנקים+VAA(סד' 30)פועלים הנפקות

25.02.201003.05.201040.040.0נדל"ן ובינויVBaa2(סד' ב')צמח המרמן

25.02.201027.12.201054.854.8נדל"ן ובינויBaa2(סד' ב')צמח המרמן

11.05.2010117.8117.8נדל"ן ובינויVA(סד' א')לוינשטין נכסים

03.09.200923.05.2010230.2230.2ביטוח-VAA(סד' ב' ו-ג')הראל הנפקות

03.09.200918.07.201071.771.7ביטוח-AA(סד' ב' ו-ג')הראל הנפקות

20.08.200901.07.201040.140.1נדל"ן ובינויA3(סד' ד')אספן גרופ

31.08.200921.12.2010235.0235.0בנקיםVA1(סד' יח')אגוד הנפקות

אג"ח לא צמודות - ריבית קבועה

29.05.200818.01.2010113.0113.0תעשייהVA3(סד' כ')דלתא

22.11.201023.12.201098.298.2תעשייהA3(סד' כ')דלתא

07.01.201019.01.201040.040.0מסחר ושרותיםVBaa2(סד' ב')סאני

31.08.200920.01.2010210.0210.0נפט וגזV(סד' ד')דלק אנרגיה

28.05.200825.01.201050.050.0נדל"ן ובינויVBaa2(סד' יז')בוני תיכון

28.05.201022.08.201026.226.2נדל"ן ובינויBaa2(סד' יז')בוני תיכון

28.05.201020.10.201026.526.5נדל"ן ובינויBaa2(סד' יז')בוני תיכון

27.11.200901.03.201064.964.9נדל"ן ובינוי-VAA(סד' ה')וילאר

26.02.201009.03.2010120.0120.0תעשייהVA2(סד' א')טמפו משקאות *

19.02.201021.03.201069.169.1נדל"ן ובינויV(סד' ג')פרשקובסקי

31.08.200924.03.201083.883.8בנקיםAa3(סד' ד')אגוד הנפקות

03.09.200921.04.2010400.0400.0מסחר ושרותים-VAA(סד'ה')פרטנר

21.05.200928.04.2010312.2312.2בנקים+VAA(סד' 27)פועלים הנפקות

21.05.200914.07.2010471.8471.8בנקיםAA(סד' יא')פועלים הנפקות

21.05.200905.09.2010881.0881.0בנקים+VAA(סד' 29)פועלים הנפקות

21.05.200902.12.2010822.7822.7בנקים+AA(סד' 29)פועלים הנפקות

26.05.200820.05.2010181.5181.5תעשייה+VA(סד' 5)נייר חדרה

18.05.201006.06.20101,100.01,100.0תעשייהVAa1(סד'  א')אלביט מערכות

31.08.200913.06.2010319.5319.5השקעותA1(סד' יד')דלק קבוצה

31.08.200916.06.2010211.1211.1בנקים+VA(סד' יא')דיסקונט

28.05.201024.06.2010100.0100.0מסחר ושרותיםVA2(סד' 1)ברימאג דיגיטל

26.02.201030.06.201090.590.5תעשייה-VA(סד' ב')אפקון תעשיות

31.08.200901.07.2010171.3171.3נפט וגז(סד' ד')דלק אנרגיה

07.05.201007.07.2010469.6469.6השקעות+VA(סד' 9)חברה לישראל

26.11.200825.07.2010416.2416.2ביטוח-VAA(סד' ו')כללביט

26.05.201004.08.2010100.6100.6נדל"ן ובינויVA2(סד' 3)שיכון ובינוי

23.07.201004.08.2010135.0135.0תעשייהVA3(סד' ב')אליאנס

10.05.201009.08.2010121.0121.0נדל"ן ובינויV(סד' ד')גילץ

26.02.201023.08.20109.69.6תעשייה-A(סד' ב')אפקון תעשיות

31.05.201005.09.2010107.1107.1נדל"ן ובינויA2(סד' כג')דמרי

31.05.201014.09.2010100.0100.0מסחר ושרותיםVA(סד' ב')איביאי בית השק

06.08.200914.09.2010650.0650.0בנקיםVAA(סד' יג')לאומי מימון

21.08.200915.09.2010100.0100.0נדל"ן ובינויVA2(סד' ג')ויתניה
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02.09.201015.09.2010175.4175.4ביטוח+VA(סד' ג')פניקס גיוסי הון

25.02.200915.09.2010397.0397.0בנקים+VAA(סד' 32)מזרחי טפחות הנפ

25.02.200928.12.2010288.6288.6בנקים+AA(סד' 32)מזרחי טפחות הנפ

01.09.201021.09.2010400.0400.0מסחר ושרותיםVA2(סד' ב')בי קומיוניקיישנס

10.11.201024.11.2010200.0200.0מסחר ושרותים-VA(סד' א')גלובל כנפיים *

22.07.200926.12.2010384.6384.6מסחר ושרותיםAA(סד' ג')שופרסל

1,225.9140.01,225.9הקצאות של איגרות חוב - חברות

1,101.3110.01,101.3אג"ח צמודות למדד

25.01.2010204.0204.0נדל"ן ובינוי(סד' ג')בריטיש ישראל

28.01.2010291.7291.7נדל"ן ובינוי(סד' ב')פלאזה סנטרס (זרה)

11.02.201038.038.0נדל"ן ובינוי(סד' ב')פלאזה סנטרס (זרה)

18.02.2010200.0200.0נדל"ן ובינוי(סד' ד')גזית גלוב

01.03.201020.020.0נדל"ן ובינוי(סד' א')ריט 1

29.06.201010.510.5השקעות(סד' א')אורד

04.11.20106.36.3נדל"ן ובינוי(סד' א')אלמוגים החזקות

24.11.201035.035.0השקעות(סד' ד')אלביט הדמיה

24.11.2010228.8228.8בנקים(סד' 29)מזרחי טפחות הנפ

24.11.20105.05.0נדל"ן ובינוי(סד' 3)ב. יאיר

18.11.201062.062.0ביטוח(סד' ד')הכשרה החז

124.630.0124.6אג"ח לא צמודות

אג"ח לא צמודות - ריבית משתנה

28.03.201039.939.9בנקים(סד' ז')ירושלים הנפקות

אג"ח לא צמודות - ריבית קבועה

07.10.201024.624.6ביטוח(סד' ג')פניקס גיוס הון

12.10.201060.160.1בנקים(סד' 32)מזרחי טפחות הנפ

1,503.66751.8751.8איגרות חוב מובנות

751.830.0751.8הנפקות של איגרות חוב מובנות

751.830.0751.8אג"ח לא צמודות

VA103.12.200911.02.2010250.3250.3(סד' ה')עצמון אגרות חוב

VAaa03.12.200910.03.2010250.5250.5(סד' ו')עצמון אגרות חוב

VAaa04.12.200915.03.2010251.0251.0(סד' מב')אקספרט הנפקות

0.0

751.83751.80.0הקצאות של איגרות חוב מובנות

751.83751.80.0אג"ח לא צמודות

03.12.200911.02.2010250.3250.30.0(סד' ה')עצמון אגרות חוב

03.12.200910.03.2010250.5250.50.0(סד' ו')עצמון אגרות חוב

04.12.200915.03.2010251.0251.00.0(סד' מב')אקספרט הנפקות

569.42499.569.9תעודות פיקדון
69.910.069.9הנפקות של תעודות פיקדון

69.910.069.9אג"ח לא צמודות

VAaa23.12.201028.12.201069.969.9(סד' ב')תכלית פקדונות (תכלית ראינ דולר)

0.0

499.51499.50.0הקצאות של תעודות פיקדון

499.51499.50.0אג"ח לא צמודות

Aaa23.12.201028.12.2010499.5499.50.0(סד' ב')תכלית פקדונות (תכלית ראינ דולר)

6,521.2425,922.6598.6מוצרי מדדים
598.6200.0598.6הנפקות (1)

11.11.200828.12.200928.528.5פסגות מדדים (מורכבות: 90% אג"ח ו-10% מניות)

11.11.200816.02.201038.938.9פסגות מדדים  (מורכבות: 100% אג"ח)

11.11.200814.03.201088.488.4פסגות מדדים (מורכבות: 90% אג"ח ו-10% מניות, גליל 10-5)

11.11.200825.03.201021.821.8פסגות מדדים (גליל 10-5)

01.10.200922.07.201016.316.3פסגות מדדים (סחורה: זהב)

25.08.200819.01.201018.218.2קסם סל ומוצרים (סחורה: חקלאות)

25.08.200819.01.20100.20.2קסם סל ומוצרים (סחורה: חקלאות)

25.11.200926.01.201035.535.5קסם סל ומוצרים (מורכבות: 30% אג"ח ו-10% מניות, 100% אג"ח)

25.11.200926.01.20100.40.4קסם סל ומוצרים (מורכבות: 30% אג"ח ו-10% מניות, 100% אג"ח)

25.11.200926.01.201016.016.0קסם סל ומוצרים (חוזה עתידי: נפט)

18.02.200918.02.20100.60.6קסם סל ומוצרים (אופ' רכש ומכר: זהב)
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20.01.201004.03.201072.272.2
25.08.200825.04.20102.72.7קסם סל ומוצרים (אופ' רכש ומכר: נפט)

25.11.200922.11.201043.843.8

20.11.200921.03.201048.548.5

20.11.200920.09.201048.548.5הראל סל (שחר 5+, גליל 10-5, שורט: תל-בונד 40)

06.07.200910.05.201036.536.5
31.05.201010.06.201016.016.0אינדקס סל (מורכבות: 100% אג"ח)

31.05.201013.10.201016.016.0אינדקס סל (מורכבות: 90% אג"ח, 10% מניות)

18.06.200914.12.201049.649.6מבט מדדים (מק"מ, זהב, סחורות)

5,922.6225,922.60.0הקצאות (1)
11.11.200828.12.2009248.8248.80.0פסגות מדדים (מורכבות: 90% אג"ח ו-10% מניות)

11.11.200816.02.2010248.8248.80.0פסגות מדדים  (מורכבות: 100% אג"ח)

11.11.200814.03.2010410.4410.40.0פסגות מדדים (מורכבות: 90% אג"ח ו-10% מניות, גליל 10-5)

01.10.200922.07.2010222.9222.90.0פסגות מדדים (סחורה: זהב)

11.11.200827.10.2010709.2709.20.0

25.08.200819.01.201081.881.80.0קסם סל ומוצרים (סחורה: חקלאות)

25.11.200926.01.2010259.4259.40.0קסם סל ומוצרים (מורכבות: 30% אג"ח ו-10% מניות, 100% אג"ח)

25.11.200926.01.201091.891.80.0קסם סל ומוצרים (חוזה עתידי: נפט)

18.02.200918.02.201044.044.00.0קסם סל ומוצרים (אופ' רכש ומכר: זהב)

20.01.201004.03.2010639.6639.60.0
25.08.200825.04.201074.974.90.0קסם סל ומוצרים (אופ' רכש ומכר: נפט)

25.11.200925.05.2010284.5284.50.0קסם סל ומוצרים (זהב, חוזה עתידי נפט)

25.11.200922.11.2010997.0997.00.0

20.11.200921.03.2010104.7104.70.0
20.11.200920.09.2010179.1179.10.0הראל סל (גליל 5-2, מורכבות: 90% אג"ח ו-10% מניות)

20.11.200920.09.2010181.0181.00.0הראל סל (שחר 5+, גליל 10-5, שורט: תל-בונד 40)
20.11.200904.11.2010104.5104.50.0הראל סל (מורכבות: 85% אג"ח ו-15% מניות)

19.05.200812.05.2010102.3102.30.0אינדקס סל (מרכבות: 88% אג"ח ו-12% מניות)
31.05.201010.06.201099.899.80.0אינדקס סל (מורכבות: 100% אג"ח)

31.05.201013.10.201099.899.80.0אינדקס סל (מורכבות: 90% אג"ח, 10% מניות)
06.07.200910.05.2010203.0203.00.0

18.06.200914.12.2010535.3535.30.0מבט מדדים (מק"מ, זהב, סחורות)

2,996.090.02,996.0אג"ח מוסדיים
07.01.2010175.0175.0מסחר ושרותים(סד' א')נתיבי הגז (לא בורסאית)

29.12.2010223.4223.4מסחר ושרותים(סד' א')נתיבי הגז (לא בורסאית)

11.03.20101,119.31,119.3מסחר ושרותים(סד' ה')סקיילקס

04.05.2010400.0400.0מסחר ושרותיםVAa3(סד' א')דואר ישראל * (לא בורסאית)

01.06.2010265.5265.5מסחר ושרותיםAAA(סד' 6)מקורות (לא בורסאית)

30.06.2010112.8112.8מסחר ושרותיםAAA(סד' 6)מקורות (לא בורסאית)

01.07.2010170.0170.0ביטוחVAa3(סד' ב')מנורה מב החזקות

13.10.201080.080.0ביטוחVAa3(סד' ב')מנורה מב החזקות

24.11.2010450.0450.0מסחר ושרותים-VAA(סד' ב')די.בי.אס. לווין

 

38,227.81570.038,227.8סה"כ הנפקות אג"ח  לציבור (חברות, מובנות ות.פיקדון)

487.240.0487.2מזה : חברות חדשות

2,477.2181,251.31,225.9סה"כ הקצאות אג"ח  (חברות, מובנות ות.פיקדון)

40,705.01751,251.339,453.7סה"כ הנפקות והקצאות פרטיות

2,996.090.02,996.0אג"ח למוסדיים - סחיר

223.1200.0223.1אג"ח למוסדיים - נ.ש.ר - לא סחיר

3,219.1290.03,219.1סה"כ אג"ח למוסדיים
43,924.12041,251.342,672.8סה"כ אג"ח לא ממשלתיות

6,521.2425,922.6598.6סה"כ מוצרי מדדים

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

תכלית מורכבות (שורט: שחר 5-2ת תל-בונד שקלי)

הראל סל (מורכבות: 95% אג"ח ו-5% מניות, 90% אג"ח ו-10% מניות, 
85% אג"ח ו-15% מניות)

קסם סל ומוצרים (אג"ח ממשלתי כללי, מורכבות: 90% אג"ח ו-10% מניות, 
65% אג"ח ו-35% מניות)

קסם סל ומוצרים (אג"ח ממשלתי כללי, מורכבות: 90% אג"ח ו-10% מניות, 
65% אג"ח ו-35% מניות)

הראל סל (מורכבות: 95% אג"ח ו-5% מניות, 90% אג"ח ו-10% מניות, 
85% אג"ח ו-15% מניות)

תכלית מורכבות (שורט: שחר 5-2ת תל-בונד שקלי)

פסגות מדדים( מורכבות: 95% ו-5% מניות, 80% אג"ח ו-20% מניות, 90% 
אג"ח ו-10% מניות, 100% אג"ח;  תל-בונד שקלי)

מורכבות: 100% אג"ח, 95% אג"ח ו- (אג"ח ממשלתי כללי, קסם סל ומוצרים
5% מניות, 90% אג"ח ו-10% מניות, 80% אג"ח ו-20% מניות, 65% אג"ח 

ו-35% מניות)

קסם סל ומוצרים (95% אג"ח ו-5% מניות, 80% אג"ח ו-20% מניות)


