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  ,ח"ירידה בהיקפי המסחר באגבעלייה חדה במחזורי המסחר במניות ו 1020את שנת  פותחת ההבורס
  ח"בקרנות האג ויצירות בחידוש הליך ההפרטה

  
שנת ב 75%-עלייה של כלאחר , 2%-בכהחודש  ירד ,25-א"מדד ת .במגמה מעורבת אביב-מניות בתלבהמסחר  התאפיין בינואר
  .2009בסיכום שנת  150%זינוק של לאחר  5%-בכעלה , 75-א"תמדד , מאידך .2009

ירד  15-ן"מדד נדל, בהתאמה 2%-ובכ 11%-טק עלו בכ-ותל יתרכאשר מדדי , האחרים את המדדים המובילים האפיינ מגמה דומה
  .6%-בכהחודש א בנקים ירד "מדד תואילו  בפחות מחצי אחוז

  
 ,1.3%-ח שירדו בכ"ממשלתיות צמודות מט-ח לא"למעט מדד אג, שערים ליותברובו בע התאפיין, איגרות החוב שוקבהמסחר 

   .בשיעור דומה ,ביחס לשקל ,במקביל להחלשות הדולר
, 20בונד -הכלולות במדדי תל( וצמודות המדד ) בונד שקלי-הכלולות במדד תל(לא ממשלתיות הלא צמודות האיגרות חוב , לטוב
" שחר"הלא צמודות מסוג רות החוב הממשלתיות יגא. בהתאמה, 2.5%-וכ 3.5%-ל כעם עלייה ש) 60בונד -ותל 40בונד -תל

  .בהתאמה 0.8%-וכ 1.7%-וצמודות המדד עלו החודש בכ
  

בשנת מהמחזור הממוצע  35%-בכגבוה  - מיליארד שקל 2.3-כב מחזור היומי הסתכםהו פעילות ערה אפיינה את המסחר במניות
היה הנמוך ביותר מאז  שקל מיליארד 3.1-בכשהסתכם , המחזור היומיידה חדה בפעילות ונרשמה החודש ירהחוב  איגרותב. 2009

  .2009לעומת המחזור הממוצע בשנת  25%-ונמוך בכ 2007אפריל 
, באופציות הדולריותואילו , מחזור הממוצע בשנה הקודמתבדומה ל, אלף יחידות ביום 260-נסחרו כ 25-א"באופציות על מדד ת

- בכהגבוה מחזור  - אלף יחידות ביום 42-כנסחרו בפעילות וחדה נצפתה עלייה , ביחס לשקל הדולר בשער הרבההתנודתיות  עקב
  .לעומת המחזור הממוצע אשתקד 30%

  
כמו . בלבד, מיליון שקל 100-בסכום כולל של כ, זכויות הנפקות שתיהנפקות לציבור ו חמש בינואר בוצעו  הראשוני  המניות  בשוק 

לזרח ומימוש סופי של כתבי אופציה ליחידות השתתפות הזרים  שקל מיליון 250-הקצאות פרטיות בסך של כ שבעחודש בוצעו ה, כן
  .מיליון שקל 55-כ יהש

  
בנק ממניות  5%-כמכירת ל בתמורהמיליון שקל   435-גייסה מדינת ישראל כ, לאחר הפסקה בת יותר משנה, במסגרת ההפרטה

  . "דויטשה בנק"מוסדיים וזאת באמצעות למשקיעים , שברשותה ,דיסקונט
  

שבע חברות נמחקו עקב אי עמידה בכללי השימור וחמש חברות נמחקו בעקבות  -חברות  12אביב נמחקו החודש -מהמסחר בתל
  .מיזוג

  
 3; תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים 4 –בין הסדרות החדשות . תעודות סל תשע בינוארהתווספו  שוק מוצרי המדדיםב

  . בחסר על מדדי מניות מקומייםתעודות  2-ו מניות יומדד) חברות, ותממשלתי(ח "שהן שילוב של מדדי אג, תעודות מורכבות
 351 –הכוללות  ,סדרות של מוצרי מדדים 377 נסחרות כיום .סדרות של אופציות כיסוי 4פקעו ונמחקו החודש מהמסחר , במקביל

 ממחזור המסחר במניות 19%-ווה כיה ,2010בינואר , המדדים במוצרי  היומי  המסחר  ור מחז  .אופציות כיסוי 26-ו תעודות סל
   .ח חברות"ממחזור המסחר באג 14%-כו

  
  נתונים עיקריים 

  )במיליוני שקלים(
 2008 2009  1/2010  

  2,268  1,705  1,964 מניות מחזור מסחר יומי ממוצע
  3,129  4,082  4,020 ח"אג 

  418  6,542  6,230 )1(ניות מ גיוס הון בישראל 
  1,658  36,458  23,354 )2( ותח לא ממשלתי"אג 

   .ל"לא כולל גיוס הון בחו; כולל הקצאות פרטיות ומימוש אופציות )1(
  .לא כולל הקצאות פרטיות לחברות בנות; רצף מוסדיים ומימוש אופציות, ר.ש.ח נ"אג, תעודות פיקדון, מובנות, ח חברות"כולל אג )2(
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 24%-ח לא צמודות וכ"מהסכום גויסו באמצעות אג 76%-כ. מיליארד שקל 4.8-סכום של כ, בבורסה, בינוארה הממשלה גייס
מיליארד  6.2-בהיקף של כ "שחר"מסוג  לא צמודות קרן איגרות חובענק של נרשמו פדיונות , החודש. ח צמודות מדד"באמצעות אג

- נטו הסתכם החודש בכ הפדיונותסך , כלומר. מיליארד שקל 0.3-בסך של כ" גלבוע" מסוג ח"ח צמודות מט"שקל ופדיונות של אג
  . מיליארד שקל 1.7

  
  :מיליארד שקל 1.7-כ ח"בשוק האגגייס הסקטור העסקי 

-כ –מרביתן , ח לא צמודות"מיליארד שקל גויסו בהנפקות של אג 0.7-כ .מיליארד שקל 1.2-כגויסו  בתשע הנפקות לציבור •
בלטו החודש הנפקות  .ח צמודות מדד"מיליארד שקל בהנפקות של אג 0.5-וכ, קבועה והשאר בריבית משתנה בריבית -  60%

 .בהתאמה, מיליון שקל 320-וכ 400-של כבהיקף סאני ודלק אנרגיה שביצעו 
 וחברתפלאזה סנטרס החברה הזרה . מיליארד שקל נוספים 0.5-כגויסו ן "שביצעו חברות נדלבשתי הקצאות פרטיות  •

  .בהתאמה, מיליארד שקל 0.2-וכ 0.3-של כבהיקף , למשקיעים מוסדיים, ח צמודות מדד"הקצו אג בריטיש ישראל
 

מיליארד שקל וזאת לאחר יצירות ענק  1.2-והסתכמו בכ, לאחר הפסקה בת חודש, ח"התחדשות היצירות בקרנות האג, בינואר
מיליארד  1.3-בכבינואר הסתכמו והן הפדיונות בקרנות הכספיות התחדשו , במקביל. 2009מיליארד שקל בשנת  29-בהיקף של כ

ל נרשמו החודש יצירות "בקרנות המנייתיות ובקרנות המשקיעות בחו. מיליארד שקל אשתקד 15-לאחר פדיונות בסך של כ, שקל
  .ואילו בקרנות השקליות לא היתה פעילות מהותית, בכל סוג, מיליארד שקל 0.4-בסך כ

  
 2009נתי ש 1020ינואר 
 )מיליארדי שקלים(ערך שוק .1
 714.9 720.7)ללא מוצרי מדדים( מניות והמירים.א 
665.7658.4 )ללא מוצרי מדדים,ממשלתיות ואחרות(איגרות חוב .ב 
81.385.5 מלווה קצר מועד.ג 
 )מיליוני שקלים(מחזורי מסחר יומי ממוצע  .2
 1,705 2,268)צרי מדדיםכולל מו( מניות והמירים.א 
 4,082 3,129)כולל מוצרי מדדים( איגרות חוב.ב 
 961645 מלווה קצר מועד.ג 
  )באלפי יחידות(נגזרים ממוצע יומי  .3
 25262252-א"אופציות וחוזים על מדד ת.א 
 4233 ח"על מטאופציות וחוזים .ב 
  גיוס הון וחברות חדשות .4
 04בבורסה"ת מניות חדשותחברו"מספר.א 
  מספר הנפקות לציבור .ב 
 62 7 מניות והמירים .1.ב 
 984)ללא מוסדיים(איגרות חוב לא ממשלתיות.2.ב 
 )מיליוני שקלים(היקף ההנפקות וההקצאות. ג 
4567,572 * מניות והמירים.1.ג 
4186,542גיוס הון בישראל: מזה                
1,65836,458*איגרות חוב לא ממשלתיות.2.ג 
03,497"רצף מוסדיים"ר ו.ש.איגרות חוב נ: מזה                   
 68,783 4,853איגרות חוב ממשלתיות ברוטו.3.ג 
30,036 )1,690(איגרות חוב ממשלתיות נטו.4.ג 
 שינוי נומינלי במדדי שערים .5
 74.9% - 2.2% 25-א"ת.א 
  88.8%- 0.7%  100-א"ת.ב 
 112.0%  11.1%"יתר. "ג 
 84.1% 0.6%  15טק -תל.ד 
 5.9% 1.0%ממשלתיות חוב-איגרות.ה 
 30.5% 2.4% 60בונד -תל. ו 
 610622מספר חברות שמניותיהן רשומות .6
64121,416)מיליוני שקלים(גיוס נטו בקרנות נאמנות  .7
3581,898 קרנות מניות .א 
1,18328,816  ח"קרנות אג.ב 
 4,485 44  קרנות שקליות.ג 
-1,333-15,229 כספיותקרנות.ד 
  353621  ל"קרנות חו.ה 
 36825 קרנות שונות.ו 

  נורית דרור
  יחידת המחקר

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


