
הנפקות  איגרות חוב לא ממשלתיות, 2011
מחירים שוטפים) (מיליוני ש"ח,

31.12.2011

סה"כ נטומזה: סה"כגודל ההנפקהתאריךתאריךענףסדרההענף והחברה

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

הודעה משלימהתשקיף להשלמהמידרוגמעלות

33,922.61140.033,922.6איגרות חוב - חברות
31,341.8940.031,341.8הנפקות של איגרות חוב - חברות

20,747.7590.020,747.7אג"ח צמודות מדד

28.05.201004.01.201154.454.4השקעותV(סד' א', אופ' 12)קווינקו

28.05.201004.01.201192.492.4ביטוחVBaa1(סד' 1)הכשרה חב לביטוח

28.05.201027.02.201131.431.4ביטוחBaa1(סד' 1)הכשרה חב לביטוח

17.08.200905.01.201136.236.2נדל"ן ובינוי(סד' ב')אי.ג'י.אר.אי

17.08.200922.02.201145.045.0נדל"ן ובינויV(סד' יד')אי.ג'י.אר.אי

31.08.201004.01.201163.363.3נדל"ן ובינויVBaa1(סד' ד')נאנט נדל"ן (זרה)

31.08.200905.01.2011200.0200.0מסחר ושרותיםVA3(סד' י')אלבר

27.05.201010.01.2011200.0200.0נדל"ן ובינויVBaa1(סד' ז')אדגר השקעות

21.05.201011.01.2011234.1234.1נדל"ן ובינוי-AA(סד' ד')נצבא

19.11.201016.01.201147.547.5נדל"ן ובינויV(סד' ג')רוטשטיין

30.11.200918.01.2011150.0150.0נדל"ן ובינויVBaa1(סד' ה')אפריקה נכסים

26.11.201018.01.2011383.0383.0מסחר ושרותיםVA(סד' יא')שלמה החזקות

26.11.201017.05.2011114.4114.4מסחר ושרותיםA(סד' יא')שלמה החזקות

26.11.201017.05.201162.562.5מסחר ושרותיםV(סד' יג')שלמה החזקות

27.05.200926.01.201165.565.5נדל"ן ובינויAA2(סד' יא')מבני תעשיה

30.05.201129.08.2011115.1115.1נדל"ן ובינויAA2(סד' ט')מבני תעשיה

08.02.201025.01.201168.268.2השקעותBBB+Baa1(סד' 13)הכשרת הישוב

28.05.201026.01.201175.075.0מסחר ושרותים+VBBB(סד' ב')משביר לצרכן

28.05.201013.04.201129.929.9מסחר ושרותים+BBB(סד' ב')משביר לצרכן

24.08.200906.02.2011104.5104.5נדל"ן ובינוי(סד' ד')אורתם סהר

28.05.201006.02.201180.380.3נדל"ן ובינויV(סד' 8)ב.יאיר

28.05.201003.05.201124.124.1נדל"ן ובינוי(סד' 3)ב.יאיר

21.05.200909.02.2011832.8832.8בנקיםAA(סד' יד')פועלים הנפקות

21.05.200912.04.2011985.9985.9בנקיםAA(סד' י')פועלים הנפקות

23.05.201103.11.2011968.7968.7בנקיםAA(סד' י')פועלים הנפקות

23.05.201104.08.2011703.5703.5בנקים+VAA(סד' 31)פועלים הנפקות

23.05.201104.08.2011886.7886.7בנקים+VAA(סד' 32)פועלים הנפקות

20.05.201006.02.201159.459.4נדל"ן ובינויV(סד' ד')חנן מור

25.02.200913.02.2011226.0226.0בנקים+AA(סד' 29)מזרחי טפחות הנפ

25.02.201111.04.2011500.9500.9בנקים+VAA(סד' 33)מזרחי טפחות הנפ

25.02.201106.07.2011445.4445.4בנקים+AA(סד' 33)מזרחי טפחות הנפ

29.11.201016.02.2011256.3256.3נדל"ן ובינוי+VA(סד' ג')איירפורט סיטי

26.02.201014.02.201159.359.3נדל"ן ובינויV(סד' ו')אאורה

26.02.201004.07.201111.711.7נדל"ן ובינוי(סד' ב')אאורה

27.05.200920.02.201171.271.2השקעות-A(סד' ד')קרדן ישראל

31.05.201023.02.201162.562.5נדל"ן ובינויBBB(סד' ג')מירלנד (זרה)

31.05.201023.02.20110.10.1נדל"ן ובינויV(אופ' 2 ו-3)מירלנד (זרה)

24.02.2011101.0101.0נדל"ן ובינויV(סד' ג')חג'ג' נדל"ן (אסים השקעות)

24.05.201024.02.201170.070.0נדל"ן ובינויV(סד' ג')ליברטי

28.02.2011200.0200.0נדל"ן ובינויVA3(סד' א')בראק אן וי (זרה)

21.05.201028.02.201160.960.9השקעותV(סד' ב')ארקו החזקות

27.02.201107.03.201185.085.0נדל"ן ובינויVBaa2(סד' ו')לוי

31.05.201105.06.201123.423.4נדל"ן ובינויVBaa2(סד' ד')לוי

21.07.200910.03.2011108.3108.3השקעותA2(סד' ד')אלביט הדמיה

23.02.201122.03.201156.456.4תעשייהV(סד' 3)יוניטרוניקס

27.05.200922.03.2011107.2107.2נדל"ן ובינוי+A(סד' ה')גב ים

31.03.200928.03.2011382.8382.8מסחר ושרותיםAA(סד' ד')סלקום

18.07.201117.08.2011742.7742.7מסחר ושרותיםAA(סד' ד')סלקום

28.02.201129.03.2011825.0825.0מסחר ושרותיםVA1(סד' א')הוט

28.05.201006.04.2011272.0272.0נדל"ן ובינויVBBB(סד' ב')אדרי-אל

13.08.200907.04.2011228.7228.7מסחר ושרותים+A(סד' ה')דן רכב

13.08.200907.04.2011103.4103.4מסחר ושרותים+A(סד' ו')דן רכב

31.08.200910.04.2011144.7144.7מסחר ושרותיםVA3(סד' יא')אלבר

21.08.200911.04.2011112.1112.1מסחר ושרותיםVA3(סד' ח')סקיילקס

27.05.200913.04.2011199.2199.2נדל"ן ובינויA3(סד' ז')כלכלית ירושלים

31.05.201013.04.2011100.0100.0תעשייה-VA(סד' 2)צנורות המזה"ת

28.02.201117.04.201157.657.6נדל"ן ובינויVA3(סד' ו')ישרס

25.05.201004.05.20113.63.6נדל"ן ובינויA3(סד' ח')דרבן

דירוג בהנפקה



הנפקות  איגרות חוב לא ממשלתיות, 2011
מחירים שוטפים) (מיליוני ש"ח,

31.12.2011

סה"כ נטומזה: סה"כגודל ההנפקהתאריךתאריךענףסדרההענף והחברה

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

הודעה משלימהתשקיף להשלמהמידרוגמעלות

דירוג בהנפקה

26.05.201022.05.2011586.9586.9נדל"ן ובינוי+A(סד' ג')בריטיש ישראל

28.05.201001.06.201113.913.9נדל"ן ובינוי(סד' א')אביב ארלון

28.05.201013.11.20116.56.5נדל"ן ובינוי(סד' א')אביב ארלון

18.04.201131.05.201142.542.5השקעותV(סד' א')אנלייט אנרגיה

17.02.201001.06.201144.644.6נדל"ן ובינויA2(סד' ב')דה לסר (זרה)

30.11.200905.06.2011100.0100.0נדל"ן ובינויVA3(סד' ג')אשדר

01.06.201129.06.2011958.1958.1מסחר ושרותיםVAA+Aa1(סד' 6)בזק

31.08.200930.06.2011300.9300.9בנקיםVA1(סד' יט')אגוד הנפקות

27.11.200920.07.201115.515.5נדל"ן ובינוי-AA(סד' ו')וילאר

31.05.201125.07.2011285.4285.4השקעותA1(סד' יח')דלק קבוצה

27.05.201124.07.2011496.4496.4נדל"ן ובינויA(סד' ג')נכסים ובנין

27.11.200926.07.201158.558.5נדל"ן ובינוי-A(סד' ג')אלקטרה נדל"ן

31.05.201001.08.20117.07.0נדל"ן ובינוי(סד' ג')רוזבאד

01.09.201007.08.2011122.1122.1מסחר ושרותיםA3(סד' ג')אינטרנט זהב

03.09.200930.08.2011207.0207.0ביטוח-AA(סד' ה')הראל הנפקות

31.05.201004.09.2011451.0451.0נדל"ן ובינויVA+Aa3(סד' יא')גזית גלוב

27.05.201004.09.2011331.5331.5נדל"ן ובינויAA1(סד' ו')אלוני חץ

16.05.201107.09.20111,144.11,144.1בנקיםAAAa1(סד' יב')לאומי מימון

16.05.201110.11.20111,105.61,105.6בנקיםAAAa1(סד' יב')לאומי מימון

16.05.201110.11.2011860.7860.7בנקיםVAAAa1(סד' יד')לאומי מימון

09.02.201008.09.201118.018.0נדל"ן ובינויAA2(סד' ג')ביג

09.02.201027.10.2011148.3148.3נדל"ן ובינויAA2(סד' ג')ביג

19.09.201106.10.2011529.3529.3נדל"ן ובינוי-VAA(סד' ו')מליסרון

02.09.201009.11.2011216.3216.3ביטוחAA-Aa3(סד' ב')פניקס גיוסי הון

31.05.201020.12.2011131.4131.4בנקים+VA(סד' יג')דקסיה ישראל הנפ

26.05.201028.12.2011235.0235.0נדל"ן ובינויVA2(סד' 5)שיכון ובינוי

10,594.1350.010,594.1אג"ח לא צמודות

אג"ח לא צמודות - ריבית משתנה

30.11.200911.01.201143.643.6תעשייהBaa1(סד' ו')פטרוכימיים

30.11.200927.02.2011145.7145.7תעשייהBaa1(סד' ו')פטרוכימיים

26.02.201027.02.2011105.6105.6מסחר ושרותים(סד' יא')חלל תקשורת

14.05.200903.04.2011627.6627.6השקעות-AA(סד' ג')פז נפט

31.08.200910.04.2011148.8148.8מסחר ושרותיםVA3(סד' יב')אלבר

31.08.200911.04.2011214.4214.4בנקיםA1(סד' יח')אגוד הנפקות

21.08.200911.04.2011110.3110.3מסחר ושרותיםVA3(סד' ט')סקיילקס

28.02.201117.04.2011136.0136.0נדל"ן ובינויVA3(סד' ז')ישרס

17.06.200901.05.2011100.0100.0בנקיםVA(סד' יד')ירושלים מימון

03.09.200903.05.2011145.0145.0מסחר ושרותים-AA(סד' ד')פרטנר

08.02.201004.05.2011127.4127.4השקעותBaa1(סד' 15)הכשרת הישוב

26.05.200905.05.2011222.7222.7מסחר ושרותיםVA2(סד' ג')דלק ישראל

20.08.200919.05.201191.491.4נדל"ן ובינויA3(סד' ד')אספן גרופ

27.05.200923.05.201144.644.6נדל"ן ובינויVBaa1(סד' ג')מצלאוי

01.06.201129.06.2011425.0425.0מסחר ושרותיםVAA+Aa1(סד' 7)בזק

אג"ח לא צמודות - ריבית קבועה

26.11.201018.01.2011217.0217.0מסחר ושרותיםVA(סד' יב')שלמה החזקות

26.11.201017.05.2011146.7146.7מסחר ושרותיםA(סד' יב')שלמה החזקות

25.02.200913.02.2011278.7278.7בנקים+AA(סד' 32)מזרחי טפחות הנפ

25.02.201111.04.2011402.0402.0בנקים+VAA(סד' 34)מזרחי טפחות הנפ

25.02.201106.07.2011710.0710.0בנקים+AA(סד' 34)מזרחי טפחות הנפ

27.05.200922.03.2011326.1326.1נדל"ן ובינוי+A(סד' ז')גב ים

31.03.200928.03.2011657.9657.9מסחר ושרותיםAA(סד' ה')סלקום

18.07.201117.08.2011398.0398.0מסחר ושרותיםAA(סד' ה')סלקום

28.02.201129.03.2011675.0675.0מסחר ושרותיםVA1(סד' ב')הוט

19.02.201111.04.201148.948.9נדל"ן ובינויV(סד' ז')פרשקובסקי

21.08.200911.04.2011168.3168.3מסחר ושרותיםVA3(סד' ז')סקיילקס

21.05.200912.04.2011245.5245.5בנקיםAA(סד' יא')פועלים הנפקות

23.05.201103.11.2011315.7315.7בנקיםAA(סד' יא')פועלים הנפקות

03.09.200903.05.2011532.9532.9מסחר ושרותים-AA(סד' ה')פרטנר

25.05.201004.05.201114.814.8נדל"ן ובינויA-A3(סד' ח')דרבן



הנפקות  איגרות חוב לא ממשלתיות, 2011
מחירים שוטפים) (מיליוני ש"ח,

31.12.2011

סה"כ נטומזה: סה"כגודל ההנפקהתאריךתאריךענףסדרההענף והחברה

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

הודעה משלימהתשקיף להשלמהמידרוגמעלות

דירוג בהנפקה

26.05.200905.05.2011104.6104.6מסחר ושרותיםVA2(סד' ד')דלק ישראל

09.05.201122.05.2011177.1177.1נדל"ן ובינויVA2(סד' א')אלעד קנדה (זרה)

01.06.201129.06.20111,329.31,329.3מסחר ושרותיםVAA+Aa1(סד' 8)בזק

27.05.201103.07.2011218.0218.0תעשייה+A(סד' 5)נייר חדרה

27.11.200920.07.201133.033.0נדל"ן ובינוי-AA(סד' ה')וילאר

31.05.201125.07.2011185.8185.8השקעותA1(סד' טו')דלק קבוצה

16.05.201107.09.2011275.5275.5בנקיםAAAa1(סד' יג')לאומי מימון

02.09.201009.11.2011145.2145.2ביטוחAA-Aa3(סד' ג')פניקס גיוסי הון

31.05.201020.12.2011300.0300.0בנקים-VAA(סד' ח')דקסיה ישראל הנפ

2,580.8200.02,580.8הקצאות של איגרות חוב - חברות

2,064.4170.02,064.4אג"ח צמודות למדד

12.01.201196.796.7נדל"ן ובינוי(סד' א')פלאזה סנטרס (זרה)

12.01.2011203.3203.3נדל"ן ובינוי(סד' ב')פלאזה סנטרס (זרה)

07.01.201114.914.9נדל"ן ובינוי(סד' ב')אשדר

24.02.2011462.6462.6מסחר ושרותים(סד' ג')פרטנר

28.02.2011133.6133.6מסחר ושרותים(סד' ג')אינטרנט זהב

27.12.201162.062.0מסחר ושרותים(סד' ג')אינטרנט זהב

31.03.20113.93.9השקעות(סד' ב')ארקו החזקות

05.05.201111.311.3נדל"ן ובינוי(סד' א')מידאס השקעות

12.05.2011154.0154.0בנקים(סד' כ')בינלאומי הנפקות

20.12.2011150.8150.8בנקים(סד' כ')בינלאומי הנפקות

31.05.20113.53.5השקעות(סד' א')גילאון

20.06.20113.53.5השקעות(סד' א')גילאון

16.06.2011193.8193.8ביטוח(סד' ג')כללביט

24.07.2011161.0161.0נדל"ן ובינוי(סד' 4)שיכון ובינוי

27.07.201131.831.8נדל"ן ובינוי(סד' 4)שיכון ובינוי

08.08.201111.311.3ביטוח(סד' ד')הכשרה החז

06.10.2011100.0100.0ביטוח(סד' א')מנורה מב החזקות

13.12.201194.894.8נדל"ן ובינוי(סד' ד)מליסרון

20.12.2011171.6171.6נדל"ן ובינוי(סד' ג')אמות

516.430.0516.4אג"ח לא צמודות

אג"ח לא צמודות - ריבית משתנה

28.04.201147.747.7מסחר ושרותים(סד' ד')כנפיים

אג"ח לא צמודות - ריבית קבועה

16.06.2011207.6207.6ביטוח(סד' ו')כללביט

08.11.2011261.1261.1השקעות(סד' טו')דלק קבוצה

10,441.199,804.3636.8תעודות פיקדון
636.820.0636.8הנפקות של תעודות פיקדון

636.820.0636.8אג"ח לא צמודות

VAA+26.02.200920.02.2011100.0100.0(סד' ג')קסם מטבעות

VAaa21.12.201120.12.2011536.8536.8(סד' ג')מיטב מטבעות

9,804.379,804.30.0הקצאות של תעודות פיקדון

9,804.379,804.30.0אג"ח לא צמודות

26.02.200920.02.2011949.5949.50.0(סד' ג')קסם מטבעות

12.09.2011500.2500.20.0(סד' ג')קסם מטבעות

15.11.201121.11.20112,004.62,004.60.0(סד' ג')קסם מטבעות

23.12.201011.07.2011400.5400.50.0(סד' ב')תכלית פקדונות

12.09.2011500.4500.40.0(סד' א')קסם ג'מבו

28.11.201129.11.20111,999.41,999.40.0(סד' א')קסם ג'מבו

21.12.201120.12.20113,449.73,449.70.0(סד' ג')מיטב מטבעות

3,211.9183,054.2157.7מוצרי מדדים
157.770.0157.7הנפקות (1)

31.05.201003.01.201116.016.0אינדקס סל (מורכבות: 85% מק"מ, 15% מניות)

25.11.200906.02.201116.116.1קסם סל ומוצרים (שורט: תל-בונד 60)

25.11.200915.05.201117.417.4קסם סל ומוצרים (חוזה עתידי: גז טבעי)



הנפקות  איגרות חוב לא ממשלתיות, 2011
מחירים שוטפים) (מיליוני ש"ח,

31.12.2011

סה"כ נטומזה: סה"כגודל ההנפקהתאריךתאריךענףסדרההענף והחברה

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

הודעה משלימהתשקיף להשלמהמידרוגמעלות

דירוג בהנפקה

06.07.200917.03.201119.819.8תכלית מורכבות (שורט: נפט)

20.11.200929.03.201116.516.5הראל סל (מק"מ)

16.06.201104.07.201161.661.6פסגות מדדים (אג"ח חברות בארה"ב)

27.11.201125.12.201110.310.3תכלית גלובל (מק"מ)

3,054.2113,054.20.0הקצאות (1)

31.05.201003.01.201199.899.80.0אינדקס סל (מורכבות: 85% מק"מ, 15% מניות)

25.11.200906.02.2011198.7198.70.0קסם סל ומוצרים (שורט: תל-בונד 60)

25.11.200921.02.2011423.5423.50.0קסם סל ומוצרים (שורט: תל-בונד 40, סחורה-חקלאות)

25.11.200915.05.2011638.5638.50.0קסם סל ומוצרים (מק"מ, חוזה עתידי: גז טבעי)

25.11.200913.09.2011299.4299.40.0קסם סל ומוצרים (מק"מ)

20.11.200913.02.201169.769.70.0הראל סל (שחר 5-2)

20.11.200929.03.2011314.3314.30.0הראל סל (גילון, מק"מ)

20.11.200902.05.2011300.6300.60.0הראל סל (גילון, מק"מ)

06.07.200917.03.201152.252.20.0תכלית מורכבות (שורט: נפט)

06.07.200926.04.201150.050.00.0תכלית מורכבות (שורט: תל-בונד 40)

16.06.201104.07.2011607.5607.50.0פסגות מדדים (אג"ח חברות בארה"ב)

5,306.360.05,306.3אג"ח מוסדיים
16.01.20112,503.32,503.3מסחר ושרותיםVAa2סד' 2022חשמל

17.06.20111,110.81,110.8מסחר ושרותיםAa2סד' 2022חשמל

28.07.2011385.9385.9מסחר ושרותיםסד' 2022חשמל

13.03.2011117.0117.0מסחר ושרותים-Aסד' בדי.בי.אס לווין (לא בורסאית)

18.07.2011893.0893.0מסחר ושרותיםVAAAסד' 8מקורות (לא בורסאית)

18.07.2011165.9165.9מסחר ושרותיםVAAAסד' 9מקורות (לא בורסאית)

21.11.2011130.4130.4נדל"ן ובינויVAסד' א'דניר היליה* (לא בורסאית)

 

31,978.6960.031,978.6סה"כ הנפקות אג"ח  לציבור (חברות, מובנות ות.פיקדון)

0.000.00.0מזה : חברות חדשות

12,385.1279,804.32,580.8סה"כ הקצאות אג"ח  (חברות, מובנות ות.פיקדון)

44,363.71239,804.334,559.4סה"כ הנפקות והקצאות פרטיות

5,306.360.05,306.3אג"ח למוסדיים - סחיר

437.5130.0437.5אג"ח למוסדיים - נ.ש.ר - לא סחיר

5,743.7190.05,743.7סה"כ אג"ח למוסדיים
50,107.41429,804.340,303.1סה"כ אג"ח לא ממשלתיות

3,211.9183,054.2157.7סה"כ מוצרי מדדים

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


