
הנפקות  איגרות חוב לא ממשלתיות, 2012
(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

31.10.2012

סה"כ נטומזה: סה"כגודל ההנפקהתאריךתאריךענףסדרההענף והחברה

לחברה/מספר ההנפקותהצעת מדף/תשקיף/תשקיף מדף/חדשה

חברות בנותהודעה משלימהתשקיף להשלמהמידרוגמעלות

27,051.11020.027,051.1איגרות חוב - חברות
20,541.3460.020,541.3הנפקות של איגרות חוב - חברות

15,017.7340.015,017.7   אג"ח צמודות מדד

09.05.201015.01.2012518.7518.7תעשייה+A(סד' ב')מ.א. תעשיות

25.02.201118.01.2012545.9545.9בנקים+AA(סד' 33)מזרחי טפחות הנפ

25.02.201124.04.2012735.4735.4בנקים+AA(סד' 33)מזרחי טפחות הנפ

25.02.201118.01.2012366.4366.4בנקים+VAAסד' (35)מזרחי טפחות הנפ

25.02.201124.04.2012320.4320.4בנקים+AAסד' (35)מזרחי טפחות הנפ

26.11.201018.01.2012208.6208.6מסחר ושרותיםA(סד' י')שלמה החזקות

26.11.201025.06.201285.185.1מסחר ושרותיםA(סד' י')שלמה החזקות

25.05.201023.01.20120.20.2נדל"ן ובינויA-A3(אופ' 13 ו-14)דרבן

16.05.201126.01.20121,021.11,021.1בנקיםAAAa1(סד' יד')לאומי מימון

31.05.201129.01.2012151.0151.0נפט וגזV(סד' א')אלון חיפשוי גז

29.11.201129.01.201271.371.3נדל"ן ובינויA3(סד' ו')דורי קבוצה

30.08.201102.02.201280.080.0נדל"ן ובינויVA3(סד' ג')גירון פיתוח

23.05.201112.02.20121,533.21,533.2בנקיםAAAa1(סד' יד')פועלים הנפקות

23.05.201117.06.20121,058.61,058.6בנקיםVAA(סד' טו')פועלים הנפקות

30.11.201031.01.20120.00.0נדל"ן ובינוי( אופ' א')מדיפאואר (זרה)

25.02.201020.02.201244.844.8נדל"ן ובינוי+A(סד' ג')ריט 1

28.02.201224.04.2012137.0137.0נדל"ן ובינוי+A(סד' ג')ריט 1

30.04.201022.02.201255.555.5נדל"ן ובינוי(סד' 4)חבס

27.05.201023.02.2012246.1246.1נדל"ן ובינויVAA1(סד' ח')אלוני חץ

28.05.201023.02.201251.551.5נדל"ן ובינויV(סד' 9)ב. יאיר

28.05.201003.05.201264.064.0נדל"ן ובינויV(סד' 10)ב. יאיר

18.07.201118.03.2011714.8714.8מסחר ושרותיםVAA(סד' ו')סלקום

27.05.201101.04.201251.751.7נדל"ן ובינויA+Aa3(סד' ה')גב ים

27.05.201101.04.2012399.6399.6נדל"ן ובינויA+Aa3(סד' ו')גב ים

30.11.201003.04.2012250.0250.0נפט וגזV(סד' א')נפטא

28.02.201204.04.2012114.0114.0ביטוח-VAA(סד' ו')הראל הנפקות

28.02.201204.04.2012114.0114.0ביטוח-VAA(סד' ז')הראל הנפקות

31.08.201105.04.2012145.6145.6נדל"ן ובינויVA2(סד' ב')אפריקה מגורים

29.02.201208.04.2012134.2134.2נדל"ן ובינויBBBBaa1(סד' ג')אפריקה נכסים

27.02.201230.04.201258.158.1נדל"ן ובינוי-AA(סד' ו')וילאר

28.02.201103.05.2012117.8117.8נדל"ן ובינויA2(סד' ו')ישרס

27.05.201107.05.2012420.6420.6נדל"ן ובינויAA1(סד' ג')נכסים ובנין

31.05.201114.05.2012118.0118.0נדל"ן ובינויVA-A3(סד' י')כלכלית ירושלים

30.05.201224.06.2012380.8380.8השקעות+A(סד' 7)חברה לישראל

30.08.201124.06.2012254.4254.4בנקיםVAa2(סד' כא')בינלאומי הנפקות

30.05.201128.06.2012344.0344.0נדל"ן ובינויVAa3(סד' ב')אמות

26.06.201205.07.2012996.5996.5מסחר ושרותיםVAaa(סד' 24)חשמל

26.06.201205.07.2012500.0500.0מסחר ושרותיםVAaa(סד' 25)חשמל

24.05.201230.07.2012230.0230.0נדל"ן ובינויVA2(סד' ב')אלרוב נדל"ן

30.08.201131.07.2012366.0366.0בנקיםVAa3(סד' ו')אגוד הנפקות

31.05.201202.08.2012338.3338.3בנקים-AA(סד' ב')דקסיה ישראל הנפ

31.05.201202.08.2012138.5138.5בנקים-AA(סד' ז')דקסיה ישראל הנפ

14.08.201204.09.2012195.8195.8נדל"ן ובינוי-AA(סד' ד')מליסרון

14.08.201204.09.2012334.9334.9נדל"ן ובינוי-VAA(סד' ז')מליסרון

31.08.201212.09.2012302.9302.9נדל"ן ובינויAA(סד' ה')נצבא

30.05.201216.10.2012537.0537.0נדל"ן ובינויA2(סד' 5)שיכון ובינוי

28.11.201128.10.2012165.4165.4מסחר ושרותיםA3(סד' יא')אלבר

5,523.6120.05,523.6אג"ח לא צמודות

אג"ח לא צמודות - ריבית משתנה

31.05.201029.03.2012220.1220.1בנקים-VAA(סד' ט')דקסיה ישראל הנפ

דירוג בהנפקה
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חברות בנותהודעה משלימהתשקיף להשלמהמידרוגמעלות
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אג"ח לא צמודות - ריבית קבועה

30.05.201101.01.20120.20.2נדל"ן ובינויVA(אופ' 30 ו-31)מבני תעשיה

09.05.201015.01.2012563.3563.3תעשייה+A(סד' ד')מ.א. תעשיות

16.05.201126.01.20121,324.81,324.8בנקיםAAAa1(סד' יג')לאומי מימון

26.02.201022.02.201230.830.8תעשייה-A(סד' ב')אפקון החזקות

18.07.201118.03.2011285.2285.2מסחר ושרותיםVAA(סד' ז')סלקום

18.05.201027.03.2012831.1831.1תעשייהAa1(סד' א')אלביט מערכות

22.11.201004.04.2012192.9192.9תעשייהVA3(סד' ה')דלתא

27.02.201230.04.201214.914.9נדל"ן ובינוי-AA(סד' ה')וילאר

30.11.201107.05.2012225.0225.0תעשייהVA(סד' ב')אבגול

23.05.201117.06.2012239.6239.6בנקיםVAA(סד' טז')פועלים הנפקות

30.05.201224.06.2012188.9188.9השקעות+A(סד' 9)חברה לישראל

26.06.201205.07.20121,406.81,406.8מסחר ושרותיםVAaa(סד' 23)חשמל

6,509.8560.06,509.8הקצאות של איגרות חוב - חברות

4,822.5450.04,822.5אג"ח צמודות למדד

02.01.201214.014.0מסחר ושרותים(סד' ג')אינטרנט זהב

04.01.2012147.8147.8נדל"ן ובינוי(סד' ד')רבוע כחול נדל"ן

48.048.0נדל"ן ובינוי(סד' ד')רבוע כחול נדל"ן

11.01.201212.212.2נדל"ן ובינוי(סד' ד')מליסרון

23.05.201211.011.0נדל"ן ובינוי(סד' ד')מליסרון

22.07.201214.614.6נדל"ן ובינוי(סד' ד')מליסרון

23.05.2012683.7683.7נדל"ן ובינוי(סד' ה')מליסרון

30.05.201280.480.4נדל"ן ובינוי(סד' ה')מליסרון

22.07.2012123.2123.2נדל"ן ובינוי(סד' ה')מליסרון

11.01.2012143.2143.2נדל"ן ובינוי(סד' ו')מליסרון

04.01.201218.518.5בנקים(סד' יג')דקסיה ישראל הנפ

11.01.201215.415.4נדל"ן ובינוי(סד' ב')אדרי-אל

22.01.2012226.0226.0נדל"ן ובינוי(סד' ד')גזית גלוב

03.05.2012174.9174.9נדל"ן ובינוי(סד' י')גזית גלוב

12.01.201216.316.3נדל"ן ובינוי(סד' ב')מגה אור

02.04.201212.112.1נדל"ן ובינוי(סד' ב')מגה אור

08.08.20129.59.5נדל"ן ובינוי(סד' ב')מגה אור

19.01.201232.432.4נדל"ן ובינוי(סד' ג')ריט 1

18.10.2012115.0115.0נדל"ן ובינוי(סד' ג')ריט 1

29.01.201240.040.0ביטוח(סד' 1)פניקס

25.01.201279.979.9תעשייה(סד' א')אפריקה תעשיות

06.02.2012105.0105.0נדל"ן ובינוי(סד' 7)אשטרום נכסים

22.04.2012150.8150.8נדל"ן ובינוי(סד' 7)אשטרום נכסים

01.02.201215.015.0נפט וגז(סד' א')אלון חיפושי גז

13.02.201235.635.6נדל"ן ובינוי(סד' ג')אמות

13.02.201223.223.2נדל"ן ובינוי(סד' א')אלרוב נדל"ן

22.02.201211.611.6נדל"ן ובינוי(סד' א')אלרוב נדל"ן

22.03.201213.713.7נדל"ן ובינוי(סד' א')אלרוב נדל"ן

12.02.2012221.5221.5בנקים(סד' כ')בינלאומי הנפקות

23.07.201245.845.8בנקים(סד' כא')בינלאומי הנפקות

02.04.20124.54.5נדל"ן ובינוי(סד' א')מידאס השקעות

04.04.2012128.2128.2נדל"ן ובינוי(סד' ט')נורסטאר החזקות (גזית אינק.) (זרה)

17.04.201252.452.4נדל"ן ובינוי(סד' ט')נורסטאר החזקות (גזית אינק.) (זרה)

04.04.201231.331.3מסחר ושרותים(סד' ג')אלון רבוע כחול

18.04.20125.15.1נדל"ן ובינוי(סד' ב')חנן מור

23.04.201299.999.9נדל"ן ובינוי(סד' ג')אמות

25.05.201246.546.5נדל"ן ובינוי(סד' ג')אמות
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לחברה/מספר ההנפקותהצעת מדף/תשקיף/תשקיף מדף/חדשה
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19.04.201278.878.8נפט וגז(סד' ה')דלק אנרגיה

08.05.201222.022.0ביטוח(סד' ו')הראל הנפקות

05.06.2012193.1193.1בנקים(סד' 33)מזרחי טפחות הנפ

11.06.201239.739.7נדל"ן ובינוי(סד' א')בראק אן וי (זרה)

11.06.201236.936.9נפט וגז(סד' א')אלון חיפושי גז

20.06.2012171.6171.6נדל"ן ובינוי(סד' ד')ביג

11.07.2012207.8207.8נדל"ן ובינוי(סד' ה')נצבא

19.07.2012180.0180.0השקעות(סד' 7)חברה לישראל

29.07.2012154.6154.6נדל"ן ובינוי(סד' 5)שיכון ובינוי

09.08.2012106.9106.9מסחר ושרותים(סד' יא')אלבר

03.09.2012505.5505.5מסחר ושרותים(סד' 24)חשמל

17.10.2012117.4117.4מסחר ושרותים(סד' יא)שלמה החזקות

1,687.3110.01,687.3אג"ח לא צמודות

אג"ח לא צמודות - ריבית משתנה

18.01.201219.119.1נדל"ן ובינוי(סד' 6)אשטרום נכסים

24.07.20128.88.8נדל"ן ובינוי(סד' ד')אספן גרופ

אג"ח לא צמודות - ריבית קבועה

05.01.2012100.0100.0מסחר ושרותים(סד' ב')בי קומיוניקיישנס

30.01.201225.825.8מסחר ושרותים(סד' ב')בי קומיוניקיישנס

07.02.2012151.4151.4מסחר ושרותים(סד' ד')דור אלון

13.08.201246.546.5מסחר ושרותים(סד' ד')דור אלון

23.04.212121.9121.9בנקים(סד' יא')דיסקונט

08.05.201294.794.7תעשייה(סד' א')אלביט מערכות

19.06.201273.473.4תעשייה(סד' 5)נייר חדרה

21.10.201245.945.9תעשייה(סד' 5)נייר חדרה

03.09.2012999.8999.8מסחר ושרותים(סד' 23)חשמל

1,900.841,900.80.0תעודות פיקדון
1,900.841,900.80.0הקצאות של תעודות פיקדון

1,900.841,900.80.0אג"ח לא צמודות

23.12.201026.02.2012400.4400.40.0(סד' ב')תכלית פקדונות

23.12.201010.06.2012500.1500.10.0(סד' ב')תכלית פקדונות

23.12.201014.06.2012500.2500.20.0(סד' ב')תכלית פקדונות

23.12.201206.08.2012500.1500.10.0(סד' ב')תכלית פקדונות

2,394.5112,267.7126.8מוצרי מדדים
126.850.0126.8הנפקות (1)

16.06.201120.02.201216.316.3פסגות מדדים (שורט: תל-בונד 60)

16.06.201130.05.201240.540.5פסגות מדדים (מורכבת: 100% מדדי אג"ח, שורט: גליל 10-5)

23.08.201108.017.201232.032.0תכלית מורכבות (מורכבות: 100% מדדי אג"ח)

07.07.201105.07.201237.037.0קסם סל ומוצרים (אג"ח חברות באירופה, אג"ח חברות בארה"ב)

07.07.201117.10.20121.01.0קסם סל ומוצרים (אג"ח חברות באירופה, אג"ח חברות בארה"ב)

2,267.762,267.70.0הקצאות (1)

27.11.201122.01.2012199.4199.40.0תכלית גלובל (תל-בונד שקלי)

31.05.201013.02.2012101.5101.50.0תכלית אינדקס (שחר 2-5)

16.06.201120.02.2012203.4203.40.0פסגות מדדים (שורט: תל-בונד 60)

16.06.201130.05.2012444.3444.30.0פסגות מדדים (מורכבת: 100% מדדי אג"ח, שורט: גליל 10-5)

23.08.201108.017.2012598.8598.80.0תכלית מורכבות (מורכבות: 100% מדדי אג"ח)

07.07.201105.07.2012720.3720.30.0קסם סל ומוצרים (אג"ח חברות באירופה, אג"ח חברות בארה"ב)

3,931.1140.03,931.1אג"ח מוסדיים

05.01.2012500.0500.0מסחר ושרותיםV(סד' ג')נתיבי הגז (לא בורסאית)
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05.01.2012500.0500.0ביטוחVAa2(סד' א')מגדל ביטוח הון* (לא בורסאית)

29.02.201244.844.8השקעות-A(סד' 9)אלקו החזקות

04.04.20126.76.7השקעות-A(סד' 9)אלקו החזקות

13.05.201237.637.6השקעות-A(סד' 9)אלקו החזקות

19.03.2012107.6107.6השקעותA1(סד' ג')אלקטרה

30.07.201260.060.0השקעות(סד' ג')אלקטרה

22.03.2012349.4349.4תעשייהAaa(סד' ב')רפאל (לא בורסאית)

28.03.201336.436.4תעשייהAaa(סד' ב')רפאל (לא בורסאית)

05.04.20121,500.01,500.0מסחר ושרותיםVAaa(סד' 2013)חשמל

21.06.201263.163.1מסחר ושרותיםAAA(סד' 6)מקורות (לא בורסאית)

21.06.2012634.3634.3מסחר ושרותיםAAA(סד' 8)מקורות (לא בורסאית)

21.06.201281.581.5מסחר ושרותיםAAA(סד' 9)מקורות (לא בורסאית)

08.07.20129.79.7מסחר ושרותים-A(סד' ב')די.בי.אס לווין (לא בורסאית)

 

20,541.3460.020,541.3סה"כ הנפקות אג"ח  לציבור (חברות, מובנות ות.פיקדון)

0.000.00.0מזה : חברות חדשות

8,410.6601,900.86,509.8סה"כ הקצאות אג"ח  (חברות, מובנות ות.פיקדון)

28,951.91061,900.827,051.1סה"כ הנפקות והקצאות פרטיות

3,931.1140.03,931.1אג"ח למוסדיים - סחיר

475.630.0475.6אג"ח למוסדיים - נ.ש.ר - לא סחיר

4,406.7170.04,406.7סה"כ אג"ח למוסדיים

33,358.61231,900.831,457.8סה"כ אג"ח לא ממשלתיות
2,394.5112,267.7126.8סה"כ מוצרי מדדים

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


