
 "את בבורסת הנסחרות במניותהסל הזרות  קרנותשל  החזקות

           מיליארד דולר  6.7-של קרנות הסל הזרות מסתכם בכ חזקותההסך 
 .מיליארד שקל( 21-)כ

חברות ישראליות הנסחרות  150-כהסל הזרות מחזיקות במניותיהן של  קרנות
  .בהןחזקות הציבור המ 3%-מעל ל בשיעור המהווהחברות  75מהן  ,בת"א

מהשקעות קרנות הסל הזרות במניות הנסחרות בת"א מבוצעות דרך  88%-כ
 קרנות סל גיאוגרפיות.

*** 

 יובל צוק, יחידת המחקר

 רקע

 .בשווקים המערביים( ETFs)ישנה מגמה של עלייה חדה בסך ההשקעות בקרנות סל בשנים האחרונות 

קרנות סל עוקבות מדד. יתרונן של קרנות סל אלו הוא  באמצעותההון להשקיע בשווקי משקיעים בחרו יותר ויותר 

קרנות הסל  ,מהן, ולהבדיל מקרנות נאמנות אקטיביות דמי ניהול נמוכים יותרבפשוט פאסיבי, נגיש והיותן כלי השקעה ב

 באופן רציף לאורך כל יום המסחר.בבורסה נסחרות 

בקרנות הסל  חזקותהה. בארה"ב, למשל, עלו סך באירופהוהן , ובקנדה בארה"בהן הזינוק בסך נכסי קרנות הסל חל 

טריליון דולר  7.7-, ומאז זינקו עד לסך של כ2018טריליון דולר בסוף  3.4 -לכ 2016טריליון דולר בסוף שנת  2.5 -מכ

טריליון  1.4-. באירופה מסתכם כיום שוק קרנות הסל, הנמצא גם הוא במגמת עלייה חדה, בכ2021נכון לאוקטובר 

, (ETFs) לקרנות סל( ETNs)רפורמה של מעבר מתעודות סל  2018 רבעון הרביעי שלבההון עבר שוק בישראל  דולר.

נכון להיום שוויו של שוק קרנות הסל על מדדי מיליארד שקל, ו 86-הסתכמו סך נכסי קרנות הסל בכ 2018כשבסוף 

 .מיליארד שקל 102-כב מניות מסתכם

 מדדי אג"ח.אחר וחלקן הקטן יותר עוקבות מדדי מניות, אחר ברובן וקבות עאלו קרנות סל 

הנסחרות בבורסה מניות בין היתר כלולות בהן , אשר בינלאומייםהסל הזרות העוקבות אחר מדדים קרנות ללאור זאת, 

 .המקומי , ישנה השפעה על שוק המניותבתל אביב

 של קרנות הסל הזרות במניות הנסחרות בבורסת ת"א. חזקותהבמאמר זה עוסק 

חברות שהחזקות אלו  75-"א, מהן כתבורסה בהנסחרות בחברות  150 -מחזיקות במניותיהן של כהסל הזרות קרנות 

הציבור בהן, כשבמקרים מסוימים )בהן המניה מוחזקת גם ע"י קרנות סל חזקות המ 3%-משמעותיות ומהוות למעלה מ

 הציבור.חזקות המאו יותר  5%ות( הן מהוות אף תמטיות/ענפי

שווקים הבינלאומיים באמצעות היכללותם במקבלות חשיפה גם  ,אשר נסחרות בבורסה בתל אביב ,חברות ישראליות

ות אחר אותם עוקבקרנות שבמדדים הבינלאומיים, ומאפשרות למשקיעים זרים להשקיע באותן חברות באמצעות 

בורסה ה ם המקומיים שלבאמצעות כניסה למדדיהן לקבל חשיפה  יכולות. חברות גדולות בבורסה בתל אביב מדדים

 ןמדדים בינלאומיים. חשיפת החברות אף מעלה את הצורך להגביר את הפעילות שלהאמצעות כניסה לבתל אביב והן ב

 קיעים.קשרי מש פעילותהגברת ובאנגלית  יםדיווחבדרך של מול המשקיעים הזרים, 

  הגדולות בעולם מחזיקות במניות הישראליות מנהלות קרנות הסל

של  חזקותהה,  מהוות את עיקר (iShares) הגדולות בעולם, ואנגארד ובלאקרוקשתי מנהלות קרנות הסל הקרנות של 

מיליארד דולר במניות בבורסת ת"א  6.7-בבורסת ת"א. מתוך סך החזקות של כבמניות הנסחרות קרנות הסל הזרות 

 מיליארד דולר. 2.3-מיליארד דולר, ובלאקרוק מחזיקה כ 3.1-ע"י כלל קרנות הסל הזרות, מחזיקה ואנגארד כ

  .ARK-ו  Schwab ,Invescoבמרחק ניכר אחרי השתיים הנ"ל נמצאות קרנות הסל של 



של  iSharesלקרנות יחסית חי סך נכסים מנוהלים בכל קרן במונלציין כי ואנגארד מחזיקה בקרנות סל גדולות יותר ראוי 

 מספרן גדול בהרבה מזה של ואנגארד.מציעות מגוון רחב יותר של קרנות ובלאקרוק, אשר 

 – מניות מבורסת ת"א 72 -בכ מהן , ומחזיקות כל אחתשתי קרנות הסל הגדולות ביותר שייכות לואנגארד

•  VXUS  העוקבת אחר מדדFTSE Global All Cap ex US ,מיליארד  1.7-בשווי כולל של כ המחזיקה מניות מת"א

 .מסך החזקות הקרן( 0.42%-)שהם כ דולר

• VEA  העוקבת אחר מדדFTSE Developed All Cap ex US ,0.9-בשווי כולל של כ המחזיקה מניות מת"א 

 .סך החזקות הקרן(מ 0.56%-)כ דולר ארדמילי

כל המחזיקות ,  iSharesקרנות של בלאקרוק  הינן ,במניות מבורסת ת"א האחזקותשתי הקרנות הבאות מבחינת גובה 

 - ת"א מבורסתמניות  75-בכאחת 

• IEFA  העוקבת אחר מדדMSCI EAFE IMI   0.7-שווי של כב מסתכמות במניות מבורסת ת"אאחזקותיה אשר 

 מהנכסים המנוהלים של הקרן.  0.7%-מהוות כודולר   ארדמילי

•  SCZ  העוקבת אחר מדדMSCI EAFE Small Cap  2.3%-כ מהוותדולר  ארדמילי 0.35-בסך כאחזקותיה אשר 

 מנכסי הקרן.

-(, כוללת  כARK Israel Innovative Technology ETF, המשקיעה בחברות טכנולוגיה ישראליות )ARKשל  IZRLקרן הסל 

-כבשווי של בורסת ת"א ממניות  40-החזקות בכם , מהדולר ארדמילי 0.27-עם סך נכסים מנוהלים של כ מניות 75

 דולר. מיליארד 0.15

 

 

 

 הגבוהות ביותר בבורסת ת"א חזקותההקרנות הסל הזרות עם 

Fund 

Manager 

ETF Name (Ticker) Benchmark Index ETF Type Holdings 

on TASE 

($B) 

Vanguard Total International Stock 

(VXUS) 

FTSE Global All Cap 

ex US 

Geographic 1.7 

Vanguard FTSE Developed Markets 

(VEA) 

FTSE Developed 

Markets 

Geographic 0.9 

Blackrock iShares Core MSCI EAFE 

(IEFA) 

MSCI EAFE Geographic 0.7 

Blackrock iShares MSCI EAFE 

Small-Cap (SCZ) 

MSCI EAFE Small-Cap Geographic 0.35 

Blackrock iShares MSCI EAFE (EFA) MSCI EAFE Geographic 0.23 

Vanguard FTSE All-World ex-US 

(VEU) 

FTSE All-World ex-US Geographic 0.21 

Schwab International Equity 

(SCHF) 

FTSE Developed ex US Geographic 0.16 

ARK Israel Innovative 

Technology (IZRL) 

ARK Israel Innovative 

Technology 

Thematic 

(Sector/Geographic) 

0.15 

Blackrock iShares MSCI EAFE Min 

Vol Factor (EFAV) 

MSCI EAFE Min Vol Geographic 0.14 



Blackrock iShares Core MSCI Total 

International Stock (IXUS) 

MSCI ACWI ex USA IMI 

Index 

Geographic 0.14 

INVESCO Invesco Solar (TAN) MAC Global Solar 

Energy Index 

Thematic /Sectorial 0.14 

Blackrock iShares MSCI Israel (EIS) MSCI Israel IMI 

Capped 

Geographic 0.13 

 הזרות המדדים אחריהם עוקבות קרנות הסל

 .MSCI-ו FTSE :הבינלאומיותשתי חברות המדדים מדדי רוב קרנות הסל הזרות עוקבות אחר 

בהן נכללות החברות הנסחרות בבורסת ת"א ואחריהן עוקבות קרנות הסל הם קרנות  FTSEהמדדים העיקריים של 

 גיאוגרפיות:

 אזור גיאוגרפי גודל חברות מדד

FTSE Global All Cap ex US index ארה"בללא מדינות מפותחות ומתפתחות,  גדולות, בינוניות וקטנות 

FTSE Developed Markets index ארה"בללא מדינות מפותחות,  גדולות, בינוניות וקטנות 

FTSE All-World ex-US ארה"בללא מדינות מפותחות ומתפתחות,  גדולות ובינוניות 

FTSE Developed ex US ארה"בללא מדינות מפותחות,  גדולות ובינוניות 

 

. 2021נכון לסוף אוקטובר , (Large, Mid & Small Cap) מבורסת ת"א מניות 72-כוללים כ FTSE All Capמדדי 

-כ FTSEכמחציתן נחשבות ע"י מיליארד דולר ומעלה, ו 2-שווי שוק של כעלות בגדולות -כמחציתן חברות בינוניות

Small Cap  לפחות מיליארד דולר 0.5עומד על ושוויין.  

גם קרנות  אחריהן עוקבות קרנות הסל הםסחרות בבורסת ת"א ובהן נכללות החברות הנ MSCIהמדדים העיקריים של 

 :גיאוגרפיות

 / אפיון אזור גיאוגרפי גודל חברות מדד

MSCI EAFE  אירופה )כולל ישראל(, אוסטרליה והמזרח הרחוק בינוניותוגדולות 

MSCI EAFE Small-Cap אירופה )כולל ישראל(, אוסטרליה והמזרח הרחוק קטנות 

MSCI ACWI ex USA IMI ארה"בללא מדינות מפותחות ומתפתחות,  גדולות, בינוניות וקטנות 

MSCI Israel IMI Capped ישראל גדולות, בינוניות וקטנות 

 

 4.8-מסתכם בכ( Large & Mid Cap MSCIמדדי הסטנדרט )שווי השוק המינימלי הנדרש לכניסה לנכון להיום 

 . מיליארד דולר 2.4-כ הינוהנדרש ושווי החזקות הציבור , דולר ארדמילי

אלקטרה נדל"ן,  – ארבע מניות שנסחרות בת"א 2021נכנסו בעדכון האחרון מנובמבר  MSCIשל  Small Cap-למדדי ה

, אשר נכון מניות מבורסת ת"א 78-כ Small Cap-במדדי ה כללויי 2021החל מסוף נובמבר . פריון, ריטיילורס ונאייקס

 .מיליארד דולר 0.5-לסוף אוקטובר שוויין של הקטנות מביניהן הסתכם בכ

 בעיקר ענפיות כגון: ,משמשים כנכס בסיס עבור קרנות של מנהלות שונות S&Pגם מדדי 

• U.S. Property Index-S&P Global ex 

• S&P Global Clean Energy Index 

 

 

 



 

 קרנות סל גיאוגרפיות.דרך מבוצעות  מניות הנסחרות בת"אקרנות הסל הזרות ב מהשקעות 88%-כ

שמשקיעות לא לפי קרנות הבעוד שעיקר הקרנות המשקיעות לפי אזור גיאוגרפי הן של ואנגארד ושל בלאקרוק, בין 

 ,Invesco ,DWS XTrackersדיבידנד( בולטות מנהלות קרנות כמו /ESG/תמטיותלפי סקטור/אלא אזור גיאוגרפי )

WisdomTreeו ,-Global X. 

  

  

 

 

 הגדולות ביותר ע"י קרנות הסל הזרות חזקותהההמניות עם 

 3%-4%מהוות  גדולות החזקותיהן-בחברות הבינוניות, כשמניות מבורסת ת"א 150-בכקרנות הסל הזרות מחזיקות 

 משווי הכמות הצפה בחברות אלו. 

, הינם במניות ממדד במניות בת"א מסך החזקות קרנות הסל הזרות 75%-דולר, שהם למעלה ממיליארד  5-כ

 . מהחזקות הציבור במניות המדד 4%-, ומהווים בממוצע מעל ל35-ת"א

דוראל אנרג'יקס,  ,חזקות במניות האנרגיה המתחדשת אנלייטהבנוסף למניות הדואליות ומניות הבנקים, בולטות  ה

החזקה בזכות מהחזקות הציבור(  5%-)מעל לבהן ע"י קרנות הסל הזרות גבוה יחסית  חזקותההשיעור אשר ונופר, 

 .Invescoושל  iShares , כגון הקרנות שלנוספת ע"י קרנות תמטיות שמתמקדות בחברות אנרגיה נקייה/סולאר

ושל  Global-X( של AIקס בולטת בזכות השקעות של קרנות תמטיות מתחום הרובוטיקה ובינה מלאכותית )גם מיטרוני

iShares. 

 הגבוהות ביותר ע"י קרנות הסל הזרות חזקותהההמניות עם  40

 (2021)נכון לאוקטובר 

שיעור ההחזקות 

 (2) מהכמות הצפה

סך החזקות ע"י 

 (1)קרנות סל זרות 

 )במיליוני דולרים(

FTSE 

 

MSCI 

 

 שם המניה סימבול
 

4.2% 756 Large+Mid Cap Large+Mid Cap NICE 1 נייס 

4.8% 655 Large+Mid Cap Large+Mid Cap LUMI 2 לאומי 

4.5% 516 Large+Mid Cap Large+Mid Cap POLI 3 הפועלים 

4.1% 286 Large+Mid Cap Large+Mid Cap DSCT 4 דיסקונט 

4.3% 263 Large+Mid Cap Large+Mid Cap ICL .5 איי.סי.אל 

2.7% 262 Large+Mid Cap )4(--- TEVA 6 טבע 

4.4% 237 Large+Mid Cap Large+Mid Cap MZTF 7 מזרחי טפחות 

9.2% 215 Large+Mid Cap Small Cap ENLT 8 אנלייט 

5.4% 184 Large+Mid Cap Large+Mid Cap AZRG 9 עזריאלי 

4.3% 163 Large+Mid Cap Large+Mid Cap ESLT 10 אלביט מערכות 

3.9% 138 Large+Mid Cap Small Cap TSEM 11 טאואר 

3.9% 114 Large+Mid Cap Small Cap NVMI 12 נובה 

4.8% 110 Large+Mid Cap Small Cap MVNE 13 מבנה 

 שווי החזקות )במיליארדי $( סוג קרן הסל )המדד(

 5.8 גיאוגרפי

 0.9 דיבידנד/ESG/תמטיותסקטור/ -אחרות 



10.3% 106 Large+Mid Cap Small Cap ENRG 14 אנרג'יקס 

4.7% 97 Large+Mid Cap Small Cap FIBI 15 הבינלאומי 

3.7% 90 Large+Mid Cap Small Cap ALHE 16 אלוני חץ 

7.6% 86 Large+Mid Cap Small Cap MTRN 17 מיטרוניקס 

3.1% 80 Large+Mid Cap Small Cap BEZQ 18 בזק 

3.8% 74 Large+Mid Cap Small Cap MLSR 19 מליסרון 

3.3% 73 Large+Mid Cap Small Cap SAE 20 שופרסל 

3.7% 69 Large+Mid Cap Small Cap PHOE 21 הפניקס 

5.1% 65 Large+Mid Cap Small Cap ARPT 22 איירפורט סיטי 

4.1% 60 Large+Mid Cap Small Cap STRS 23 שטראוס 

4.7% 60 Large+Mid Cap Small Cap HARL 24 הראל השקעות 

4.1% 59 Large+Mid Cap Small Cap ILCO 25 חברה לישראל 

3.5% 58 Large+Mid Cap Small Cap BIG 26 ביג 

3.8% 58 Large+Mid Cap Small Cap AMOT 27 אמות 

3.8% 56 Small Cap Small Cap CLIS 28 כלל ביטוח 

4.9% 55 Small Cap Small Cap RIT1  29 1ריט 

4.4% 54 Large+Mid Cap Small Cap PZOL 30 פז נפט 

4.0% 54 Large+Mid Cap Small Cap SKBN 31 שיכון ובינוי 

9.8% 46 Large+Mid Cap Small Cap GVYM 32 גב ים 

4.3% 45 Small Cap Small Cap CAMT 33 קמטק 

5.0% 43 Small Cap Small Cap MTRX 34 מטריקס 

3.2% 42 Large+Mid Cap Small Cap ELTR 35 אלקטרה 

4.1% 41 Small Cap Small Cap DANE 36 דנאל 

3.8% 39 Small Cap Small Cap FOX 37 פוקס 

13.8% 37 Small Cap Small Cap BCNV .38 בראק אן.וי 

3.2% 37 Large+Mid Cap Small Cap SPEN 39 שפיר 

3.3% 36 Large+Mid Cap Small Cap SPNS 40 סאפיינס 

  סה"כ    5,519 

 תחת בורסת ת"א. אצל מנהלת הקרן אשר נרשמו במניות דואליות נלקחו בחשבון החזקות ( 1)

 2021לפי שווי שוק החזקות הציבור בסוף אוקטובר ( 2)

פריגו, לייבפרסון, אופקו ואורמת טכנולוגיות, נחשבות אצל מנהלות הקרנות חברות  – 35-חברות מדד ת"א( 3)

 דרך הבורסות בארה"ב.  אמריקאיות ולא ישראליות, ולכן ההחזקות במניותיהן מדווחות

חברת טבע נחשבת ע"י ואנגארד כישראלית ולכן ההחזקות במניה רשומות תחת בורסת ת"א, לעומת זאת, ( 4)

 .NYSEבלאקרוק מחשיבה את טבע כאמריקאית והחזקות הקרנות הינן דרך בורסת 

נתונים על הרכבי הקרנות ה הנתונים במאמר זה נלקחו מאתרי האינטרנט של מנהלות הקרנות ומטרמינל בלומברג.

 נאספו במחצית השנייה של חודש אוקטובר ותחילת נובמבר, ונכונים להרכבי הקרנות בסוף ספטמבר או סוף אוקטובר.


