
 

 

 2021אביב בשנת -ר בתלהמניות הסחירות ביות

*** 

 .מגמת העלייה בחלקן של המניות הבינוניות והקטנות מתוך סך המסחר במניות בבורסה תנמשכ

ח ביום ובכך שמר על המחזור "מיליארד ש 1.34 -עמד על כ 2021 מחזור המסחר במניות בשנת 
פרוץ טרם  2019לעומת שנת  , במחזור המסחר 38% -זינוק של כ, עם 2020הגבוה שהיה בשנת 

 .הקורונהמגיפת 

 ממחזור המסחר 25% וההיוהמסחר בהן  -עניין רב בקרב המשקיעיםריכזו מניות הטכנולוגיה 
 ., הגבוה מכל הענפים בבורסהבבורסה

 .לבורסה 2021צטרפו בשנת החברות טכנולוגיה חדשות  55

 .אלף עסקאות ביום 104ממוצע של  עםשיא נוסף  שברבבורסה מספר העסקאות 

, במקביל לגידול 2021 -אלף ב 13-, לכ2019אלף שקל בשנת  15 -גודל עסקה ממוצעת ירד מכ
החד במספר חשבונות ני"ע חדשים שנפתחו ע"י הציבור הרחב מאז פרוץ משבר הקורונה, ולאור 

 לך המסחר.הפחתת גודל הפקודה המזערית במה

*** 

 ובל צוק, יחידת המחקרי

דומה למחזור בשנת בשקל ביום,  מיליארד 1.34-בכ הבמניות בבורס הממוצע המסחר מחזורהסתכם  2021בשנת 

 .פת הקורונהי, השנה שלפני פרוץ מג2019לעומת שנת  38%-ועלייה של כ 2020

הסתכם  (המניות וכולל עסקאות מחוץ לבורסה כולל המחזור בקרנות הסל על שוק)המחזור הכולל במניות והמירים 

 .2020מיליארד שקל בשנת  1.86-מיליארד שקל לעומת כ 1.88-בכ 2021בשנת 

עלייה בחלקן של המניות הבינוניות והקטנות מתוך סך מחזור המסחר בבורסה, וירידה נמשכה מגמת ה 2021שנת ב

 ריכוזיות המסחר במניות הגדולות.ב

בשנת  55%-עד לכ 2018בשנת  76%-ירד בהדרגה מכ בבורסה מתוך סך המסחר 35-ת"אדד משיעור המסחר במניות 

 30%-עד לכ 2018בשנת  16%-מתוך סך המסחר עלה בהדרגה מכ 90-, בעוד שיעור המסחר במניות מדד ת"א2021

 .2021בשנת  6%-עד לכ 2018בשנת  2.5%-עלה בהדרגה מכ SME-60, ושיעור המסחר במניות מדד 2021בשנת 

חיובית הינה ,ירידה בריכוזיות המסחר במניות הגדולות עליה בחלקן של החברות הבינוניות והקטנות ושל  ,מגמה זו

-יותר במניות בינוניותמסחר ער ככל שה, וחברות  ביותרהשקעות ל לבםתשומת את מפנים המשקיעים לשוק ההון, שכן 

  ין.כך התמחור שלהן משקף נכונה יותר את שווי –קטנות אלו 

 2021 - 2018: נתוני סחירות עיקריים בבורסה בת"א, 1לוח 

 2018 2019 2020 2021 

 (2()1) בבורסה מחזור יומי ממוצע במניות

 ₪()במיליוני 

949 974 1,349 1,343 

 104 100 64 61 )באלפים( מספר עסקאות במניות ביום

 55.2% 62.1% 69.8% 76.2% (3) 35-משקל המסחר במניות מדד ת"א

 29.9% 28.8% 21.3% 15.8% (3) 90-משקל המסחר במניות מדד ת"א

 SME-60משקל המסחר במניות מדד ת"א 
(3) 

2.5% 3.0% 3.8% 5.6% 

 הערות לטבלה

 , ועסקאות מחוץ לבורסהתעודות סל/סל קרנותכולל ני"ע המירים, לא  (1)



 כולל מחזורי המסחר של מניות שנמחקו במהלך השנה (2)

 רכב בפועל בכל יום מסחר(במהלך השנה )הלפי הרכב המדדים  (3)

-בכ 2021, עלה בשנת 2019לעומת שנת  57%-בכ 2020מספר העסקאות הממוצע במניות בבורסה, אשר זינק בשנת 

 אלף עסקאות ביום. 104-והסתכם בכנוספים  4%

 15.3-מכהזינוק במספר העסקאות בשנתיים האחרונות מצביע על הקטנת גודל עסקה ממוצעת במהלך המסחר הרציף, 

בגודל עסקה . ניתן להסביר קיטון זה 2021בשנת  אלף שקל 13.0-לכ, טרום משבר הקורונה, 2019אלף שקל בשנת 

הפחתת  לצדמאז פרוץ משבר הקורונה, ע"י הציבור הרחב חדשים שנפתחו בגידול החד במספר חשבונות ני"ע ממוצע 

 ע"י הבורסה.גודל פקודה מזערית במסחר הרציף 

 2021בשנת  סחירות לפי ענפים

. 12%-, וסך מחזור המסחר בהן גדל בכ2021המשיכו לרכז עניין רב בקרב המשקיעים גם בשנת  הטכנולוגיהמניות 

 הגבוה מבין כל הענפים בבורסה. –מסך מחזור המסחר בבורסה בת"א  25%-המסחר במניות הטכנולוגיה היווה כ

 .2021ניות טכנולוגיה חדשות שנרשמו למסחר בשנת מ 55למשקלו העולה של הענף מתוך סך המסחר במניות תרמו 

ענף -מיליון שקל ביום( ותת 108-)כ תוכנה ואינטרנטענף -הענפים בהן הסחירות היא הגבוהה ביותר הם תת-תתי

 מיליון שקל ביום(. 68-)כ אנרגיה מתחדשת

 .2020ממחזור המסחר במניות בבורסה, עלייה קלה בהשוואה לשנת  21%-ריכז כ הבנקיםענף 

 אשר בצמרת רשימת המניות הסחירות בבורסה 35-ניות מדד ת"אמ

מיליון שקל(, אשר עומד מזה  86) לאומי –כלולים ארבעה בנקים  2021המניות הסחירות ביותר בשנת עשרת בין   •

 81) ועליםהפארבע שנים ברציפות בראש רשימת המניות הסחירות ביותר, ללא שינוי מהמחזור בשנה הקודמת; 

 דיסקונטבמחזור המסחר לעומת השנה הקודמת;  5%-מיליון שקל( שנשאר במקום השני ברשימה עם עלייה של כ

8.7%, ביומד
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)%(לפי ענפים 2021מחזור המסחר בבורסה בשנת 
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מיליון שקל,  43-מיליון שקל ושל כ 48-במקום הרביעי והחמישי, עם מחזורים ממוצעים של כ מזרחי טפחותו

 בהתאמה.

נותרה במקום השלישי, עם מחזור יומי ש נייס – ואליותחמש חברות דכלולות בין עשרת המניות הסחירות ביותר   •

 42-כבוהסתכם המשיך במגמת הירידה בשנים האחרונות, המסחר בה מחזור ש טבע; מיליון שקל 58-ממוצע של כ

בחו"ל ירד במניית טבע יש לציין כי המחזור . מחזור המציב אותה במקום השישי – 2021מיליון שקל ביום בשנת 

במקום השביעי  איי.סי.אל. ;בשיעור גבוה יותר, ולכן חלק המסחר בבורסת ת"א מתוך סך המסחר בטבע עלה השנה

אורמת ; ומיליון שקל ביום 23במקום השמיני עם מחזור של אלביט מערכות  ;מיליון שקל ביום 40-עם מחזור של כ

משמעותית מחזור המסחר בה עלה ש לאחריותר עשרת המניות הסחירות בהצטרפה השנה לאשר  ,טכנולוגיות

 .2021בשנת  9-למקום ה 2019בשנת  19-בשנתיים האחרונות, ובעקבות כך עלתה מהמקום ה

 שמרה על מקומה במקום העשירי. עזריאלי •

 35-שינויים בולטים במחזור המסחר מבין חברות מדד ת"א

מיליון שקל  14.2-לכ( 46)מקום  2019שקל בשנת מיליון  4.3-עלה בחדות מכ נובההמחזור הממוצע במניית  •

 (.16)מקום  2021בשנת 

 (.18לעומת השנה הקודמת )מקום  2021בשנת  48%-רשם עלייה של כ הפניקסהמסחר במניית  •

 רשמו עלייה חדה במחזורי המסחר: 2021במהלך  35-ארבעת החברות שמניותיהן נכנסו למדד ת"א •

o 20-והציב אותה במקום ה 50%-, שהמחזור בה עלה בכהחברה לישראל. 

o 24-במחזור הממוצע, טיפסה למקום ה 47%-אשר רשמה עלייה של כ ,ביג. 

o 29-למקום ה 2019בשנת  62-, והעלה אותה מהמקום ה34%-בכזינק שהמחזור במנייתה  או.פי.סי 

 בשנה האחרונה.

o 64-נמצאה במקום ה 2019ברשימה, זאת לאחר שבשנת  32-נמצאת במקום ה קבוצת אשטרום. 

 2021 - 2019, לפי ענפיםמניות : מחזור המסחר היומי הממוצע ב3לוח 

 )מיליוני ש"ח(

שינוי  2021 2020 2019 שם הענף

2021 

לעומת 

2020 

 שיעור סה"כ שיעור סה"כ שיעור סה"כ

 +1.1% 20.8% 278.7 20.4% 275.7 24.8% 241.3 בנקים

 +25.3% 3.3% 45.0 2.7% 35.9 3.1% 29.9 ביטוח

 +12.3% 2.4% 32.8 2.2% 29.2 1.6% 15.8 שירותים פיננסיים

 +%4.6 %26.6 356.5 %25.3 340.8 %29.5 287.0 על פיננסי-סה"כ ענף

 -4.3% 8.7% 117.0 9.1% 122.3 11.4% 111.4 ביומד

 -21.8% 4.5% 60.4 5.7% 77.2 9.1% 88.2 מזה: פארמה

 +12.3% 25.1% 336.6 22.2% 299.8 16.1% 156.3 טכנולוגיה

 +10.1% 8.0% 107.8 7.2% 97.9 6.3% 61.6 מזה: תוכנה ואינטרנט

 +%7.5 %33.8 453.6 %31.3 422.1 %27.5 267.7 על הייטק-סה"כ ענף

 2.7% 9.5% 127.4 9.2% 124.0 8.4% 82.0 מסחר ושירותים

 14.5%- 14.5% 195.2 16.9% 228.3 15.1% 146.9 נייהנדל"ן וב

 -15.2% 6.0% 80.4 7.0% 94.8 9.2% 89.8 התעשיי

 10.9% 3.4% 45.8 3.1% 41.3 2.9% 28.5 השקעה ואחזקות



שינוי  2021 2020 2019 שם הענף

2021 

לעומת 

2020 

 שיעור סה"כ שיעור סה"כ שיעור סה"כ

 -14.3% 6.2% 83.3 7.2% 97.2 7.4% 72.3 אנרגיה, נפט וגז

 -14.2% 4.2% 55.8 4.8% 65.0 5.2% 50.5 מזה: חיפושי נפט וגז

 -%9.1 %9.63 532.1 %43.4 585.6 %43.0 419.5 על ריאלי-סה"כ ענף

  100% 1342.2 100% 1,348.5 100% 974.2 סה"כ מחזור בבורסה

 2021 - 2019, (3)(1) 35-ת"אמדד מניות : מחזור המסחר ב4לוח 

 )מיליוני ש"ח(

שינוי   2021  2020 2019   המניה

)%( 

 במחזור

 רומחז

 יומי

 רומחז דרוג

 יומי

 רומחז דרוג

 יומי

 דרוג

 0.1%- 1 85.9 1 86.0 1 72.0 לאומי

 5.2%+ 2 80.7 2 76.7 2 64.3 פועלים

 8.1%- 3 57.6 3 62.7 5 44.1 (2) נייס

 8.5%- 4 47.5 5 51.9 4 54.2 דיסקונט

 4.0%+ 5 43.1 6 41.5 7 31.9 מזרחי טפחות

 20.3%- 6 41.9 4 52.6 3 54.7 (2) טבע

 42.2%+ 7 39.7 8 27.9 6 36.9 (2) איי.סי.אל.

 31.1%- 8 23.2 7 33.7 9 25.6 (2) יט מערכותאלב

 21.3%+ 9 23.1 13 19.1 19 10.5 (2) לוגיותאורמת טכנו

 21.3%- 10 20.7 10 26.3 11 19.1 עזריאלי קבוצה

 25.8%- 11 20.0 9 27.0 8 30.9 בזק

 23.7%- 12 18.3 11 24.0 10 22.9 (2) פריגו

 16.8%+ 13 17.7 20 15.2 15 13.5 (2) טאואר

 3.3%+ 14 16.2 19 15.7 16 13.4 בינלאומיה

 6.5%- 15 14.7 18 15.8 17 11.6 שופרסל

 57.8%+ 16 14.2 30 9.0 46 4.3 (2) נובה

 36.8%- 17 12.9 12 20.4 13 13.9 אלוני חץ

 48.3%+ 18 12.5 31 8.4 33 6.1 הפניקס

 22.8%- 19 12.2 17 15.8 23 9.2 מליסרון

 49.6%+ 20 11.9 44 8.0 18 11.0 החברה לישראל

 28.3%- 21 11.9 15 16.6 32 6.4 (2) לייבפרסון

 34.7%- 22 11.2 14 17.1 48 4.1 אנרג'יקס

 26.7%- 23 10.8 21 14.7 --- 11.4 (4)מבנה 



שינוי   2021  2020 2019   המניה

)%( 

 במחזור

 רומחז

 יומי

 רומחז דרוג

 יומי

 רומחז דרוג

 יומי

 דרוג

 47.0%+ 24 10.3 49 7.0 52 3.7 ביג

 2.1%- 25 10.2 27 10.4 26 8.6 הראל השקעות

 20.8%+ 26 10.0 32 8.3 62 3.0 מיטרוניקס

 38.3%- 27 9.9 16 16.1 20 10.0 שיכון ובינוי

 19.1%- 28 9.8 22 12.1 22 9.3 אמות

 33.9%+ 29 7.6 62 5.6 67 2.6 או.פי.סי. אנרגיה

 31.6%- 30 7.5 25 11.0 24 8.9 שטראוס גרופ

 33.2%- 31 7.5 24 11.2 27 8.4 איירפורט סיטי

 22.3%+ 32 7.4 56 6.0 64 2.8 קבוצת אשטרום

 34.6%- 33 6.8 26 10.4 35 4.3 (2) אופקו

 30.9%- 34 6.4 29 9.3 58 3.2 אלקטרה

 46.3%- 35 5.3 28 9.9 34 5.0 שפיר הנדסה

   746.7  799.9  682.8 (3) 35-מניות מדד ת"אסה"כ 

 הערות לטבלה:

 .במניות מהמחזור הכולל 12%-, אשר היוו כלא כולל עסקאות מחוץ לבורסה (1)

 .אביב-מחזורי המסחר בלוח כוללים רק את המחזורים בבורסה בתל - אליתמניה דו (2)

לפי הרכב המדדים במהלך השנה )הרכב בפועל בכל יום הנתונים לעיל  1. בלוח 2021בסוף (   לפי הרכב המדדים 3)

 מסחר(

 .2019סך המסחר במניות כלכלית לירושלים ומבני תעשיה, אשר התמזגו בנובמבר  2019 ת(   בשנ4)


