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  ביומד בחברות ה והתעניינותאת  בירהציבור מג
  2013בשנת והענפים הבולטים במסחר המניות הסחירות ביותר 

  מהמסחר %74- המניות הסחירות ביותר ירד ל 30חלקן של 
  כיל, טבע ובזק ממשיכות להיות המניות הסחירות ביותר 

  , יחידת המחקריובל צוק
  
  

בהשוואה לשנה הקודמת,  ת תל אביבבבורס והמירים צע במניותמחזור המסחר הממועלה במקצת  2013בשנת 
  ).לא כולל מחזור מחוץ לבורסה במניות ומחזור בתעודות סל בשוק המניות( מיליארד שקל ביום 0.8-והסתכם בכ

  
מסך המחזור במניות  74%-והסתכם בכ ירד 2013ביותר בשנת  המניות הסחירות 30-מחזור המסחר בחלקו של 
  , בהתאמה.2011-ו 2012מסך המחזור בשנים המניות הסחירות  30שהיוו  77%-וכ 79%-מת כלעו והמירים,
על ירידה בהתמקדות במניות  המתוך סך המסחר בבורסה מצביע בשיעור המסחר במניות הסחירות ביותר ירידה זו

  .פעילות ערה ן הייתהים קודמות בהכפי שניתן לראות גם בשנ – עליות שערים וגידול בגיוסי הון ה שלשנהגדולות ב
  

מיליון  29-הוכפל מכ מענף זה "עבניהביומד, ומחזור המסחר  חברותגילה ציבור המשקיעים עניין גובר ב 2013בשנת 
 ביומד-במדד ת"א 30%-, במקביל לעלייה חדה של כ2013בשנת  מיליון שקל ביום 58-כל 2012בשנת ביום שקל 

, שהחלו את דרכן בת"א ונרשמו השנה בנאסד"ק, נכנסו קמהדעו מזור רובוטיקהבשנה זו. שתי חברות ביומד, 
  המניות הסחירות ביותר. 30לרשימת 

וסך המסחר היומי במניות והמירים  לעומת זאת, נמשכה הירידה במסחר בניירות של חברות ענף חיפושי הנפט והגז,
  .2011ת בשנמיליון שקל  187-וכ 2012בשנת  מיליון שקל 81-כל בהשוואהמיליון שקל  63-הסתכם בכ אלושל חברות 

  
 – אשתקד 30%-מסך המסחר בבורסה, לעומת כ 28%-היווה כדואליות ההחברות מניות בהממוצע המסחר מחזור 

  קת מניית מלאנוקס מהמסחר בת"א.בעיקר ממחי הירידה אשר נבע
  

 .ואה לשנה הקודמתירידה קלה בהשו -אלף עסקאות ביום  44.2- הסתכם בכ 2013מספר העסקאות הממוצע בשנת 
  עסקאות ביחידות ההשתתפות של שותפויות חיפושי הנפט והגז.הבעיקרה מירידה במספר  הנבעהירידה 

  
  

  3201 - 2006נתוני סחירות עיקריים בבורסה בת"א, : 1לוח 
  ליוני שקליםיבמ

  
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 1,172 1,077 2,0401,727 1,705 1,4532,0751,964  מחזור יומי כולל בשוק המניות
 128 111 180 156 162 136 133 137  מחזור יומי מחוץ לבורסה בשוק המניות מזה:

 253 192 347 313 335 352 369 242  מחזור יומי בבורסה בתעודות סל על מניות
 

 790 774 1,5711.200 1,208 1,0741,5731,476  )1( בבורסה והמירים מחזור יומי ממוצע במניות
 586 614 1,182924 952 1,1701,271 820 הסחירות 30-מחזור יומי ממוצע ב

 74% 79% 77% 75% 79% 86% 74% 76%  המניות הסחירות ביותר 30משקל 
          

 44 45 61 77 60 45 51 36  (באלפים) מספר עסקאות במניות ביום
            
 13% 5.5% 22%- 12% 82% 53%- 21% 12%  (ריאלי) 100-תשואת מדד ת"א

  
  
  
  
  
  
  



  
  2013בשנת  הענפיםהשינויים הבולטים בסחירות 

  
  

  ביומד
  

מסך מחזור המסחר  7.3%-חברות הביומד, וסך מחזור המסחר בהן היווה כ מניותגילה הציבור עניין רב ב 2013בשנת 
  .2012בשנת  3.7%-בבורסה, לעומת כ

עליות שערים יות מזור רובוטיקה, בריינסווי, אינסוליין וקמהדע, שרשמו במקביל עיקר הגידול במחזורי המסחר נבע ממנ
  השנה. ותגבוה

  
  ארבע מניות ביומד נכנסו לרשימת המניות הסחירות ביותר:

  
רשמה מניותיה למסחר בבורסה בתל אביב במסגרת  2013באוגוסט  "פרולור"אשר בעקבות מיזוגה עם אופקו  -

 מיליון שקל. 24-ברשימה עם מחזור ממוצע של כ 7-ה הרישום הכפול, נמצאת במקום
 

   ADRרשמה תעודות 2013, ובמאי 2007נרשמה לראשונה בבורסה בת"א בשנת , שמזור רובוטיקה -
הזינוק החד ביותר במחזור המסחר מבין המניות  רשמה את . מניה זוגייסה שם בהמשך השנהואף בנאסד"ק 
מיליון  6.9-לכ 2012אלפי שקלים בשנת  600-, מכ11ינק ביותר מפי . המחזור הממוצע במניה זביותר הסחירות

הישר  2012בשנת  100-, והקפיץ את המניה מהמקום ה300%-תוך כדי עליית שער המניה ב 2013שקל בשנת 
 השנה. 26-למקום ה

 
הינה ו  יש לציין שמנייה ז במניה. 73%-במקביל לתשואה של כ 7שמחזור המסחר בה זינק כמעט פי  בריינסווי -

 .100-היחידה ברשימת המניות הסחירות ביותר שאינה כלולה במדד ת"א
 

וגייסה הון מניותיה  את 2013ורשמה במאי  2005שנרשמה לראשונה בבורסה בת"א בשנת  ,קמהדע -
 בשער המניה. 53%-תוך עלייה של כ במחזור הממוצע 90%גידול של  הציגה ,בנאסד"ק

  
  טכנולוגיה

  
לאחר , זאת מסך המסחר בבורסה 11%-מיליון שקל ביום, כ 86-לכ הטכנולוגיהסחר במניות ירד סך המ 2013בשנת 

. 15%-לכמסך המסחר בבורסה גדל  ןוחלקמיליון שקל  116-לכ אלההמסחר במניות  ימחזור ה סךעל 2012שבשנת 
במחזורי יטון מק הנבעירידה יתרת הו, מלאנוקסשל מניית  2013באוגוסט מחיקתה מ נבעירידה זו כשני שליש מ

  .השנה בפברוארמחיקת ריטליקס וכן  המסחר של מניות נייס, בבילון, איזיצ'יפ וטאואר
  

  נפט וגז
  

הסתכם  בהםוסך המסחר היומי  ,חיפושי הנפט והגז הערך של ירותהמסחר בני ימחזורנמשכה הירידה ב 2013בשנת 
. מחזור המסחר של 2011ת בשנמיליון שקל  187-וכ 2012בשנת  מיליון שקל 81-כל בהשוואהמיליון שקל  63-בכ

  ., בהתאמה2011-ו 2012בשנים  15.5%-וכ 10.5%-לעומת כ ,2013מסך המסחר בשנת  8%-כ היווה אלהניירות 
בדומה  ,גם השנה נרשמה  – דלק קידוחיםו אבנר, ישראמקו, רציו –הגדולות גז הנפט והארבע שותפויות חיפושי ב

 "מירה"בעלות הזיכיון לקידוחים בשטח ת יוהשותפו; ןעל אף עלייה נאה בשער ירידה במחזורי המסחר ,לאשתקד
 ונמצא ים הללולאחר שהקידוח ןבשערומעלה  90%של רשמו צניחה  ,מודיעיןוהכשרה אנרגיה , ובראשן ו"שרה"

 ליברגוו שמן נפט וגז - "3בקידוח "ים  יםהשותפ ;צנחו גם מחזורי המסחר בהן 2013, ובשנת 2012 סתיוב יםיבש
 אולם ירידות שערים בחברות אלה לוו  ,2013לאחר שגם קידוח זה נמצא יבש באוקטובר  ןסבלו מצניחה דומה בשער

  במחזורי מסחר גבוהים.
  

  סקטור פיננסי
  

מהמחזור בבורסה ומניות  17%-יותר מ ההן מהווהמחזור ב אך ,5%-ירד השנה בכ מניות הבנקיםמחזור המסחר ב
  לות ברשימת המניות הסחירות ביותר.הבנקים הגדולים  כלו

בחברות הביטוח בזכות עלייה השירותים הפיננסיים חלה השנה עלייה חדה במחזורי המסחר: הביטוח ונפי עב
 דש-מיטבבענף השירותים הפיננסים בזכות עלייה במחזורי המסחר במניות , ואילו מגדלבמחזור המסחר במניות 

בע ממכירות גדולות שביצעו השנה בעלי עניין רי המסחר בשלושת מניות אלה נמחזוחלק ניכר מהגידול ב .אחים נאויו
למשקיעים מוסדיים.



  
  2013 - 2012, )1(והמירים לפי ענפים מניות : מחזור המסחר ב2לוח 

  (מיליוני ש"ח)
  

  שם הענף
שינוי לעומת שנה   2013  2012

  שיעור  סה"כ  שיעור  סה"כ  קודמת
  -5% 135.417.1%  18.4%  142.0  בנקים
  73%  2.5%  19.5  1.5%  11.3  ביטוח

  292%  0.2%  1.8  0.1%  0.5  שירותים פיננסיים
  2%  19.8%  156.7  20.0%  153.8  על פיננסי-סה"כ ענף

  102%  7.4%  58.2  3.7%  28.9  ביומד
  -26%  10.9%  85.9  15.0%  115.6  טכנולוגיה
  -0.3%  18.3%  144.1  18.7%  144.5  על הייטק-סה"כ ענף
  -4%  12.1%  96.0  12.9%  99.5  ותיםמסחר ושיר

  15%  7.9%  62.0  7.0%  53.8  נדל"ן
  10%  25.1%  198.9  23.4%  180.9  תעשייה

  14%  8.6%  67.9  7.7%  59.8  השקעה ואחזקות
  -20%  8.2%  64.6  10.5%  80.9  חיפושי נפט וגז

  3%  61.9%  489.4  61.5%  474.9  על ריאלי-סה"כ ענף
            

  %2  %100  790.2  %100  773.2  בורסהמחזור ב סה"כ

________________________________________________________________________  
  מהמחזור הכולל, ולא כולל תעודות סל. 11%-, אשר היוו כלא כולל עסקאות מחוץ לבורסה  )1(

  
  
  2013המניות הסחירות ביותר  בשנת  שינויים בדירוגה

  )3(ראה לוח 
 

שמרו על  בזקו טבע, כילושלושת המניות , ביותר רשימת המניות הסחירותינוי בצמרת לא חל ש 2013בשנת  -
 .2012ללא שינוי ניכר לעומת שנת  סדר)אותו בו( הראשונים שלושת המקומות

 
, מזרחי טפחותודיסקונט , לאומי ,פועליםמניות של ארבע הבנקים הגדולים הבעשירייה הראשונה כלולות  -

המסחר היומי הממוצע מחזור ש לאומיבהן לא השתנה באופן ניכר למעט מניית  אשר מחזור המסחר הממוצע
 .15%-בה ירד בכ

  
במחזור  155%-אשתקד, בעקבות זינוק של כ 36-ברשימה מהמקום ה 21-נכנסה למקום ה מגדל ביטוח -

 )9.5%-(כ מגדל ביטוחאחזקותיו במניות רוב השלים בנק לאומי את מכירת  2013 במהלך שנת .מסחרה
 מיליון 6.5-מכ הממוצעהמסחר  מהלך שהגדיל את מחזור, מיליון שקל 576-מסגרת המסחר בבורסה תמורת כב

 מיליון שקל. 8.8-לכשקל (בנטרול המכירה) 
  

בשנת  11-אשתקד למקום ה 17-שטיפסה מהמקום ה קבוצת דלקמניית נרשמו בבדירוג נוספות בולטות עליות  -
 )במחזור 30%עלייה של ( גזית גלובת ומני, ובהמסחר הממוצע במחזור 44%-, בעקבות עלייה של כ2013

 .)במחזור 68%עלייה של ( בתי זיקוקו
  

: אשר מוזכרות לעיל ביומדמניות ארבע מתוכן  –מניות  ששהמניות הסחירות  30לרשימת הצטרפו  2013בשנת   -
  .שטראוס גרופו, המוזכרת גם היא לעיל מגדל ביטוח; קמהדעו בריינסווי, מזור רובוטיקה, אופקו

  
ברשימה  6(מקום  ה מהמסחר בתל אביבתקימח עקב מלאנוקס –במקביל נגרעו שש מניות מרשימה זו   -

ירידות שערים חדות שהובילו  בעקבותבמחזור המסחר ) -38%(אשר רשמה ירידה חדה  איזיצ'יפ אשתקד);
 )-26%( טאואר ,)-20%( עותדיסקונט השק הנזכרת לעיל; מודיעין; 25-ה בחודש יוני ממדד ת"אגריעתל
  .)-64%( פלוריסטםו

  
, על המניות הסחירות ביותר 30לא נכנסה לרשימת , 25-למדד ת"א 2013, שהצטרפה ביוני נלאומיהבי מניית  -

  במחזור הממוצע במניה. 115%אף גידול חד של 
  
  
  



  2013 - 2011, )1( מניות הסחירות ביותרמחזור המסחר ב: 3לוח 
  (מיליוני ש"ח)

  

 המניה
 שינוי (%)  2013 2012    2011

מחזור  במחזור
 יומי

 רומחז דרוג
 יומי

 דרוגיומי רומחז דרוג

  2%  1  71.8  1  70.2  1  120.1 כיל
  6%  2  65.7  2  61.7  2  91.3 )2( טבע
  - 4%  3  50.9  3  53.0  5  66.1 בזק

  - 6%  4  46.5  5  49.3  4  84.9 פועלים
  -15%  5  44.6  4  52.6  3  86.1 לאומי
  - 2%  6  27.0  7  27.5  7  41.6  )4( )2( פריגו

  ---   7  24.3  ---   -----   ---   -----   )2(אופקו 
  3%  8  19.6  9  19.0  11  24.5 א דיסקונט

  - 1%  9  19.6  8  19.8  8  40.3 ישראללחברה 
  6%  10  18.5  11  17.5  10  25.3  פחותטמזרחי 

  44%  11  17.9  17  12.4  14  20.5  דלק קבוצה
  22%  12  14.7  10  18.9  6  60.3 )3( רציו יה"ש

  -15%  13  13.6  13  16.0  9  26.5  ישראמקו יה"ש
  -20%  14  13.0  12  16.3  16  19.1 )2( נייס

  30%  15  12.9  21  9.9  18  15.3  גזית גלוב
  -20%  16  12.4  14  15.5  12  21.9 אבנר יה"ש

  -20%  17  11.7  15  14.6  124  0.8  )3(בבילון 
 3%  18  10.1  19  10.5  19  14.2 )2( רכותמעאלביט 
  -22%  19  10.0  16  12.9  15  19.5 )2(פרטנר 

 68%  20  9.9  28  5.9  25  9.7 בתי זיקוק
  155%  21  8.8  36  3.4  47  3.5  מגדל ביטוח

 8%  22  8.2  23  7.7  23  11.1 קבוצת עזריאלי
 67%  23  8.2  29  4.9  27  8.6 פז נפט
  -24%  24  8.1  18  10.6  13  20.7 )2( סלקום

 - 6%  25  8.0  22  8.5  22  11.5  דלק קידוחים יה"ש
  1044%  26  6.9  100  0.6  144  0.6  )3( )2(מזור רובוטיקה 

  556%  27  6.9  81  1.0  108  1.0  )3(בריינסווי 
  -39%  28  6.1  20  10.1  17  18.3 )3(השקעות  אפריקה
  90%  29  5.5  40  2.9  64  2.2  )3( )2(קמהדע 
 20%  30  5.0  32  4.2  30  6.6 שטראוס

 872.3 2013- ב הסחירות 30סה"כ 
 

557.6  586.5   
  790.2   סה"כ מניות והמירים

  74.2%   )3(ביותר הסחירות 30משקל 
  

__________________________  
  , ולא כולל תעודות סל.מהמחזור הכולל 11%-כ אשר היוו, לא כולל עסקאות מחוץ לבורסה  )1(
  .אביב- ורים בבורסה בתלמחזורי המסחר בלוח כוללים רק את המחז - מניה דואלית  )2(
  .2013שנת ב 25-כללה במדד ת"אנה נהמניה אי  ) 3(
  מחזור ממוצע של מניית פריגו הישנה ושל מניית פריגו החדשה.  )4(


