
 4102שנת מחצית הראשונה של במכירות מניות ע"י בעלי עניין נמשכות 

 מיליארד שקל 3-כהגדילו את שווי החזקות הציבור ב

 קובי אברמוב, מנהל יחידת המחקר

מכרו בעלי עניין בחברות הבורסאיות מניות בשווי של כשלושה  4102במחצית הראשונה של שנת 

עניין -מכרו בעליבה  (0)4102שנת להתחזקות המגמה שהחלה במיליארד שקל. מכירות אלה הן המשך 

 .מניות בשווי של כששה מיליארד שקל

מגדילות את החזקות הציבור  ,מבוצעות בדרך כלל למשקיעים מוסדיים, האלה של מניות מכירות

לשדרוג אף במספר מקרים גורמות במקרים רבים לגידול חד במחזורי המסחר ו)"הכמות הצפה"(, 

  של המניה במדדי הבורסה העיקריים.מקומה 

הגורמים  ןה, משניות של חברות בורסאיותהיחד עם ההנפקות  כאמורחשוב להדגיש שמכירות 

 01%-לכ  4102סוף שנת ב 85%-העיקריים לעליית שיעור החזקות הציבור הממוצע במניות בת"א מכ

 .השנה מאיב

 היו: 4102שנת מחצית הראשונה של המוכרים הגדולים ביותר ב

 מיליון שקל. 411-בשווי כ "פיבי" מניותו ,מיליון שקל 401בשווי  "פז נפט"מכר מניות  צדיק בינו -

בשווי כולל  4102בשנת  "הבנק הבינלאומי"ו "פז נפט"מניות מכירות אלה הן המשך למכירות 

 מיליון שקל. 081-של כ
מיליון  451יות בשווי התחיל לממש את החזקותיו ב"בנק הבינלאומי" ומכר מנבנק דיסקונט  -

 שקל.
 52מניות "אלקטרה צריכה" בשווי , מיליון שקל 021 -מכר מניות "פרטנר" בשווי כבנק לאומי  -

 מיליון שקל. 80ומניות "טאואר" בשווי  מיליון שקל
 מיליון שקל. 420ממניות "פוקס" בשווי  00%כ -חזקותיוהמכר את כל  לב לבייב -
מיליון שקל, בהמשך למכירת מניות  420דיסקונט" בשווי מכרה מניות "בנק שראן משפחת  -

 ע"י קבוצות ברונפמן/שראן. מיליון שקל אשתקד 202בשווי 
 ה כחמש שנים.מיליון שקל, לראשונה מז 412מכרה מניות "שטראוס" בשווי שטראוס אחזקות  -
 מיליון שקל. 020קומיוניקיישנס" בשווי -במניות " בי 04% -כ -מכר את כל החזקתוטדי שגיא  -
 מיליון שקל. 080-מכרה את יתרת מניותיה ב"בזק" תמורת כממשלת ישראל  -
מיליון שקל, בהמשך  041-המשיכה השנה ומכרה מניות "אורמת" בשווי כמשפחת ברוניצקי  -

 מיליון שקל אשתקד. 22-למכירות בשווי כ

 בלטה אשתקדמיליון שקל. הקבוצה  048בשווי  קבוצת דלקיצחק תשובה מכר השנה מניות  -

הקבוצה  השנה כרהבנוסף, מ .מיליון שקל 211 -מניות בשלוש חברות בשווי כולל של כ ירתמכב

 םחתמה על הסככן ו מיליון שקל 0,204-בשווי כ   USAבארה"ב מניות של דלק מניות גם 

 שקל. מיליון 0,211-השליטה בקבוצת הביטוח "הפניקס" תמורת כ תלמכירת חברו
 

      הגדילו  ,ע"י בעלת השליטה בחודש פברואר מיליון שקל 040-מניות "מבני תעשיה" בשווי כת מכירו           

 .4102ביוני  011-ת"א למדד יה הביאו לכניסת מניותו 41%מעבר לרף של  ת שיעור החזקות הציבורא

-"בי ו "פוקס""איי.די.איי ביטוח", בנוסף, במניות בהן נמכר אחוז גבוה של הון החברה, כגון 

יש להוסיף, שמכירות גדולות של מניות ע"י בעלי  הוכפל משקלן במדדים העיקריים. -קומיוניקיישנס"

 השליטה הביאו במניות אלה ובאחרות לגידול חד במחזורי המסחר.

כמעט ולא היו רכישות גדולות של  4102שנת , בדומה ל4102גם במחצית הראשונה של שמעניין לציין 

הרכישה  .שבוצעו כאיסוף מניות מהציבור )ולא ברכישה מבעלי עניין אחרים( ,יןעני-מניות ע"י בעלי

  מניות חצית השנה, במסחר בבורסה,שרכשו במ בינלאומיותהשקעה קרנות י תהבולטת הייתה של ש

בעל השליטה רמי מיליון שקל שרכשו מ 42מיליון שקל, בנוסף למניות בשווי  21-בשווי של כ "רמי לוי" 

   מאז תחילת השנה. 2%-עלייה של  כ –מהחברה  00%שתי הקרנות מחזיקות ביוני כ .לוי

ואיננה כוללת  ,עניין למשקיעים מוסדיים ולציבור-יש לציין שסקירה זו כוללת רק מכירות מניות ע"י בעלי

 ר.עניין שונים באותה חברה, שלא גרמו להגדלת כמות המניות שבידי הציבו-מניות בין בעלי של מכירות

________ 

-בכ הציבור החזקות שווי את הגדילו 4102 בשנת עניין בעלי י"ע מניות קובי אברמוב, מכירות (0)

 .4102. פברואר שקל מיליארד 0



      

  1024עניין  בשנת  -בולטות  של  מניות  ע"י  בעלי  מכירות
       

  סכום     המוכר  החברה

  (במיליוני שקל)     

       

  280   דיסקונט  הבינלאומי

  259   צדיק בינו  פז נפט

  249   לב לבייב  פוקס

  236   רובין שראן  דיסקונט

  207   שטראוס אחזקות  שטראוס

  201   צדיק בינו  פיבי

  176   טדי שגיא קומיוניקיישנס-בי

  151   ממשלת ישראל  בזק

  140   בנק לאומי  פרטנר

  126   כלכלית ירושלים מבני תעשייה

  125   יצחק תשובה  דלק

  120   ברוניצקי  אורמת

  94   ביטוח ישיר איי.די.איי.ביטוח

  84   בנק לאומי אלקטרה צריכה

  79   ליברמן   פז נפט

  56   בנק לאומי  טאואר

  50   סקיילקס  פרטנר

  First US Finance   47  נורסטאר

  41   ספנות והספקה  קרור

  33   אבירם ורטהיים  אלוני חץ

  33   בעלי עניין שונים  בריינסווי

  31   אבי באום  חילן

  20   גנדן ואחרים אי.די.בי. אחזקות

  26   אחים נאוי  נאוי

  25   איתן בר זאב  ביג

  24  רדומות -החברה עצמה אפריקה תעשיות

  17  קיבוץ רמות מנשה  ארד

  14   לניר נעם  בבילון

       

       

    סך הכל

 

 1,951 
 

                    

       

 

 


