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 2014בבורסה בשנת  המניות הסחירות ביותר

 "פריגו"ו "טבע"במחזור המסחר של מניות הפארמה  חדהלייה ע

 75-עלייה בחלקן של המניות הכלולות במדד ת"א

 , יחידת המחקריובל צוק
 

 וןמילי 742-בהשוואה לשנה הקודמת, והסתכם בכ 5%-בכ 2014בשנת בבורסת ת"א ירד במניות מחזור המסחר הממוצע 
 (.לא כולל מחזור מחוץ לבורסה ומחזור בתעודות סל בשוק המניות) שקל ביום

 
בדומה לשיעור המסחר  מסך המחזור במניות, 75%-הסתכם בכ 2014ביותר בשנת  המניות הסחירות 30-מחזור המסחר ב

 (.80%-)כ 2012, אך נמוך מזה שנרשם בשנת 2013המניות הסחירות ביותר בשנת  30-ב
 

מסך המסחר בבורסה, זאת  38%-מיליון שקל שהיוו כ 283-המסחר הממוצע במניות החברות הדואליות הסתכם בכמחזור 
 , וכן בעקבותפריגווטבע מהגידול החד במחזורי המסחר של מניות עלייה חדה אשר נבעה  –אשתקד  28%-לעומת כ

 יורק.-יה בבורסת ניות החברות הדואליות לאחר הרישום למסחר של מניותקבוצל כילהצטרפותה של 
 

 2013-ו 2012מיליון שקל בכל אחת מהשנים  141-מכבמחזור המסחר הממוצע במניות של חברות ההייטק נרשמה ירידה 
 השנה. 15%-אשתקד לכ 18%-לירידת משקל המסחר במניות ההייטק מכ ה, אשר הביאמיליון שקל 109-לכ
 

 המסחר היומי, כש2014במגמת הירידה בשנת המשיך  י הנפט והגזחיפוש ל חברות ושותפויות ענףש ניירות הערךבהמסחר 
לאור זאת, משקלן  .2014יליון שקל בשנת מ 51-כלבהתאמה,  2013-ו 2012בשנים מיליון שקל  63-מיליון שקל וכ 80-ירד מכ

 .2014בשנת  7%-לכ 2013בשנת  8%-במסחר ירד מכ
 

, בלבד מיליון שקל 6-בכ 2013סך המסחר בהן הסתכם בשנת  אךמניות מהמסחר בבורסה,  39נמחקו  2014 במהלך שנת
 .ןגיוווכור עיקרו במניות 

 
מליסרון , וכן מניית 25-הכלולות במדד ת"אאסם ו הבנק הבינלאומיהמניות הסחירות אינן כלולות מניות  30ברשימת 

 .2014שהצטרפה למדד בדצמבר 
 

 בשנתיים הקודמות. 20%-לעומת כ 24%-לכ 2014בשנת  , עלה75-חלקן של המניות הבינוניות, הכלולות במדד ת"א
אלף עסקאות בשנת  44-, לעומת כביוםאלף עסקאות  42-בכ 2014בשנת במניות בבורסה הסתכם מספר העסקאות הממוצע 

2013. 

 2014 - 2012נתוני סחירות עיקריים בבורסה בת"א, : 1לוח 
 ליוני שקליםימב

 2012 2013 2014 

 1,213 1,172 1,077 שוק המניותמחזור יומי כולל ב

 98 128 111 מחזור יומי מחוץ לבורסה בשוק המניות מזה:

 363 253 192 מחזור יומי בבורסה בתעודות סל על מניות

  
 

 

 

 בבורסה מחזור יומי ממוצע במניות
(1) (2) 765 784 742 

 557 586 614 הסחירות 30-מחזור יומי ממוצע ב

 75% 75% 80% יות הסחירות ביותרהמנ 30משקל 

    

 42 44 45 )באלפים( מספר עסקאות במניות ביום

 18 21 23 25-מזה: במניות ת"א
    

 69% 70% 73% (3) 52-המסחר במניות מדד ת"א משקל

 24% 20% 20% (3) 75-המסחר במניות מדד ת"א משקל

 3% 5% 3% (3) 50-משקל המסחר במניות מדד יתר

 
 המירים, בתעודות סל ועסקאות מחוץ לבורסהבני"ע סחר בבורסה בלבד, לא כולל מסחר מחזור מ (1)

 כולל מחזורי המסחר של מניות שנמחקו במהלך השנה (2)

 לפני עדכון המדדים בסוף שנה שנהכל במחצית השנייה של  לפי הרכב המדד (3)



 
 2014השינויים הבולטים בסחירות לפי מדדים בשנת 

 
, נמצאות 2014במחצית השנייה של שנת  25-ותיהן היו כלולות במדד ת"אהחברות, שמני 25מבין  23 -

 המניות הסחירות ביותר. 30ברשימת 

 
)מקום  אסם(, ו31)מקום  הבנק הבינלאומין ינהזו  השמניותיהן אינן כלולות ברשימ 25-ת"אמדד חברות שתי  -

 ;17%-( שמחזור המסחר בה ירד במקביל לירידת שער המנייה בכ35

 
 שתי מניות: 25-הצטרפו למדד ת"א 2014בדצמבר  -

והיא ניצבת במקום  176%-ומחזור המסחר בה עלה השנה בכ 66%-בכ 2014ששערה עלה בשנת  פרוטרום
 ברשימת המניות הסחירות ביותר. 15-ה

ובסיכום שנתי עלה מחזור  25-שמחזור המסחר זינק בסוף השנה כבר לקראת כניסתה למדד ת"א מליסרון
 . 2014-ב 20%-שער המנייה בכבמקביל לעליית , 38%-המסחר בכ

 

 ,טאוארפרוטרום,  ,רציוהמניות הסחירות ביותר הן:  30הכלולות ברשימת  75-מניות מדד ת"אשבע  -
 .פיתוח .בי.די.איו, רובוטיקה מזור ,בתי זיקוק, אפריקה השקעות

 
בשנתיים  20%-לעומת כ 24%-לכ 2014עלה בשנת  ,75-חלקן של המניות הבינוניות, הכלולות במדד ת"א -

, פרוטרום –, בראשן המדדעלה הן בעקבות גידול במחזורי המסחר של חברות הקודמות. חלקן מסך המסחר 
, בתי זיקוקהמניות הסחירות: של  2013שנת  סוף, וכן בעקבות הצטרפות למדד בקומפיוג'ןו פוקס, טאואר

  .בי קומיוניקיישנסו מזור רובוטיקה

 
 .2013בשנת  4.7%, לעומת 3.3%-ירד ל 50-לות במדד יתרחלקן של המניות הכלו -

 
 2014בשנת  ענפיםלפי השינויים הבולטים בסחירות 

 
 ביומד

 
מסך מחזור  ומשקל המסחר במניות אלוחברות הביומד,  מניותגילה הציבור עניין רב ב 2013בשנת לאחר ש

 הנבע . ירידה זוסחר במניות הענףבמחזור המ 21%-של כ 2014חלה ירידה בשנת  ,הוכפל המסחר בבורסה
קמהדע (, -25%)מזור רובוטיקה (, -64%) אופקו, ירידה במחזורי המסחר של מניות הביומד המובילותהמ עיקרהב
ביומד -רוב מניות הביומד אשר בעקבותיה ירד מדד ת"אחדה בשערי הירידה מה וכן, (-52%) בריינסווי( ו-21%)

 .34%-בכ
 .2014ר היא מחיקת מניית גיוון במרץ סיבה נוספת לירידה במחזו

המניות הסחירות ביותר לאחר  30לרשימת  2013נכנסו בשנת  "בריינסווי"ו "קמהדע", "מזור"מניות יש לציין כי 
המסחר לוותה בירידות  הירידה במחזורי 2014המנייה, ואילו בשנת  שערגידול חד הן במחזורי המסחר והן ב

  "קמהדע" ו"בריינסווי" מרשימה זו. והביאה לגריעתן של שערים חדות
 

 טכנולוגיה
 

 יםבשנ מיליון שקל ביום 84-כמיליון שקל ו 112-מכ ,מסחר במניות הטכנולוגיההמשיכה הירידה בסך ה 2014בשנת 
-וכ 15%-של מניות הטכנולוגיה ירד בהתאם מכ ןחלק. 2014בשנת מיליון שקל  64-לכ , בהתאמה,2013-ו 2012
שנסחרה  מלאנוקסמניית מבחלקה  הנבע. ירידה זו 2014בשנת  8.6%-, בהתאמה, ל2013-ו 2012בשנים  11%

 (.-46%) איזיצ'יפ( ו-78%) בבילוןומירידה חדה במסחר במניות , אוגוסטעד  2013בשנת 
 

 נפט וגז
 

חיפושי הנפט והגז, ענף  של מניות וביחידות ההשתתפותהירידה במחזורי המסחר במגמת נמשכה  2014בשנת 
מיליון שקל  172-מיליון שקל וכ 79-כ ,מיליון שקל 63-כמיליון שקל, לעומת  51-בכ הסתכם בהםך המסחר היומי וס

 7%-מסך המסחר בבורסה הסתכם בכ אלהניירות בהמסחר שיעור . , בהתאמה2011-ו 2012, 2013ים בשנ
  בהתאמה. 2011-, ו2012 ,2013נים מסך המסחר בש 14%-ו 10.4%, 8%-כל בהשוואה

 צנח ן של יחידות ההשתתפותשערש, לאחר 2014בשותפויות רבות חלה ירידה חדה במחזורי המסחר בשנת 
 ירדושמחזורי המסחר בהן גלוב אקספלוריישן ו מודיעין אנרגיה, שמן נפט וגזהן  בהן. הבולטות 2013בשנת 

מאז הודיעו על תוצאות מאכזבות של  99%-לאחר ששערי היחידות של שלושתן צנחו בלמעלה מ, 85%-ביותר מ
 הקידוחים בהן היו מעורבות.

  



 סקטור פיננסי
 

, לאומי ,פועליםהמניות של ארבע הבנקים הגדולים  לא חל שינוי מהותי במחזורי המסחר של הבנקים. 2014בשנת 
לא  "לאומי"ו "פועלים"השנה בעשירייה הראשונה. מחזור המסחר הממוצע ב כלולות גםמזרחי טפחות ודיסקונט 

ירד  "מזרחי טפחות"ולעומתו מחזור המסחר ב 13%-עלה בכ "דיסקונט"השתנה באופן ניכר, מחזור המסחר במניית 
 .10%-בכ

 
במסחר במניית . הסיבה העיקרית היא הקיטון במחזורי המסחר 16%-של כנרשמה ירידה  ,לעומת זאתבענף הביטוח, 

 .44%-בסך כ מגדל ביטוח
 

 2014 - 2012, (1)והמירים לפי ענפים מניות : מחזור המסחר ב2וח ל
 )מיליוני ש"ח(

 ם הענףש
 2014שינוי  2014 2013 2012

 שיעור סה"כ שיעור סה"כ שיעור סה"כ 2013לעומת 
 -0.4% 18.2% 134.8 17.3% 135.4 18.5% 142.0 בנקים
 -16% 2.2% 16.3 2.5% 19.5 1.5% 11.3 ביטוח

 10% 0.3% 2.0 0.2% 1.8 0.1% 0.5 שירותים פיננסיים
על -סה"כ ענף

 פיננסי
153.8 20.1% 156.7 20.0% 153.1 20.6% 2.3%- 

 -21% 6.1% 45.2 7.3% 57.4 3.7% 28.6 ביומד
 -24% 8.6% 63.6 10.7% 83.8 14.7% 112.3 טכנולוגיה

על -סה"כ ענף
 הייטק

140.9 18.4% 141.2 18.0% 108.8 14.7% 23%- 

 -7% 12.0% 88.9 12.2% 95.8 13.0% 99.2 מסחר ושירותים
 4% 8.5% 63.2 7.8% 60.8 6.9% 52.6 נדל"ן

 8% 29.0% 215.4 25.4% 198.8 23.7% 180.8 תעשייה
 -9% 8.2% 61.1 8.6% 67.4 7.7% 58.9 השקעה ואחזקות

 -19% 6.9% 51.3 8.1% 63.1 10.4% 79.3 חיפושי נפט וגז
על -סה"כ ענף

 ריאלי
470.7 61.5% 485.8 62.0% 479.9 64.7% 1.2%- 

        

סה"כ מחזור 
 בבורסה

765.4 100% 783.7 100% 741.8 100% 5.3%- 

 

 מהמחזור הכולל, ולא כולל תעודות סל. 8%-, אשר היוו כלא כולל עסקאות מחוץ לבורסה (1)
 
 

 2014רות ביותר  בשנת המניות הסחי שינויים בדירוגה
 (3)ראה לוח 

 

ד בראש רשימת המניות הסחירות ביותר עם ועמשבה ל טבעלאחר שלוש שנים כסגניתה של מניית כיל,  -
 לעלייהבמקביל ו 2013לעומת המחזור בשנת  28%-של כמיליון שקל, עלייה  84.4מחזור יומי ממוצע של 

 בשער המנייה. 64%-של כ החד

 

 30%-, ירדה למקום השני בעקבות ירידה של כותקודמשנים השלוש האש הרשימה בשעמדה בר ,כילמניית  -
יורק בספטמבר -יש לציין כי מחזור המסחר במנייה טרם רישומה למסחר בבורסת ניו במחזור היומי הממוצע.

יורק עלה מחזור המסחר הממוצע בת"א -מיליון שקל, ואילו לאחר שהחלה להיסחר בניו 45-הסתכם בכ 2014
מהמסחר בה התבצע  75%-מיליון שקל. בשלושת החודשים הראשונים למסחר הדואלי במנייה כ 60-לכ

 בת"א. 

 
השלימה את מיזוג  2013בדצמבר לאחר ש ,2014במחזור הממוצע בשנת  40%רשמה גידול חד של  פריגו -

שלימה ה 2014נובמבר ב בנוסף,. 40%-מספר המניות של החברה בכגדל  ורכישת חברת אלאן שבעקבותיו
 .5%-מיליארד דולר שהגדילה את הכמות הצפה בעוד כ 1-פריגו הנפקה לציבור בארה"ב בסך של כ

 
 8-למקום ה, בהתאמה, 2013-ו 2012בשנים  11-וה 17-המשיכה לטפס ברשימה מהמקום ה קבוצת דלק -

יעי ברבעון הרב .מנייהשער העם תנודתיות חזקה ב 20%-בכהמסחר בה עלה מחזור לאחר ש 2014בשנת 
מיליון שקל  40-המחזור הממוצע לשיא של כבחודש דצמבר הגיע כש 30%-ירידה חדה של כהמנייה רשמה 

 .דלק קידוחיםו אבנר; לא חל שינוי ניכר במחזורי המסחר של שותפויות הנפט והגז של הקבוצה, ביום

 



, למרות סחרבמחזור המ 64%-בעקבות ירידה חדה של כ 20-למקום ה 7-ירדה מהמקום ה אופקו מניית -
מיליארד  0.8-. גם בניטרול מחזור המסחר החריג בסך כ2014בשנת  34%שמנייתה רשמה תשואה נאה של 

 במחזור הממוצע. 44%-, חלה ירידה של כ2013באוקטובר  25-שקל במועד כניסת המנייה למדד ת"א

 
חזור הממוצע במנייה , אשר המפרוטרום –מניות  שלושהמניות הסחירות  30לרשימת הצטרפו  2014בשנת  -

החל מדצמבר  25-והביא לכניסת המנייה למדד ת"א 66%-כששער המנייה רשם תשואה של כ 2.8זינק פי 
 אי.די.בי. פיתוח; ו161%-והמנייה עלתה באופן חד בכ 2.3אשר המחזור הממוצע בה זינק פי טאואר  ;2014

 .אי.די.בי. אחזקותחברת האם  כחלק מהסדר החוב של 2014אשר מניותיה נרשמו למסחר מחדש במאי 
 
בעקבות פרסום  72%-שמנייתה צנחה בכ קמהדע –רשימה המשל חברות הייטק מניות  שלושבמקביל נגרעו  -

 שמחזור המסחר במנייה צנח לפחות ממחצית מחזור בריינסווי ;תוצאות של ניסויים קליניים במאי ובספטמבר
 56%-במקביל לירידה חדה של כ 78%-בה צנח בכ שהמחזור הממוצע בבילון; ו2013בשנת  השיא שלה 

, הפרסום ושיווק באינטרנטפעילות  שצמצם משמעותית את אי חידוש ההסכם עם גוגלבשער המנייה, בשל 
 .םמכירת פעילות התרגובשל ו



  
 2014 - 2012, (1) מניות הסחירות ביותרמחזור המסחר ב: 3לוח 

 מיליוני ש"ח()
 

 המניה

2012  
 2013 

וי ינש 2014
)%( 

 רומחז במחזור
 יומי

 רומחז דרוג
 יומי

 רומחז דרוג
 יומי

 דרוג

 28% 1 84.4 2 65.7 2 61.7 (2) טבע

 -31% 2 49.8 1 71.8 1 70.2 (2)כיל 

 2% 3 47.2 4 46.5 5 49.3 פועלים

 -12% 4 45.1 3 50.9 3 53.0 בזק

 -5% 5 42.2 5 44.6 4 52.6 לאומי

 40% 6 37.9 6 27.0 7 27.5 (3( )2) פריגו

 13% 7 22.2 8 19.6 9 19.0 א דיסקונט

 19% 8 21.3 11 17.9 17 12.4 קבוצת דלק

 -10% 9 16.6 10 18.5 11 17.5 פחותטמזרחי 

 8% 10 14.0 14 13.0 12 16.3 (2) נייס

 -29% 11 14.0 9 19.6 8 19.8 ישראללחברה 

 -15% 12 12.6 12 14.7 10 18.9 רציו יה"ש

 0.3% 13 12.4 16 12.4 14 15.5 אבנר יה"ש

 -9% 14 12.3 13 13.6 13 16.0 ישראמקו יה"ש

 176% 15 12.0 35 4.4 57 1.9 פרוטרום

 6% 16 10.8 18 10.1 19 10.5 (2) רכותמעאלביט 

 126% 17 9.8 38 4.3 27 5.9 (2)טאואר 

 -7% 18 9.3 19 10.0 16 12.9 (2)פרטנר 

 -30% 19 9.0 15 12.9 21 9.9 גזית גלוב

 -64% 20 8.7 7 24.3 --- ----- (2)אופקו 

 7% 21 8.6 25 8.0 22 8.5 דלק קידוחים יה"ש

 2% 22 8.4 22 8.2 23 7.7 קבוצת עזריאלי

 -2% 23 8.0 24 8.1 18 10.6 (2) סלקום

 12% 24 6.9 28 6.1 20 10.1 תהשקעו אפריקה

 -21% 25 6.4 23 8.2 29 4.9 פז נפט

 28% 26 6.4 30 5.0 32 4.2 שטראוס

 -38% 27 6.1 20 9.9 28 5.9 בתי זיקוק

 -25% 28 5.2 26 6.9 100 0.6 (2)מזור רובוטיקה 

 --- 29 4.9 --- --- --- --- אי.די.בי. פיתוח

 -44% 30 4.9 21 8.8 36 3.4 מגדל ביטוח

   557.4  571.0  546.9 2014-ב הסחירות 30סה"כ 

  741.9   סה"כ מניות

  75%   ביותר הסחירות 30שקל מ

 
 , ולא כולל תעודות סל.מהמחזור הכולל 8%-כ אשר היוו, לא כולל עסקאות מחוץ לבורסה (1)
 .אביב-מחזורי המסחר בלוח כוללים רק את המחזורים בבורסה בתל - מניה דואלית (2)
 מחזור ממוצע של מניית פריגו הישנה ושל מניית פריגו החדשה. (3)


