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המחלקה הכלכלית
יחידת המחקר

נוהל הסיווג הענפי של החברות הבורסאיות
רקע
 .1.1החברות הבורסאיות ישויכו ,בעת הנפקתן הראשונית או עם שינוי מהותי בעיסוקן ,לאחד הענפים
הקיימים בטבלת הענפים.
חשיבות הסיווג הענפי היא ריכוז כל החברות הבורסאיות העוסקות בתחומים דומים באותו ענף
 /תת ענף.
החלוקה הענפית מאפשרת:
הכללת חברות בעלות עיסוק דומה במדדי ני"ע ענפיים.
•
הצגת כל החברות בחלוקה ענפית באתר הבורסה וע"י מפיצי המידע.
•
הקלה על ציבור המשקיעים באיתור חברות והשוואה בין חברות הדומות בעיסוקן.
•
 .1.2הסיווג הענפי של החברות הבורסאיות הינו לפי טבלת הענפים ,הכוללת  4ענפי על ,המחולקים
ל  12-ענפים ,המחולקים ל 33 -תתי ענפים( .ראה בנספח  1את טבלת הענפים).

הקריטריונים לסיווג הענפי
2.1

במסגרת הסיווג הענפי נבדקים תיאור עסקי החברה ,התפלגות ההכנסות ו/או הנכסים של
החברה לפי מגזרים ,שווי השוק ו/או ההון העצמי של חברות בנות וכלולות  -לפי המגזרים
השונים.

2.2

חברות החזקה המשקיעות בתחום אחד בלבד ,תסווגנה באותו ענף  /תת ענף.

2.3

חברות התעשייה תסווגנה לענפי התעשיה ,על אף שחלקן עוסקות במסחר ובשיווק ואילו
פעולות הייצור מבוצעות ע"י קבלני המשנה.

2.4

חברות בנות ייעודיות לגיוס הון (חברות צינור) תסווגנה בענף בו מסווגת חברת האם.

2.5

עקרונות קביעת הסיווג הענפי של חברות רב תחומיות
מסגרת הסיווג הענפי של החברות הבורסאיות הרב תחומיות יילקחו בחשבון השיקולים
הבאים :התפלגות ההכנסות המשוייכות למגזרי הפעילות ,שווי השוק ו/או ההון העצמי של
חברות בנות סחירות בתחומי פעילות שונים ,התפלגות הנכסים המשוייכים למגזרי הפעילות,
התפ לגות הרווח המשוייך למגזרי הפעילות ,אופן ניהול החברה (ריכוזי  /מבוזר).

2.6

בנספח  2מפורטים העיסוקים של החברות הכלולות בכל ענף  /תת ענף.
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מועדי עדכון
3.1

עדכון חצי שנתי של הסיווג הענפי של החברות הבורסאיות עדכון הסיווג הענפי של החברות
הבורסאיות מבוצע ע"י המחלקה הכלכלית ,פעמיים בשנה ,ונכנס לתוקף במועדים הקובעים
לעדכון המאגר המשמש את מדדי הבורסה דהיינו ,ב 30 -ביוני וב 31 -בדצמבר ,מדי שנה.
ההודעה על השינויים תפורסם לציבור באתר ה"מאיה" ,לא יאוחר מאשר  7ימים לפני מועד
העדכון.

3.2

שינוי שוטף של הסיווג הענפי של החברה הבורסאית שינוי הסיווג הענפי של חברה מתבצע
באופן שוטף ,שלא במסגרת הבדיקה החצי שנתית ,סמוך לאחר קרות אחד מהמקרים הבאים,
לאחר תיאום עם החברה:
 3.2.1החברה מכרה או הפסיקה את עסקיה הקודמים ורכשה עסקים מהותיים בתחום
חדש.
 3.2.2החברה ביצעה הקצאה פרטית מהותית תמורת הכנסת פעילות עסקית בתחום חדש.
 3.2.3הגדרת החברה כחברת מעטפת ,כהגדרת מונח זה בחלק הרביעי לתקנון הבורסה.
ההודעה על השינויים תפורסם לציבור באתר ה"מאיה" ,סמוך לאחר קבלת ההחלטה ,לפחות
יום עסקים אחד לפני כניסת השינוי לתוקף.

3.3

הבורסה תשלח לחברות שהוחלט לשנות את סיווגן הענפי ,הודעות מקדימות על השינוי הצפוי.
אם יתגלעו חילוקי דעות בין החברה לבין סגל הבורסה ,יובא שינוי הסיווג הענפי להכרעת
דירקטוריון הבורסה.

שינוי הנוהל
בהתאם לתקנון הבורסה רשאי מנכ"ל הבורסה לשנות מעת לעת נוהל זה ,לרבות טבלת הסיווג הענפי
ורשימת ענפי העיסוק על פיהם יסווגו החברות שניירות הערך שלהם רשומים למסחר.
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נספח  - 1טבלת הסיווג הענפי
טבלת הענפים לפי הסיווג הענפי הבורסאי כוללת  4ענפי על ,המחולקים ל 12-ענפים ,המחולקים ל33-
תתי ענפים.
להלן טבלת הסיווג הענפי ,נכון ליום :31.12.2017
ענף

ענף-על

תת-ענף
ביוטכנולוגיה

ביומד

מכשור רפואי
השקעות במדעי החיים
פארמה
שירותי מידע
תוכנה ואינטרנט

היי טק

אלקטרוניקה ואופטיקה
ביטחוניות
טכנולוגיה

ציוד תקשורת
מוליכים למחצה
קלינטק
השקעות בהיי-טק
קרנות היי טק

פיננסי

בנקים

בנקים

ביטוח

ביטוח

שירותים פיננסיים

שירותים פיננסיים
מסחר

מסחר ושירותים

שירותים
מלונאות ותיירות
תקשורת ומדיה

נדל"ן ובינוי

נדל"ן ובינוי
מזון
אופנה והלבשה

ריאלי

תעשיה

מתכת ומוצרי בניה
חשמל
כימיה ,גומי ופלסטיק
עץ ,נייר ודפוס

השקעה ואחזקות

השקעה ואחזקות
חברות מעטפת

אנרגיה וחיפושי נפט וגז

חיפושי נפט וגז
אנרגיה

מכשירים פיננסיים

תעודות סל

תעודות סל

אג"ח מובנות

אג"ח מובנות
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נספח  - 2פירוט העיסוקים בענפי הסיווג הענפי
ענף-על היי טק
ביומד
.1.1

ביוטכנולוגיה
חברות העוסקות במחקר ובפיתוח מוצרים וטכנולוגיות בתחום הרפואה /פרמצבטיקה ,בשירותי
אבחון מחלות ,בגנטיקה ובחיסונים.

.1.2

מכשור רפואי
חברות העוסקות בפיתוח ,ייצור ושיווק של מכשור רפואי ,כולל מערכות הדמייה ,ואסתטיקה.
השקעות במדעי החיים
חברות ,קרנות הון-סיכון וחממות טכנולוגיות המשקיעות בחברות ביומד ,וחברות אשר פועלות
בשני תתי-הענפים של ענף הביומד.

.1.3

פארמה
חברות העוסקות בפיתוח ובייצור תרופות.

טכנולוגיה
.2.1

שירותי מידע
חברות העוסקות במתן שירותי תוכנה ופתרונות מחשוב ותשתיות ,בביצוע פרויקטים ,בשירותי
ייעוץ ,במיקור חוץ ובשיווק והטמעת מוצרי תוכנה ומערכות.

.2.2

תוכנה ואינטרנט
חברות העוסקות בפיתוח ושיווק של תוכנות ,יישומים ומוצרים משולבי תוכנה בתחום המחשוב
והתקשורת ,ובפתרונות טכנולוגיים בתחום האינטרנט.

.2.3

אלקטרוניקה ואופטיקה
חברות העוסקות בפיתוח ,ייצור ושיווק של טכנולוגיות ומערכות אלקטרוניות ,אלקטרו-אופטיות,
בייצור מעגלים מודפסים ובהרכבה של מוצרים ורכיבים אלקטרוניים.

.2.4

ביטחוניות
חברות העוסקות באחד מתחומי הטכנולוגיה ,אשר עיקר הכנסותיהן נובע מהשוק הצבאי ו/או
הביטחוני.

.2.5

ציוד תקשורת
חברות העוסקות בפיתוח ,ייצור ושיווק של מערכות וציוד תקשורת ומוצרים לרשתות תקשורת.

.2.6

מוליכים למחצה
חברות העוסקות בפיתוח וייצור שבבים ורכיבים אלקטרוניים בתעשיית המוליכים למחצה .כולל
מערכות בדיקה ומדידה המשמשים לשוק המוליכים למחצה.

.2.7

קלינטק
חברות העוסקות בפיתוח ושימוש בטכנולוגיות "ירוקות" ,לשם ייעול השימוש באנרגיה ,הפחתת
זיהומים ושמירה על הסביבה .כולל ייצור חשמל מאנרגיה חלופית /מתחדשת ,הפקת אנרגיה
ממקורות צמחיים ,דלקים ביולוגיים וטיפול וטיהור מים ושפכים.

.2.8

השקעות בהיי-טק
חברות העוסקות בהשקעות הון סיכון ובמיזמים עתירי טכנולוגיה .כולל קרנות הון סיכון ,חממות
טכנולוגיות וחברות אשר פועלות בשני תתי-ענפים שונים מענף הטכנולוגיה.

.2.9

קרנות היי-טק
קרנות טכנולוגיה עילית.
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ענף-על פיננסי
בנקים
בנקים מסחריים ובנקים למשכנתאות.

ביטוח
חברות וסוכנויות ביטוח.

שירותים פיננסיים
בתי השקעות הפועלים בשוק ההון וחברות למימון חוץ -בנקאי.

ענף-על ריאלי
מסחר ושירותים
6.1

מסחר
חברות העוסקות במסחר ,שיווק וייבוא של מוצרי צריכה וחומרי גלם ,רשתות שיווק וחנויות.

6.2

שירותים
חברות העוסקות במתן שירותים שונים ,כגון :תעופה ,הובלה ,שילוח ,הנדסה וייעוץ ,השכרת רכב
וליסינג ,מוסדות רפואיים וכוח אדם.

6.3

מלונאות ותיירות
חברות בעלות או העוסקות בתפעול בתי מלון וסוכנויות נסיעות.

6.4

תקשורת ומדיה
חברות העוסקות במתן שרותי טלפוניה ,אינטרנט ,טלביזיה ,תקשורת לוויינים ,עיתונות ,קולנוע
והפצת מידע.

נדל"ן ובינוי
חברות העוסקות בהשקעות בנדל"ן ,ייזום בנייה ,קבלנות בניין ,נדל"ן מניב ,סלילה ותשתיות ושימושים
חקלאיים לנדל"ן (פרדסים).

תעשיה
8.1

מזון
חברות העוסקות בייצור ושיווק מוצרי מזון ומשקאות וחומרי גלם לתעשיות אלה.

8.2

אופנה והלבשה
חברות העוסקות בייצור ושיווק מוצרי הלבשה ,טקסטיל ,הנעלה ,בדים ומוצרי מיגון.

8.3

מתכת ומוצרי בנייה
חברות העוסקות בייצור ,עיבוד ושיווק מוצרי מתכת ,מוצרי בנייה ואינסטלציה מבטון.

8.4

חשמל
חברות העוסקות בפיתוח ,ייצור ושיווק מוצרי צריכה חשמליים ,מצברים ,שנאים ,ספקי כח
ומערכות פיקוד ובקרה.

8.5

כימיה ,גומי ופלסטיק
חברות העוסקות בייצור ושיווק מוצרי קוסמטיקה ,מוצרים כימיים ,צבעים ,חומרי הדברה ומוצרי
ניקוי ,מוצרי גומי ,פלסטיק ופוליאתילן.

8.6

עץ ,נייר ודפוס
חברות העוסקות בייצור ושיווק מוצרי עץ ,נייר ,בדים לא ארוגים ,אריזות ובתי דפוס.
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השקעה ואחזקות
9.1

השקעה ואחזקות
חברות החזקה והשקעות חברות דו/רב תחומיות.

9.2

חברות מעטפת
חברות מעטפת  -כהגדרתן בהנחיות הבורסה.

אנרגיה וחיפושי נפט וגז
 10.1חיפושי נפט וגז
חברות ושותפויות העוסקות בחיפוש והפקת נפט וגז.
 10.2אנרגיה
חברות העוסקות בזיקוק ושיווק מוצרי נפט ודלק ,וייצור חשמל ממוצרים אלה.

ענף-על מכשירים פיננסיים
אג"ח מובנות (בשוק האג"ח)
חברות העוסקות בהנפקת אג"ח מובנות.

תעודות סל
חברות העוסקות בהנפקת תעודות סל (כולל תעודות מדד ,סחורה ומטבע).

