
 
 

 
 

 

 1995 - 2004חמש יצרניות הערך הגדולות בעשור 
  לשנה %40-%30השיגו תשואה גבוהה של 
 קובי אברמוב

 
 :עיקר הממצאים

 
 חברות שהשיגו בעשור זה תשואה שנתית 5בראש רשימת יצרניות הערך של העשור האחרון ניצבות 

 .  40%- ל30%ריאלית ממוצעת גבוהה מאוד שנעה בין  
 לשנה וניצבה בצמרת 38%-שהשיגה בעשור תשואה ממוצעת של כ, "לק רכבד"ראשונה בדרוג היא 

 . )1( 1994 - 2004יצרניות הערך גם בסקירה שבוצעה אשתקד והתייחסה לתקופה של 
 

שנכנסו לרשימת יצרניות הערך כתוצאה מעליות שערים , "פרוטרום"-ו" פמס"אחריה בדרוג החברות 
 37.5%-האחרון הניבו מניות החברות תשואה ריאלית של כבעשור . חדות במניותיהן בשנה האחרונה

 . לשנה
 

סוגרת השנה את ,  לשנה37%-שהופיעה גם אשתקד ברשימה ומציגה תשואה של כ, "ליפמן"לאחר 
בעקבות ההנפקה שביצעה החברה .  30%עם תשואה ממוצעת של , "ריטליקס"החמישיה הראשונה 

השווי שנקבע כרף המינימום להכללת , ח"ליארד שב באפריל השנה עלה שווי החברה על מי"בארה
 . חברות ברשימת יצרניות הערך

 
נזקפת התרומה ,  מסך כל שווי שוק החברות הבורסאיות22% -ששוויה מהווה כ, "טבע"לחברת 

 . בעשור האחרון25% -בזכות תשואה שנתית ממוצעת של כ, הגדולה ביותר ליצירת ערך במונחי שקלים
 

הראל "והן , ת הן חברות שנכללו כבר אשתקד בעשיריה הפותחת של יצרניות הערךארבע החברות הבאו
 ". קבוצת דלק"ו" מנורה", "כלל ביטוח", "השקעות

 
שהיו אשתקד בעשיריה הפותחת של , "הפניקס"ו" רבוע נכסים", "אסם", "נייס: " חברות נוספות4

מוכה או שלילית שהציגו מניותיהן ירדו לעשיריה השנייה וזאת עקב תשואה נ, רשימת יצרניות הערך
 .בשנה האחרונה

 
 :פרוט

שכל חברות ,  מניות2004 עד ספטמבר 1995בסקירה זו נבדקו התשואות הריאליות שהשיגו בשנים 
 .ח" היה גבוה ממיליארד ש2004ששווין בסוף ספטמבר 

 

ה זו דורגו בסקיר. 2003 עד ספטמבר 1994-שהתייחסה לעשור מ, הבדיקה דומה לזו שבוצעה אשתקד
 .בעוד שאשתקד ניתן משקל גם לשווי שוק החברות, י תשואת המניות"החברות אך ורק עפ

 
, היתה אחת משנות השפל החריפות בבורסה, שנתוניה לא נכללו בבדיקה זו, 1994ראוי  להזכיר ששנת 

קטובר  או-בשנה שנתווספה בבדיקה זו, לעומת זאת.  ריאלית47%-בה ירדו שערי המניות בממוצע בכ
לנתון זה תרומה לכך שהתשואה הממוצעת של כל . 24%-עלה מדד המניות בכ, 2004 עד ספטמבר 2003

 . יצרניות הערך הגדולות בעשור גבוהה באופן משמעותי מזו שהוצגה בעבודה הקודמת
 

שהשיגה בתקופה זו תשואה ריאלית , "כור "-כי בתקופה הנבדקת אותרה רק חברה אחת , מענין לציין
 .בסקירה שפורסמה אשתקד,  חברות שהציגו תשואות שליליות12לעומת , ליתשלי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 2003נובמבר , גליון מיוחד, "הבורסה", ראה יצרניות הערך הגדולות בעשור האחרון) 1(
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 :המצטרפות החדשות לצמרת יצרניות הערך הן החברות הבאות
 

היא עוסקת בייצור אמצעי ". פיברוטק" בשם 1992י  החברה הנפיקה לראשונה בבורסה ביונ-"פמס"
, ח" מיליארד ש1.2 -שווי מניות החברה הגיע לכ. מיגון בליסטים לשימוש באפודי מגן ובמיגון כלי רכב

 - 2,180% -בסיכום העשור עלו המניות ריאלית בכ. 100%-לאחר שמניותיה עלו השנה ביותר מ
 .38% -המהווים תשואה שנתית ממוצעת של כ

 

והיא עוסקת בייצור , "תעשיות אלקטרוכימיות" מחברת 1996 החברה פוצלה במאי – "פרוטרום"
שווי מניות . הקוסמטיקה והפרמצבטיקה, תמציות טעם וחומרי טעם וריח המשמשים לתעשיות המזון

הן ,  שנים9-למרות שהמניות נסחרו במשך פחות מ. ח" מיליארד ש1.2- לכ2004החברה הגיע בספטמבר 
 .37% -המשקפת תשואה שנתית ממוצעת של כ, 1,320% -גו תשואה ריאלית מצטברת של כהשי

 

היא  עוסקת ". פוינט אוף סייל" בשם 1994אביב בנובמבר -החברה הנפיקה לראשונה בתל– "ריטליקס"
 גייסה החברה הון 1998ביולי . בפיתוח וייצור מוצרי תוכנה ותקשורת לחנויות בענף הקמעונאות

לאחר ההנפקה ,  ח" מיליארד  ש1.35 -שווי  מניות  החברה  הגיע  ל. הפכה לחברה דואליתק ו"בנאסד
מניות  החברה  השיגו  תשואה  . ח" מליון  ש285-ב  ובה  גייסה  כ"שביצעה באפריל השנה בארה

 .   לשנה30%-שהם יותר מ, 1,240% -ריאלית מצטברת   של כ
   
 
 

 



 - 3 -  
 

הערך הגדולות  יצרניות -חברות מיליארד השקלים 
 

שווי שוק 
30.9.04

 תשואה ריאלית
1995 - 9/2004

 נתוני יצרניות הערך
1994 - 9/2003

 
מיקוםשנתיתמצטברתח"מיליוני שחברה 

תשואה 
שנתית

2,4042233%38.1%226.3%דלק רכב.1
--1,1742179%37.8%פמס.2
--1,2281319%37.0%*פרוטרום .3
2,9431996%36.6%610.5%ליפמן.4
--1,3511240%30.5%ריטליקס.5
72,488782%25.0%122.2%טבע.6
2,839673%23.3%310.0%הראל השקעות.7
3,873484%19.8%57.9%כלל ביטוח.8
1,635457%19.3%98.0%מנורה.9
3,535454%19.2%1115.0%דלק.10
--3,652280%18.6%*אלביט מערכות.11
1,659374%17.3%79.2%נייס.12
1,803373%17.3%106.9%**הפניקס .13
5,242332%16.2%173.3%אפריקה.14
3,313331%16.2%192.8%אגיס.15
1,455258%14.0%88.2%רבוע נכסים.16
3,955214%12.4%48.7%אסם.17
-5,721198%11.8%231.9%חברה לישראל.18
1,007194%11.7%144.5%דלתא.19
10,442180%11.2%135.8%כיל.20
15,506167%10.6%164.0%פועלים.21
12,772120%8.4%211.3%לאומי.22
4,094107%7.8%154.2%עלית -שטראוס.23
-1,59387%6.6%253.7%אורמת.24
2,27479%6.1%220.8%שופרסל.25
10,97578%6.1%202.0%בזק.26
-3,34471%5.7%263.8%בי אחזקות.די.אי.27
-1,82371%5.7%317.4%אלרון.28
-6,21969%5.5%274.7%בי פתוח.די.אי.29
-1,44266%5.4%284.9%נכסים ובנין.30
-1,76542%3.7%3420.9%גזית גלוב.31
--1,22633%3.0%אזורים.32
--1,00326%2.4%פיבי.33
-4,56523%2.1%295.1%ותדיסקונט השקע.34
-1,53322%2.0%242.8%**בינלאומי .35
1,10515%1.4%183.0%אלקו החזקות.36
--1,06514%1.4%מתב.37
-3,0469%0.9%327.9%כלל תעשיות.38
-1,4129%0.9%306.0%מבני תעשיה.39
-3315.8%-5.3%-2,93041%כור.40
 

 . שנים בלבד9נסחרת *   
לחברה שני סוגי מניות והנתון מתייחס לתשואת המניה שמשקלה בשווי שוק החברה גדול ** 
 .יותר 


