
 
 2005מניה הסחירה ביותר בבורסה בשנת ל" פועלים"משקיעי החוץ הפכו את  

 יובל צוק
 

 המניות 30- חלה ירידה קלה בריכוזיות המסחר בבורסה כאשר מחזור המסחר ב2005בשנת 
 .2003 בשנת 76.7%- אשתקד ו71%לעומת ,  מסך המחזור בבורסה69%-ב הסחירות ביותר הסתכם

 
 50%- גבוה בלמעלה מ- ח"כמיליארד ש לשיא של 2005סה הגיע בשנת מחזור המסחר היומי בבור
במעבר של הציבור , בדרך כלל, המאופיינת, על רקע נתוני גאות אלה. מהמחזור הממוצע אשתקד

 בריכוזיות משמעותיתניתן היה לצפות השנה לירידה , להשקיע גם במניות הבינוניות והקטנות
 .ינוי קטן יחסיתהנתונים בפועל מצביעים על ש. המסחר

 
 :2005להלן ההתפתחויות העיקריות בצמרת המניות הסחירות ביותר בבורסה בשנת 

 
ה של  לאחר שבע שנים רצופות כסגנית,טיפסה לראש הרשימה" בנק הפועלים"מנית  •

 מהמחזור 56%-ח גבוה בכ” מיליון ש82- כבמנייה הסתכםממוצע היומי המחזור ה ."טבע"
העניין שהביעו השנה משקיעי החוץ  .המניה בשיעור דומהבזכות עליית שער ,אשתקד

 .  במניות הבנקים תרם לגידול בפעילות במניה
 

היא ירדה , על מעמדה כמניה הסחירה ביותר בבורסה" טבע"לאחר חמש שנים בהן שמרה  •
משקל המסחר במניה מסך מחזור . א" בלבד במחזור בת9%-למקום השני לאחר גידול של כ

. 2005 בשנת 8%- לכ2002 בשנת 16%-רד זו השנה השלישית ברציפות מכהמסחר בבורסה י
 ממחזור המסחר הכולל 82%-שהיווה השנה כ, ב"יש לציין כי מחזור המסחר במניה בארה

 . במונחים דולריים,6%- בכ2005ירד אף הוא בשנת , במניה
 
 ממוצע של נמצא במקום השלישי זו השנה החמישית ברציפות עם מחזור יומי" בנק לאומי" •

 .כפול מאשתקד -ח” מיליון ש72-כ
 
 המניות הסחירות 30רשימת בהשנה מופיעות  25-א" החברות הכלולות במדד ת25כל  •

 2004שצורפה למדד ביולי " הראל השקעות" וכן "אסם"  אשתקד נעדרו מהרשימה.ביותר
 .לאחר שאיחדה את שני סוגי מניותיה,

 
שפתחה " אורמת" - ברשימה מופיעות25-א"דד ת במ2005-שלא היו כלולות ב מניות שלוש •

לאחר " פרוטרום", ח ליום” מיליון ש11.7 עם מחזור של 75-א" בראש רשימת ת2006את שנת 
אשר נגרעה " ליפמן "כמו כן כלולות ברשימת הסחירות".ריטליקס" במחזור ו140%עליה של 

 ,2005שיצאה מהמדד באמצע שנת " אלווריון" ו,2006בתחילת שנת ממנו 
 

לאחר המיזוג " אגיס"אשר החליפה את מנית , "פריגו"מצטרפת חדשה נוספת היא מנית  •
ניצבה אשתקד במקום השביעי עם מחזור יומי ממוצע " אגיס"בעוד מנית . 2005ביניהן במרץ 

א "בת בלבד עם מחזור יומי 24-במקום ה" פריגו"נמצאת השנה מנית , ח” מיליון ש17.4של 
האמריקאית " פריגו"המסחר במנית  מ70%-כ כי ,  חשוב להדגיש.לבדח ב” מיליון ש8-של כ

 .ב"מתבצע בארה
 

אשר " גיוון: "שלוש מניות שנכללו אשתקד נגרעו השנה מרשימת המניות הסחירות ביותר •
-לאחר ירידה של כ" תדיראן קשר"ו"  דלק רכב", 25-א" ממדד ת2005נגרעה באמצע שנת 

 . בהןבמחזור הממוצע 60%-35%
 

חברה "הגידול החד ביותר במחזורי המסחר שייך ל,  המניות הסחירות ביותר30ן מבי •
- לעומת אשתקד שהקפיץ אותה למקום השמיני לעומת המקום ה175%זינוק של  -"לישראל

 30 לעומת מקום 19- המציב אותה במקום ה160%זינוק של  -"קבוצת דלק"ו,  אשתקד21
יש לציין כי עליית המחזורים בשתי מניות אלו נובעת בעיקר מהעובדה שהן השיגו . אשתקד

 . 25-א" מבין מניות מדד ת2005את התשואה הגבוהה ביותר בשנת 
 
 .בי.די.אי"מניות פרט ל, בכל המניות שברשימה עלה השנה מחזור המסחר באופן ניכר •

ואילו במנית פרטנר ,  לעומת אשתקד10%- בכבהן ירד המחזור השנה"  אלווריון"ו" אחזקות
 . בלבד4%-עלה המחזור ב
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, )ח” מיליון ש17-מחזור ממוצע של כ" (25-תאלי"הסקירה אינה כוללת את תעודות הסל  •
) א" כח” מיליון ש8" (100-א"קסם ת"ו" 75-א"קסם ת", )ח” מיליון ש8.75" (25-א"מבט ת"
 . מכיוון שמדובר בסלי מניות ולא במניה של חברה בודדת) ח" מיליון ש5.8" (קסם בנקים"ו

 
 
 

 2003-2005, אביב-המניות הסחירות ביותר בתל
 )ח"מיליוני ש, *מחזור בבורסה(

 
200320042005

מחזור המניה
יומי

דרוגמחזור יומידרוגמחזור יומידרוג
שינוי 

 במחזור
2005-ב

28.0252.5281.8156%עליםפו
42.8167.5173.929%**טבע

18.4335.0372.33107%לאומי
11.5521.0549.74137%כיל

10.9724.7441.1566%אגן-מכתשים
15.8417.8631.5676%בזק

10.2812.4821.1769%אידיבי פתוח
2.8267.32119.88174%חברה לישראל
7.2128.91318.99112%מזרחי טפחות

7.21311.41018.81065%דיסקונט
2.6276.52514.311120%אפריקה

8.8108.41414.21270%דיסקונט השקעות
5.4187.81913.21371%כור

7.61111.5911.9144%**פרטנר
2.5287.22311.71562%אורמת

6.51410.31211.51611%**אלביט מערכות
2.9248.01611.11740%**ליפמן

6.0166.22610.41867%מגדל ביטוח
2.9254.03010.419161%דלק קבוצה

-9.3911.11110.1209%אידיבי אחזקות
6.4157.2229.92137%כלל עסקי ביטוח

4.3207.8189.22218%**נייס
6.0177.0248.52321%כלל תעשיות

---11.1617.478.224)אגיס-2004** (פריגו
1.1433.8327.32592%הראל השקעות

3.0234.8286.72639%**ריטליקס
-1.4377.3206.52711%**אלווריון
1.4384.7295.42814%עלית-שטראוס

0.8482.1405.129141%וטרוםפר
3.6213.7335.03033%אסם
248.3405.4619.453% הסחירות30כ "סה
334.3586.3899.553%כ מניות והמירים"סה

74.3%*** הסחירות30משקל

 

69.1%

 

68.9%

 

 
 
 

__________________________ 
 .לא כולל עסקאות מחוץ לבורסה *

 .אביב-מחזורי המסחר בלוח כוללים רק את המחזורים בבורסה בתל -ה דואליתמני **
 .בהתאמה, 76.7%- ו71% היה 2003- ו2004 המניות הסחירות ביותר בשנים 30משקלן של  ***
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