
 ל"בחומתבצע  15-ן"פעילות חברות מדד נדל מ%60- כ
 

 קובי אברמוב ויובל צוק
 

 ענף הוא ,בשנים האחרונות, בפרט ובשוק ההון , ביותר במשק בכללבולטיםאחד הענפים ה
הישראליות של החברות חלק ניכר מההשקעות מניתוח פעילות החברות עולה כי . ן"הנדל

 .ן המניב"בעיקר בתחום הנדל, נהמתבצעות מחוץ לגבולות המדיזה בתחום 
  

הכולל ,15-ן"ובהם מדד נדל, מספר מדדי מניות חדשים השיקה הבורסה 2005בתחילת שנת 
 מהכנסותיהן 50%מעל ש,ן הגדולות בבורסה וכן חברות השקעה גדולות "את חברות הנדל

הה גבוה השיג בשנתיים האחרונות תשואה 15-ן" מדד נדל.ן"נדלתחום הב מקורןהשוטפות 
לעומת  (41%-בכעלה המדד  2005בשנת  .מדדי המניות העיקריים למזו שמשמעותי באופן 

      של עלייהלעומת  (45%- עלה בכ2006ומתחילת שנת ) 100-א" במדד ת29%עלייה של 
 ).100-א"אחוז במדד תכ
 
 
 

 
 
 

 ,  מאדל חלק משמעותי" מהווה הפעילות בחו15-ן"בחברות שמניותיהן כלולות במדד נדל
 שתיהשקעה במניות אלה או ב , כלומר.הנכסים/ מסך ההכנסות60%-מוצע לכהמגיע במ

מצוי ן שרובו " השקעה בנדל,למעשה,תמאפשר, תעודות הסל על המדד הנסחרות בבורסה
 . ל"בחו
כגון ,  שחלק ניכר מפעילותן של חברות אלה אינו מושפע מאירועים מקומייםנהמשמעות היה
   .והשקעה בהן מאפשרת לפזר את הסיכון, ה האחרונהמלחמה
 

 ל"פירוט משקל פעילות החברות בחו
 

שותפות ,  השקעות ישירות-ל של החברות הישראליות מתבצעת בכמה דרכים"הפעילות בחו
 .'השקעות בקרנות ריט וכו, חברות זרותב
 

 :ל" מהפעילות מתבצעת בחו95%-עלה מלמ, 15-ן"חברות הכלולות במדד נדלמהבארבע 
שעיקר , .סי.טי.י'גואלביט הדמייה ; אמריקה-שעיקר פעילותן בצפון,גזית גלוב וגזית

 . פעילותן באירופה
 80% -50%ל " הפעילות בחומהווה, ן"אלקטרה נדלו חץ-אלוני,כלכלית,ן"דלק נדל בחברות

 ; מהפעילות
 50% - 20%ל "מהווה הפעילות בחו שיכון ובינויו תעשייה-מבני,אפריקה ישראלבחברות 
 .  מהפעילות
 20%ל פחות מ"מהווה הפעילות בחו, אמותו אזורים,נכסים ובניין,אפריקה נכסיםבחברות 

 .הפעילותמ
 



 
 15-ן"מניות מדד נדל

 
 

החברה
 שווי שוק 

)קליםש .ילמ(
 משקל
(%) במדד

  למשקל *אומדן
ל"חובפעילות ה

20%-11,90015.050% ישראלאפריקה
95%מעל 5,15712.7גזית גלוב
 50%-3,6138.980%ן"דלק נדל

95%מעל 2,7316.7אלביט הדמיה
20%-2,5926.450%מבני תעשיה

95%מעל 2,4976.2.סי.טי.י'ג
עד 2,4876.220%אפריקה נכסים

עד 2,3955.920%נכסים ובנין
 50%-2,2335.580%ירושליםכלכלית 
עד 2,0775.120%אזורים
95%מעל 1,9314.8גזית

20%-1,9314.850%שיכון ובינוי
 50%-1,8004.480%אלוני חץ

 50%-80% 1,5293.8ן"אלקטרה נדל
עד 1,4283.520%אמות
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