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בורסות הגדולות בעולם רוב השהושגו ב הדיבידנד אביב גבוהה מתשואות -תשואת הדיבידנד בתל
 2005בשנת 

 יובל צוק
 

לעומת , ח" מיליארד ש14.6-נסחרות בבורסה לכהי החברות " הגיע סך הדיבידנד שחולק ע2005בשנת 
 .ח אשתקד" מיליארד ש12-כ

 178 חברות לעומת 211 -שהכריזו על חלוקת דיבידנד גדל בשיעור דומה מספר החברות , במקביל
החברות הגדולות מאחר ורוב אך , רק בכשליש ממספר החברות הבורסאיות, אמנם,מדובר .2004בשנת 

 .  מהשווי הכולל של החברות78%-שווי השוק של החברות המחלקות מגיע לכשהרי , מחלקות דיבידנד
 

גבוהה מרוב התשואות שהושגו בבורסות הגדולות , 3.4% - 2005בשנת אביב -תשואת הדיבידנד בתל
; 3.1%-לונדון ואיטליה; 2.0%-טורונטו; 1.4%-(AMEX) הבורסה האמריקאית - (1)2005בעולם בשנת 

א עדיין נמוכה מזו של הבורסות של "התשואה בת. 1.1%-טוקיו; 3.2%-סינגפור; 2.9%-הונג קונג
 .3.8%-ליסבון ואוסטרליה; 5%-אמסטרדם וטאיוון

 
  2005בשנת במקצת ירדה , 3.6%- באופן משמעותי ל2004- ו2003בשנים עלתה ש, תשואת הדיבידנד

 השוק  בשווי,40%-ל כבשיעור ש, יה החדהיעלמה השינוי נובע.  למרות הגידול בסכומי הדיבידנד3.4%-ל
 .דיבידנד שחולקו השנהה בסכומי 17%-לעומת גידול של כ, הכולל של החברות הבורסאיות

 
 י החברות הבורסאיות" ששולמו ע,סכומי הדיבידנדהוכפלו  2004- ו2003 כי בכל אחת מהשנים יודגש

לאחר שתשואת הדיבידנד הגיעה לשיעור גבוה באופן יחסי , השנהכאשר , הקודמתלעומת השנה 
 .נמוך באופן משמעותישיעור הגידול בסכומים שחולקו , בהשוואה בינלאומית

 
בורסה בימים אלה את השיקה ה ,דיבידנדיםם המשקיעים בחברות הנוהגות לחלק עניין שמגליהבעקבות 
להן תשואת הדיבידנד הגבוהה , 100-א" החברות הכלולות במדד ת20בו כלולות , 20דיב -מדד תל
כפולה מהממוצע הכלל , 7.7%-כ  הייתה השנהתשואת הדיבידנד הממוצעת של חברות אלה. ביותר
 . בורסאי

 
 חברות על 107מועד פרסום הדוחות השנתיים הכריזו ל ועד )2005סוף דצמבר (זן לאחר תאריך המא

 .2006אשר ייכלל בנתוני הדיבידנד לשנת , ח" מיליארד ש4.8-חלוקת דיבידנד בהיקף של כ
 

 .העסקי מהשיפור ברווחיות הסקטור ,בראש ובראשונה, הושפע 2005-בהגידול בתשלומי הדיבידנד 
לאחר . א"על השקעות בבורסה בת, 2004החל משנת , טלת מס רווחי הוןהההשפעה של  נוספה לכך

השינוי הוחל בהדרגה . שהיה בעבר לרווחי הון על פני תשלומי דיבידנד, הטלת המס קטן יתרון המס
- ל25%-דיבידנד מעל שעור המס  הופחת 2006החל מינואר . והצעד האחרון בכיוון זה בוצע לאחרונה

 לאחר שינויים אלה אין יותר יתרון ).20% ל15%שהועלה מ(רווחי הון על מניות והושווה בכך למס , 20%
 .מס לרווחי הון לעומת דיבידנד

  
 2001-2005נתונים עיקריים על חלוקת דיבידנד : 1לוח 

 
חברות ' מס שנה

 שחילקו
משקל 

החברות 
המחלקות  

שווי  לפי(
 )שוק

סכום 
הדיבידנד 

 )ח"מיליוני ש(

תשואת 
 דיבידנד

שוק  שווי
ממוצע של 

החברות  
מיליארדי 

 ח"ש
2005 211 78% 14,610 3.4% 436 
2004 178 70% 11,917)2( 3.6% 327 
2003 137 74% 6,196 2.6% 242 
2002 106 54% 2,559 1.2% 220 
2001 138 47% 4,739 1.8% 267 

 
------------------------------------------------------- 

(1)  WORLD FEDERATION OF EXCHANGES, ANNUAL REPORT AND STATISTICS, 
2005 

 
 ,י שש חברות"אשר חולקו ע₪  מיליון 530 אינם כוללים דיבידנדים בסך 2004הנתונים לשנת  )2(

שחילקה ₪  מיליון 350-כשל הבולט מביניהם דיבידנד בסך (,2005שנרשמו למסחר בשנת 
 .)טמבור



 
 
 
 

 : העיקרייםהממצאים
 

זאת לעומת , ח ומעלה" מיליון ש100 חברות חילקו דיבידנד בסכום של 29, אשתקדבדומה ל •
 .2003 חברות בלבד בשנת 18

 
, 2005 מסך הדיבידנד בשנת 60%- מהווים כ25-א"י חברות ת"הדיבידנדים שחולקו ע •

 .2004- ו2003 מסך הדיבידנד בשנים 66%-לעומת כ
 

 .בדומה לאשתקד,  מסך הדיבידנד84%- כ מהווים100-א"י חברות ת"הדיבידנדים שחולקו ע •
 

 בנק הפועלים -גם השנה עומדים שני הבנקים הגדולים בראש רשימת מחלקות הדיבידנדים •
, ח" מיליארד ש2- כולל של כבהיקף על דיבידנדים 2005שהכריז חמש פעמים במהלך שנת 

 .ח" מיליארד ש1.1- שהכריז בסוף השנה על דיבידנד בסך כובנק לאומי
 

 את תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר בזכות הדיבידנדים 2005ביטוח רשם בשנת ענף ה •
תשואת דיבידנד בולטת נרשמה גם . פניקס ומגדל ביטוח, כלל ביטוחהגדולים שחילקו 

 קבוצת -בענף ההשקעות בזכות הדיבידנדים הגבוהים שחולקו על ידי הקונצרנים הגדולים
חברות אשתקד הובילו  .ישראל-אפריקה והחברה לישראל, קבוצת דלק, .בי.די.אי

 .עם תשואות הדיבידנד הענפיות הגבוהות ביותרן "ההשקעה והנדל
 

 מחלקות הדיבידנדים הגדולים ביותר כלולות שתי חברות בלבד שאינן כלולות 30ברשימת  •
שתי החברות חילקו . )ח" מיליון ש152 (פולגתו) ח" מיליון ש250 (הפניקס-100-א"במדד ת

 .לראשונה מזה מספר שנים,דנד משמעותי השנה דיבי
 

 . חברות אשתקד48לעומת , 2005 הכריזו על דיבידנד במהלך שנת 100-א" מחברות ת62 •
 

 . חברות חילקו דיבידנד בכל אחת משלוש השנים האחרונות98 •
 

 25-א"ביניהם חברות מדד ת ,2005 חברות בלבד חילקו דיבידנד מדי רבעון בשנת 16 •
הראל ופריגו , אגן-מכתשים, קבוצת דלק, דיסקונט השקעות, עטב, םבנק הפועלי: הבאות

 .השקעות
 

כשסך הדיבידנדים שחולק , .בי.די.אי בולטת במיוחד בקבוצת "שרשור דיבידנדים"תופעת  •
ניטרול הדיבידנדים שחולקו בתוך . ח" מיליארד ש3.5-י חברות הקבוצה הסתכם בכ"ע

  מיליארד 2.0 - כיעים מחוץ לקבוצה הואסך הדיבידנד ששולם למשק מורה כי ,הקבוצה
, )ח"ש מיליון 890-כ (קבוצת דלקדיבידנד הינן של  שרשור קייםקבוצות נוספות בהן . ח"ש

 .ישראל-החברה לישראל ואפריקה
 
 

 מתודולוגיה
 

 בעזרת שהם מעובדיםכפי ,ת הכספיים של החברות הבורסאיות"הנתונים בסקירה זו נלקחים מתוך הדוחו
 לעומת . ומתייחסים לשנים קלנדריותת כספיים"לניתוח והצגה של דוחו של הבורסה "וכסד"מערכת ה

 נתונים מעודכנים יותר מבוססות על ,20-דיב-תשואות הדיבידנד שפורסמו עם השקת מדד תל, זאת
  . 2006יוני  ל2005 שבוצעו בין יוני םתשלומיה אודות

או שהוכרזו על ידי החברה באותה שנה אך , ותה שנההנתונים כוללים דיבידנדים אשר הוכרזו ושולמו בא
 .תשואת הדיבידנדים מחושבת לפי שווי שוק ממוצע של אותה שנה. טרם שולמו



 
 2004השוואה ענפית של חלוקת דיבידנד בשנת  :2לוח 

 )ח"במיליוני ש(     
 

 2004שנת  2005שנת  
מספר  

חברות 
 בענף

מספר 
חברות 
 שחילקו

משקל 
החברות 
ת המחלקו

לפי שווי (
 )שוק

סכום 
 דיבידנד

תשואת 
 דיבידנד

מספר 
חברות 
 שחילקו

סכום 
 דיבידנד

תשואת 
 דיבידנד

 5.5% 2,449 6 5.0% 3,159 70% 5 11 בנקים
 3.1% 657 7 6.6% 1,508 100% 11 12 ביטוח
 3.1% 1,516 52 3.8% 2,151 46% 64 145 רותיםיוש מסחר
 6.0% 1,045 25 4.0% 1,066 74% 29 103 ן"נדל

 2.4% 3,691 66 1.7% 3,513 84% 71 190 תעשיה
 6.5% 2,536 20 6.0% 3,120 86% 29 95 השקעות

 0.7% 23 2 2.6% 93 58% 2 12 נפט
 %3.6 11,917 178 %3.4 14,610 %78 211 568 כ"סה

 



 
 25-א"הדיבידנדים ששולמו על ידי חברות מדד ת :3לוח 

 )ח"במיליוני ש(
 

אחר  ל הוכרז שם החברה
 המאזןתאריך 

)31.12.05( 

סכום 
 הדיבידנד

2005 

תשואת 
 דיבידנד

 2005 

סכום 
 הדיבידנד

2004 

סכום 
 הדיבידנד

2003 
 474 1,215 8.9% 2,013 139 פועלים
 318 1,086 5.3% 1,103 0 לאומי
 335 520 0.7% 746 0 טבע

 135 333 11.4% 627 262 סקונט השקעותיד
 244 751 7.9% 567 216 פתוח. בי.די.אי

 149 90 10.8% 525 0 כלל עסקי ביטוח
 538 756 12.1% 450 0 אחזקות. בי.די.אי

 10 375 6.4% 450 350 מגדל ביטוח
 273 401 2.4% 424 420 כיל

 84 151 7.2% 384 61 קבוצת דלק
 134 0 3.0% 295 240 חברה לישראל
 306 520 8.3% 288 270 כלל תעשיות

 145 195 2.5% 267 108 אגן-םמכתשי
 137 180 2.9% 200 200 אפריקה

 62 72 2.5% 102 0 הראל השקעות
 40 151 2.3% 100 0 עלית-שטראוס

 65 373 2.1% 100 0 אלביט מערכות
 0 0 1.4% 87 0 פרטנר
 15 41 0.9% 55 0 פריגו
 145 120 1.2% 50 0 אסם
 185 0 0 0 1,200 בזק

 0 130 0 0 0 ותמזרחי טפח
 0 0 0 0 0 דיסקונט

 0 0 0 0 0 נייס
 0 0 0 0 0 כור
 3,793 7,461 3.0% 8,833 3,467 *כ"סה

 20 19  20 11 מספר מחלקות
 
 1,581 2,843 3.8%    3,653 732     *75-א"ת

 29 36    42      17 מספר מחלקות
 

 5,374 10,304 3.2% 12,486 4,199*100-א"כ ת"סה
 49 55  62 28 מספר מחלקות

 
 .2005 הינם לפי הרכב המדדים בסוף שנת 2004- ו2003הנתונים לשנים *  
 
 
 


