
 

 

 

 2006-הסחירה ביותר בבורסה ב" פועלים"
 יציבות בצמרת המניות הסחירות ביותר

 יובל צוק
 
 

בדומה ,  מסך המחזור בבורסה76%- המניות הסחירות ביותר הסתכם בכ30- מחזור המסחר ב2006בשנת 
 . הקודמות בשנתייםמשקלןל
 

עסקאות תעודות סל ו כולל לא( מיליארד שקל 1.1- הסתכם בכ2006מחזור המסחר היומי בבורסה בשנת 
 .2004בשנת  מחזורה לעומת אשתקד וכמעט כפול מ33%-מחזור שיא המשקף גידול של כ, )מחוץ לבורסה

 
 :2006להלן ההתפתחויות העיקריות בצמרת המניות הסחירות ביותר בבורסה בשנת 

 
 מיליון 125-עם מחזור יומי ממוצע של כ,  בראש הרשימהעומדת זו השנה השנייה" בנק הפועלים" •

 . מהמחזור אשתקד53%-גבוה בכ, ח”ש
 
" כיל", "לאומי", "טבע"ניצבות באותו סדר " פועלים"אחרי  ולא חל כל שינוי בחמישייה הפותחת •

 ".אגן-מכתשים"ו
 
 המניות הסחירות 30רשימת כלולות ב 2006 במהלך שנת 25-א"כל החברות שהיו כלולות במדד ת •

 ".אסם"למעט מנית , ביותר
 
 ," גלובגזית"-ל"ן בחו"שלוש חברות העוסקות בנדל: 2006מניות חדשות נוספו לרשימה בשנת  ארבע •

" וריפון"ומנית , לאחר ששעריהן ומחזורי המסחר בהן עלו בתלילות -"לביט הדמיהא" ו"וי.קרדן אן"
 .א בנובמבר"האמריקאית שהחלה להיסחר בת

 
המציב ) 316% ("גלובגזית "שייך ל ירות המניות הסח30 החד ביותר במחזורי המסחר מבין הגידול •

אלביט ", )150%-כ" (קבוצת דלק", )240%-כ(" וי.קרדן אן"ואחריה , ) אשתקד41 (19-אותה במקום ה
 ).111%" (אפריקה"-ו) 123%" (הדמיה

 
 המניות הסחירות ואינה כלולה 30 ברשימת 2000מאז שנת הינה המניה היחידה שמופיעה " ריטליקס" •

 .25-א"במדד ת
 
 ".אסם"ו" פרוטרום", "אלווריון: "מניות נגרעו השנה מרשימת המניות הסחירות ביותרשלוש  •
 
" פתוח. בי.די.אי" לעומת השנה הקודמת שייכות ל2006הירידות החדות ביותר במחזור המסחר בשנת  •

 ).-22%" (כלל תעשיות"וחברת הבת ) -24%(
 

-א כחודשיים בלבד במחזור ממוצע של כ"בתנסחרה , "ליפמן"האמריקאית שרכשה השנה את ,"וריפון" •
 17-שהופיעה אשתקד במקום ה, "ליפמן".בהתאם לנתון זה  והיא נכללת ברשימה,  מליון שקל13.6

במחזור יומי ממוצע של ,  חודשים עד למחיקתה10-נסחרה השנה במשך כ, ברשימת המניות הסחירות
 . מליון שקל7.2 -כ

 
 2006שנרשמה לראשונה בבורסה בדצמבר , "פז נפט"נה חברה נוספת שאינה נכללת ברשימה הי •

בהם ,בניכוי שלושת ימי המסחר הראשונים במנייה( מליון שקל 9ונסחרה במחזור יומי ממוצע של כ 
ברשימת המניות " תתברג "2007וסביר להניח שבשנת , )מתבצע מחזור חריג בגודלו,באופן טבעי

 .הסחירות ביותר
 
 240-כ לבהןבבורסה  הגיע מחזור המסחר היומי 2006בשנת ש ,תעודות סלהסקירה אינה כוללת  •

 .בהתאמה, 2004- ו2005 מיליון בשנים 40- מיליון ו95לעומת , מיליון שקל
כאשר בראש הרשימה , תשע מתוך עשר התעודות הסחירות ביותר הינן על מדדי מניות מקומיים

 מיליון 21- ו22-מחזורי מסחר יומיים של כעם " 25-א"קסם ת"ומקבילתה " 25קסם שורט "נמצאות 
 .בהתאמה, שקל
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 2006-2004, אביב-המניות הסחירות ביותר בתל
 )ח"מיליוני ש, *מחזור בבורסה(

 

200420052006
מחזור המניה

יומי
מחזור דרוג

יומי
מחזור דרוג

יומי
דרוג

(%)שינוי 
במחזור

52.5281.81125.4153%פועלים
67.5173.92109.0248%**טבע
35.0372.3388.8323%לאומי
21.0549.7471.9445%כיל

24.7441.1544.558%אגן-מכתשים
6.52514.31130.36111%אפריקה

-17.8631.5630.174%בזק
11.41018.81028.8853%דיסקונט

4.03010.41925.79148%דלק קבוצה
7.22311.71524.310109%אורמת
7.32119.8822.21112%ישראללחברה 
8.91318.9919.4123%פחותטמזרחי 

7.81913.21316.51325%**כור
-12.4821.1715.91424%אידיבי פתוח

11.5911.91414.61522%**פרטנר
10.31211.51614.51626%**רכותמעאלביט 
-8.41414.21214.1170.5%קעות  השדיסקונט
8.01611.11713.61822%)ליפמן-2004/05(** וריפון

1.7463.14112.919316%גזית גלוב
7.8189.22211.92029%**נייס

7.2229.92111.22113%כלל ביטוח
11.11110.12011.0229%אידיבי אחזקות

1.6474.93110.923123%**מיההדאלביט 
6.22610.41810.4240.4%מגדל ביטוח

3.8327.3259.02523%הראל השקעות
4.7295.4287.12633%עלית-שטראוס

-17.478.2246.92715%)גיס א-2004( **פריגו
-7.0248.5236.62822%כלל תעשיות

-4.8286.7266.6291%**יטליקסר
0.41001.7495.830238%**.וי.קרדן אן

2006395.9612.6820.134%- ב הסחירות30כ "סה
546.6804.61073.633%כ מניות והמירים"סה

72.4%*** ביותר הסחירות30משקל 
 

76.1%
 

76.4%
 

 
 

__________________________ 
 .עסקאות מחוץ לבורסהתעודות סל ולא כולל , בבורסה בלבדמחזור  *

 .אביב-מחזורי המסחר בלוח כוללים רק את המחזורים בבורסה בתל - מניה דואלית **
 .בהתאמה, 76.2%- ו77% היה 2004- ו2005 המניות הסחירות ביותר בשנים 30משקלן של  ***
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