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 2006 -7199 יצרניות הערך הגדולות בעשור  דירוגן מובילות ב"חברות הנדל
 מנהל יחידת המחקר, קובי אברמוב

 
 תשואה שנתית האחרון חברות שהשיגו בעשור חמשבראש רשימת יצרניות הערך של העשור האחרון ניצבות 

ן ,ןהתרחבות פעילותן בזכות " הנדל חברותות בולטברשימה . ומעלה30%-כ בשיעור שלריאלית ממוצעת גבוהה 
 .ים האחרונותעלייה החדה בשעריהן בשנשהביאה ל, ל ובארץ"בחו

    
שהשיגה בעשור  ,ונתן חץ שבשליטת משפחת ורטהיים,אלוני חץן "חברת הנדל היא דירוגראשונה ב •

מנייה הביצועי .  מיליארד שקל2.2 -כל הגיע 2006ושוויה בדצמבר ,  לשנה43%-תשואה ממוצעת של כ
 .2006ביוני א "בבורסה בת" אמות השקעות"ן  ומהנפקת חברת הבת " מהגאות בענף הנדלהושפעו

 
ן "מהגאות בשוק הנדלנהנתה החברה  .שבשליטת חיים כצמן,גזיתן "חברת הנדלממוקמת במקום השני  •

 .38%-ושערה עלה בממוצע שנתי בכ, ב ומהרכישות שביצעה בשנים האחרונות"המניב בארה
נכללת בעשיריה הראשונה של , באמצעותה מתבצעת כל פעילות החברה, גזית גלוברה הבת גם החב

כחברה , "גזית "–במסגרת הסקירה נבחרה החברה האם .  לשנה28%יצרניות הערך עם תשואה של 
 .המייצגת את הקבוצה

 
נתית התשואה הש ."תעשיות אלקטרוכימיות" מחברת 1996 שפוצלה במאי ,פרוטרום – במקום השלישי •

-על תשואות חד" פיצתה"ש, 2003הושפעה מעלייה חריגה בשער המנייה בשנת  33% -כהממוצעת של 
 440-לאחר שגייסה שם כ,בבורסה של לונדוןהחברה נסחרת מזה כשנתיים  .ספרתיות בשנים האחרונות

  .מליון שקל
 

 ,דלק רכבהבת גם חברת . 31%-כ  עם תשואה שנתית ממוצעת שלקבוצת דלקבמקום הרביעי ניצבת  •
, )1(2004-1995 והתייחסה לתקופה של לפני כשנתייםמרת יצרניות הערך בסקירה שבוצעה הובילה את צש

 בלבד בשנה האחרונה הורידה 4%-בכ" דלק רכב"של עליית המנייה  .31.6% –השיגה תשואה דומה 
 המייצגת את כחברה, "קבוצת דלק "–במסגרת הסקירה נבחרה החברה האם  .בדירוג , כאמור,אותה

 .הקבוצה
 

-כשל  תשואה שנתית ממוצעת  המציגהאפריקההאחרונה בחמישייה הפותחת היא חברת ההשקעות  •
בזכות , בין היתר ,2006 שהכפילו את שערן בשנת ,ברשימההיחידות אחת משתי המניות זו  .29%

 .קבוצההורווחי הון בעקבות הנפקות של חברות ת בינלאומית התרחבות עסקי
 

 ,לישראל החברה .25%-30% השיגו בעשור האחרון תשואה שנתית ריאלית ממוצעת של דירוג הבאות בהחברות
אך עליות , בסקירה שפורסמה לפני שנתיים דורגו חברות אלה בעשיריות השנייה והשלישית. ל"כיו אורמת

  . יצרניות הערךדירוגהעלו אותן ב, שערים חדות בשנתיים האחרונות
 

 "אלביט" מ1996בסוף  פוצלה  אלביט הדמיה ."תהראל השקעו" ו"אלביט הדמיה"גם  ותכלולהשניה  בחמישיה
הראל קבוצת הביטוח  .27%- של כשנתיתהשיגה בעשור האחרון תשואה  וולכן לא נכללה בסקירות הקודמות

 הגבוהה אך במעט מהתשואות שרשמו 24.3%שהשיגה תשואה של לאחר  ,חותמת את החמישיה השניה השקעות
 .הפניקס ומנורהת הביטוח חברו

 
נזקפת התרומה הגדולה ביותר , החברות הבורסאיותשל שוק ה מסך כל שווי 15%-ששוויה מהווה כ, טבעלחברת 

המציבה אותה במקום (,  בעשור האחרון18%-בזכות תשואה שנתית ממוצעת של כ, ליצירת ערך במונחי שקלים
 .2006 בשנת 35%-ה של כ וזאת למרות ירידה חד) יצרניות הערךדירוג ב16-ה
  

מניותיהן .  שנים10הנסחרות בבורסה מעל ,  מיליארד שקל2מהן מעל כל אחת  חברות ששווי 38בבורסה נסחרות 
רק חברה אחת מבין החברות הגדולות .  חברות מתוכן הציגו תשואה חיובית ממוצעת בעשור האחרון37של 

 .   השיגה  בעשור האחרון תשואה ריאלית שלילית, כור -הותיקות
 

שני  היה גבוה מ2006שנת  ששווין בסוף ,חברותהכל ל מניות שה שהשיגו ,בסקירה זו נבדקו התשואות הריאליות
במועד כתיבת הסקירה ששווין   , בשתי הסקירות הקודמות שפורסמו בנושא נבדקו כל החברות.קלמיליארד ש

הן בגלל עליות השערים והן בגלל , בשל העלייה החדה בשווי החברות בשנים האחרונות .מיליארד שקל עלהיה מ
 . לשני מיליארד שקלהכניסה לרשימהף סהשנה  הוכפל ,גיוסי הון

 
 
 
 
 

 )1( .2004נובמבר  ,26ליון יג, "הבורסה" ,קובי אברמוב ,2004-1995יצרניות הערך הגדולות בעשור   :ראה
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 1997-6200יצרניות הערך הגדולות 
       

שווי שוק 
תשואה 
  ריאלית-תשואה שנתית

  1997 - 2006   31.12.06 ה ח ב ר ה 
    ( ים שקלימיליארד  שנתית ממוצעתמצטברת 2006 (

         החמישיה הראשונה
 50.4%3,572%43.4% 2.2אלוני חץ1
 71.8%2,476%38.4% 2.3)1(גזית2
 4.2%1,691%33.4% 2.1פרוטרום 3
 15.7%1,391%31.0% 8.4)2(דלק קבוצה4
 101.5%1,146%28.7% 15.9אפריקה5

         החמישיה השניה
 25.9%1,072%27.9% 16.1חברה לישראל6
 41.3%1,034%27.5% 5.6אורמת7
 88.4%994%27.0% 3.3אלביט הדמיה 8
 47.2%896%25.8% 33.5ל"כי9

 13.7%779%24.3% 4.9הראל השקעות10
         שאר החברות

 10.0%752%23.9% 3.1מנורה 11
 48.2%751%23.9% 4.2)3(פניקס12
 134.7%628%22.0% 3.2כלכלית ירושלים13
 22.8%433%18.2% 5.8אלביט מערכות14
 11.6%421%17.9% 5.4כלל ביטוח15
 34.7%420%17.9%- 103.2טבע16
 58.0%390%17.2% 2.0אלקטרה17
 2.6%367%16.7%- 24.8פועלים18
 3.0%364%16.6%- 6.3מגדל ביטוח 19
 1.5%302%14.9% 24.5לאומי20
 18.8%247%13.2% 6.6נייס21
 44.3%239%13.0% 2.5נכסים ובניין22
 61.5%223%12.4% 3.0מבני תעשיה23
 10.1%196%11.5% 4.6 גרופשטראוס24
 3.1%184%11.0% 3.8אסם25
 15.3%180%10.8% 2.6פיבי26
 20.5%160%10.0% 3.3)3(בינלאומי27
 57.5%160%10.0% 2.0אזורים28
 19.2%151%9.6% 7.5אידיבי פתוח29
 28.8%136%9.0% 18.0בזק30
 19.7%134%8.9% 4.0בי אחזקותאידי31
 40.6%117%8.1% 3.5שופרסל32
 9.4%117%8.1% 9.2דיסקונט33
 21.4%113%7.9% 9.5דיסקונט השקעות34
 5.8%98%7.1% 3.6כלל תעשיות35
 4.2%-35%-13.0%- 3.6כור36

 27.7%שיגה תשואה שנתית ממוצעת של ה)  מיליארד שקל6.8 -שווי שוק " (גזית גלוב"חברת הבת ) 1(
        .ומדורגת בחמישיה השניה של יצרניות הערך

 31.6%השיגה תשואה שנתית ממוצעת של )  מיליארד שקל2.7 -שווי שוק " (דלק רכב"חברת הבת ) 2(
        .ומדורגת גם היא בחמישיה הראשונה של יצרניות הערך

.תון מתייחס לתשואת המנייה שמשקלה בשווי שוק החברה גדול יותר לחברה שני סוגי מניות והנ)3(
 

 
 


