
  
  

TASE :ת משבר עב ניות הדואליותשל הממגרש הביתי ה  
  יחידת המחקר ,נורית דרור

  
   אביב-בתל יםמהמסחר במניות הדואליות מתנהל %50 - בעקבות המשבר

  
  כללי

  
מגרש "הגדיל את משקל המסחר במניות הדואליות ב, 2008ספטמבר  מאז שהעמיק, המשבר הפיננסי העולמי

  .ב"מחזורי המסחר בהן בארהב ה החדהירידה  בגלל, אביב-בבורסה בתל -" הביתי
, המניות הדואליות. צנחו שערי המניות בעולם ועימם גם מחזורי המסחר 2008ברבעון האחרון של שנת 

 א"א ומשקל המסחר בהן בת"שהיווה עבורן המסחר בבורסה בת, "כרית ביטחון"נהנו מ, ב"הנסחרות גם בארה
  .ברבעון האחרון 50%-לכ 2008ספטמבר -ינוארב 41%-עלה בממוצע מכ )"טבע"ללא (
  

לעומת המחזורים בתשעת , 2008בסקירה זו נבחנו השינויים במחזורי המסחר במניות הדואליות ברבעון האחרון של 
  . ב"א ובבורסות ארה"בורסה בתבמקביל ב תנסחרוהמניות  41הבדיקה כללה . ערב המשבר, החודשים שקדמו לו

  
מיליון  200-נותר יציב ברמה של כ, "טבע"ללא , במניות הדואליותאביב -בתלור היומי הכולל מהנתונים עולה כי המחז

ב ירד המחזור "בארה, לעומת זאת .והן ברבעון האחרון של השנה 2008הן בתשעת החודשים הראשונים של  ,שקל
חל  טבעבמניית  .שקלליון ימ 200לסכום דומה של והגיע  ,32%-היומי במניות אלה ברבעון האחרון של השנה בכ

  . 18% - א במסחר נותר כמעט ללא שינוי"גידול ניכר במחזורי המסחר בשתי הבורסות וחלקה של הבורסה בת
  

במחזור הכולל במניות  24%על רקע צמצום של במיוחד  תבולטא "בתהיציבות בהיקף המסחר במניות הדואליות 
מיליארד שקל בשלושת החודשים  1.6-טמבר לכספ-מיליארד שקל בינואר 2.1-שהתכווץ מכ, א"בבורסה בת

  . 2008האחרונים של 
  

 סלקוםוטבע , פריגונרשם במניות , במניות הדואליות ,)בתמורה כספית(א "עיקר הגידול במחזורי המסחר בת
  . 26%-52%-א ברבעון האחרון של השנה ב"עלו מחזורי המסחר בתבשלושת המניות . 25-א"הנכללות במדד ת

  
המניות  קבוצתא ב"על חלקו של המסחר בת המגרש הביתי מאפשר לבדוק את השפעתההון בעולם  שוקיבהמשבר 
שגרם , יצוין כי בעשור האחרון היינו עדים למקרים רבים בהם בתקופת משבר עסקי בחברה מסוימת. הדואליות

המשבר הנוכחי . עלהא "י המשקיעים בישראל וחלקו של המסחר בת"נקלטו חלק מההיצעים ע, לירידות שערים במניה
  .מאפשר לבדוק את התופעה באופן כללי

  
במחזורים או יציבות  לעומת ירידה מתונה יותר יחסיתב "בארהרבות בגלל הירידה החדה במחזורי המסחר במניות 

הגידול בחלקו של המסחר במניות הרישום הכפול במגרש . עלה חלקו של המסחר במניות אלה בשוק המקומי –א "בת
א ללא שינוי ובשלוש מניות ירד חלקו של "מניות נותר חלקה של הבורסה בת 10-בכאשר , מניות 28-בלט בוהביתי 

  .א"המחזור בת
  

  .א"נמשכת מגמת העלייה בחלק המחזור המתבצע בבורסה בת 2009ראוי לציין שגם ברבעון הראשון של שנת 
  

  ראויים לציוןממצאים 
  

  :א"מניות בהן חל גידול במשקל המסחר בת
  

 .נותר כמעט ללא שינוי, בתמורה כספית, א"בהן בתהמסחר אשר סך מחזור , מניות 28בקבוצה זו נכללות  •
 סלקום בהיומי במחזור המסחר  )25%-כ עלייה של(ליון שקל ימ 8.2-של כבזכות עלייה היציבות הושגה 

דה במחזורי המסחר עליות אלה פיצו על ירי). מיליון שקל 9-כ(פריגו במחזור המסחר ב 50%-וזינוק של כ
 .במניות האחרות שבקבוצה

  
א או אפילו "נרשמה יציבות במחזורי המסחר בתנוספות במספר חברות , ראוי לציין כי על אף תקופת השפל •

במניות אלה חלה ירידה חדה במחזור המסחר  .ן'רדויזו, מלאנוקס, אלביט מערכות ,פרטנר –גידול מתון 
 . ב"בארה

  



במניות  ךכ - ב"במניות בהן רוב המסחר מתנהל בארהאותרה א "המסחר בת שקלבמיותר בבולטת הה יהעלי •
    2008ספטמבר -בינואר 13%-15%-א מכ"משקל המסחר בת עלה בלופניקסו אלדין, סרגון, מלאנוקס

   .2008ברבעון האחרון של  26%-33% -לכ
  

עלה שבהן , 012מייל סוסלקום ביניהן . א"ב לת"עיקר המשקל מארהבתקופת המשבר בארבע מניות עבר  •
   .ברבעון האחרון 70%-ספטמבר לכ-בינואר 50%-א מכ"משקל המסחר בת

  
 ,)80%-כ( טאוארופרטנר  - ב"בארהמהמסחר המתנהל גבוה משמעותית  א"בתבהן משקל המסחר במניות  •

שהתבצע המסחר  חלקנרשמה עלייה מתונה בהשינוי פחות משמעותי ו ,)60%-כ( אורכיתואינטרנט זהב 
  . 2008ברבעון האחרון של  א"בת

  
  

  :א נותר ללא שינוי"מניות בהן משקל המסחר בת
  

  .כמעט ללא שינוי, א מסך המסחר בשני השווקים"חברות נותר משקל המסחר בת 10-ב •
  

ושווי ) ב"בארה 20%, א"בת 33%(בשני השווקים משמעותית הינה היחידה שמחזורי המסחר בה עלו  טבע •
 .דואליות האחרות ירדו המחזורים ושווי השוק בעשרות אחוזיםשברוב ה בעוד, השוק נותר ללא שינוי

  
ברבעון האחרון של , 50%-צנחו מחזורי המסחר בשני השווקים בכ ינג'גיוון אימגובמניית  ריטליקסבמניית  •

  .   א נותר ללא שינוי"אך משקל המסחר בת, 2008שנת 
  

 60%-ל קרוב -א נותר יציב "ומשקל המסחר בת, ב"בארץ ובארה, במחזורי המסחרנרשמה יציבות  נייסב •
 . ממחזור המסחר הכולל בשני השווקים

  
  

  :א"מניות בהן ירד משקל המסחר בת
  

ירד בתקופת המשבר חלקו של המסחר , תאת טכנולוגיותו ן'קומפיוג ,מגל מערכות - קטנות דואליותמניות בשלוש 
  . 40%- ב בכ"זור המסחר בארהכאשר בשתי הראשונות עלה מח, חד בשיעור א"המתבצע בת

  
  נספח מתודולוגי

  
להלן ( 2000נכנס לתוקף באוגוסט אשר י חוק הרישום הכפול "עפ שנרשמו, מניות 41א "בתכיום נסחרות בבורסה 

  . נסחרות אף הן בשני השווקים עוד טרם החלת החוק, "דואליות ותיקות" –מניות נוספות  10. ")דואליות חדשות"
  

  .)ותיקות וחדשות(מניות דואליות  41-ב ,ל"בארץ ובחו, השינויים במחזורי המסחר נבחנובסקירה זו 
  

אלף שקל ביום בשנים  100-מחזור יומי נמוך מ(א דלה "שהסחירות בהן בת, מניות דואליות 10לא נכללו במדגם 
  .מיליון שקל 10-היה נמוך מ, 2008בסוף שנת , דואליות ששווי השוק שלהן שתיו ,)2007/8

  
ק "כאשר במניות הנסחרות בנאסד, מבוצע לפי מספר המניות הנסחרות, וב חלק המסחר המתבצע בכל בורסהחיש

  ).בגלל פעילות עושי השוק(כדי למנוע ספירה כפולה , 2-מחולק המחזור ב
  



  
נתוני המסחר במניות הדואליות(1) בארץ ובחו"ל- 2008

)יםשווי שוק במיליוני שקל, באלפי שקליםהמסחר  מחזור(  
 

  חברה'מס
 תשואת
 שווי שוק המניה

מחזור 
יומי 
 א"בת

מסחר  %
 א"בת

מחזור יומי 
 א"בת

מסחר  %
 א"בת

 10-12/2008 200831.12.20081-9/2008- ב  'סד
  א"מהמסחר מתנהל בת %80- יותר מ

 98% 8,724 98% 16,115 84%827- אלביט הדמיה 1
 96% 697 97% 643 47%315- פורמולה 2
 95% 35,840 92% 33,664 24%7,271- אלביט מערכות 3
 AMEX(  -56%552 1,171 89% 1,006 90%(נייר חדרה  4
 NYSE( -56%926 1,658 90% 981 90%( רבוע כחול ישראל 5
 87% 1,495 85% 3,238 63%434- ריטליקס  6
 86% 550 83% 1,151 91%75- טאואר 7
 86% 1,086 78% 1,778 88%148- אלרון 8
 83% 35,231 81% 34,304 23%9,435- פרטנר 9
 א"מהמסחר מתנהל בת %80 -%55 

 76% 306 51% 539 71%378- 012סמייל  1
 69% 799 63% 1,166 81%174- אינטרנט זהב 2
 66% 581 61% 1,404 58%165- אורכית 3
 NYSE( -24%8,237 31,209 52% 39,436 64%( סלקום 4
 64% 1,447 65% 1,916 31%604- איתוראן 5
 62% 104 47% 166 31%76- פוינטר 6
 62% 109 56% 308 59%132- סטארלימס  7
 59% 225 60% 808 93%119- אמפל 8
 57% 22,949 58% 22,576 38%5,041- נייס 9

 56% 619 37% 712 67%277- דיוקודסאו 10
 א"מהמסחר מתנהל בת %50 

 50% 989 40% 2,440 74%410- גילת  1
 50% 54 50% 296 91%32- תפרון 2
 49% 76 43% 58 18%164- יק'מג 3
 א"מהמסחר מתנהל בת %45 -%20 

 47% 45 41% 71 69%193- שמיר אופטיקה 1
 46% 15 44% 56 83%32- קמטק 2
 46% 65 35% 92 60%68- אי.טי.מאינד סי 3
 35% 174 25% 311 50%377- פאנדטק 4
 35% 25 67% 298 65%115- תאת טכנולוגיות 5
 34% 1,926 30% 2,953 68%713- אלווריון  6
 33% 399 15% 539 78%306- אלדין 7
 30% 383 22% 374 55%416- ן'רדויז 8
 30% 939 30% 1,578 68%846- ינג'גיוון אימג 9

 29% 1,130 15% 1,074 61%836- מלאנוקס 10
 26% 330 13% 883 92%128- בלופניקס  11
 26% 1,216 15% 1,429 54%643- סרגון 12
 25% 26,073 17% 17,141 11%11,459- פריגו  13
 22% 332 17% 441 70%330- )2(ווררד 14
 20% 73 16% 267 72%107- סיליקום 15
 20% 56 34% 78 2%239- מגל 16

 א"מהמסחר מתנהל בת %20 -פחות מ
 18% 140,607 17% 106,151 8%143,735- טבע 1
 NYSE( -80%1,491 12,860 12% 9,672 17%( וריפון 2
 10% 20 23% 39 73%48- ן'קומפיוג 3

 29% 336,784 197,874303,95427%   כ"סה41
 50% 196,177 54,139197,80341%   ללא טבע - כ "סה  



חברות קטנות   2-אלף שקל ביום בשנתיים האחרונות ו 100- א נמוך מ"מחזור יומי בת –מניות בהן הסחירות דלה  10לא כולל ) 1(
   .מיליון שקל 10- מוך משווי שוק נ בעלות

  .2009א במרס "נמחקה מהמסחר בת) 2(
  .אלא אם צוין אחרת, ק"כל המניות נסחרות בנאסד) 3(


