
145963  
  
   

   מניות הדואליותבמסך מחזור המסחר , אביב- משקל המסחר בתלהמשך הגידול ב
  א"מתבצע בת, מסך מחזור המסחר במניות הדואליות 60%-כ

  
   קובי אברמוב

  
מחזורי אביב מסך -המשיך לגדול חלקו של המחזור בתל 2009במחצית הראשונה של שנת 

ממחזור  תחציממיותר , אשונה מזה חמש שניםולר, ב"בארץ ובארה, במניות הדואליותהמסחר 
  . אביב- התבצע בתל, "טבע"ללא , המסחר הכולל בהן

בתקופה של משבר עולמי  למניות הדואליות" מגרש הביתיה" הנתונים מצביעים על חשיבותו של
  .וירידה במחזורי המסחר

  

, 2009של  ראשונההבמחצית  דואליותמניות  )1(35-נבחנו השינויים במחזורי המסחר בבסקירה זו 

   .שנתיים הקודמותלעומת המחזורים ב

  

מיליון שקל  196-מכ ירד ,"טבע"ללא  ,הדואליותהמחזור היומי הכולל במניות עולה כי מהנתונים 

שיעור נמוך  - 17%-ירידה של כ, 2009של מחצית הראשונה יליון שקל במ 162-לכ 2008שנת ב

 ,ה חדה הרבה יותרדיירנרשמה  ,במקביל. 24% - סהבמחזור הכולל במניות בבורנרשמה מהירידה ש

חלקן של המניות . ליון שקל ביוםימ 149-לכ -ב"אלה בארהבמחזור המסחר במניות , 44%-של כ

   . 11.7% -ל 10.7% -ממסך המחזור הכולל בבורסה עלה השנה  ,"טבע"ללא   ,הדואליות

  

המסחר  חלקו שלעלה , ב"בארה מניות הדואליותבמחזורי המסחר בהחדה יותר הירידה  בעקבות

תשעת החודשים הראשונים של ב 41% -כמ )"טבע"ללא ( א במניות הרישום הכפול"המתבצע בת

כאשר עיקר , השנה 57%-לכ ,2008בשיא המשבר ברבעון האחרון של  50%דרך , 2008 שנת

  .הגידול היה במניות הדואליות החדשות

  

רק ומניות ה 35מבין  32-ב בולטמגרש הביתי ב להרישום הכפוהמסחר במניות חלקו של ב הגידול

   .  א"ירד חלקו של המחזור בת, "טבע"בהן ,מניות שלושב

  

  )1ראה לוח (  פירוט הממצאים

  

 80%-א יותר מ"התבצע השנה בבורסה בת ,מחציתן דואליות חדשות ,מניות דואליות 11-ב •

אלביט הדמיה  ,כותאלביט מער ,פרטנר: הןהמניות הגדולות בקבוצה  .מהמחזור הכולל
שמחזורי המסחר בהן  ,אורכיתו 012 סמיילת בקבוצה זו מניות ובולטעוד  .רבוע כחולו

החלק של עלה  ,כאמור ,היוו רק כמחצית מהמחזור הכולל ואילו השנה 2007/8א בשנים "בת

   .80%-א ליותר מ"ת

  

  

                                                 
 10-שנרשמו למסחר בישראל בעקבות חוק הרישום הכפול ו,מניות דואליות חדשות 25כללה  הבדיקה )1(

מניות דואליות חדשות  13אינה כוללת הסקירה . לפני החלת החוק דואליות ותיקות שנסחרו בארץ עוד
  .) בשנתיים האחרונות, אלף שקל ביום 100- מחזור יומי ממוצע נמוך מ(נמוכה  א"שהסחירות בהן בת

  
 



  

א במחצית "תב והתבצע, דואליות ותיקותשלוש רק  הןמ, מניות דואליות נוספות 12 -ב •

החברות הגדולות . הכוללהמסחר ממחזור  80% עד 50% 2009הראשונה של שנת 

התבצע השנה בהן , אודיוקדסוגילת  ,גיווןובולטות מניות  ,גיווןונייס  ,סלקוםבקבוצה הן 

  . א יותר ממחצית המחזור הכולל"לראשונה בת

  

 הכוללהמסחר זור ממח 50% -20%א "השנה בת ומניות דואליות חדשות התבצע שמונהב •

 וכן מניות ,10%-א בכ"שבה גדל השנה המחזור בת ,פריגוכאשר בולטות בקבוצה זו , בהן
לציין שבכל המניות בקבוצה זו גדל השנה חלקו של המחזור ראוי . אלווריוןומלאנוקס 

  .למעלה ממחצית מחזור המסחר בהןמתנהל עדיין ב "אך בארה, א"המתבצע בת

  

שבה , טבעבראשן  .כוללהמהמחזור  20%-א פחות מ"ת מתנהל בתמניות דואליו בארבערק  •

בשנתיים  20%-ו 17%לעומת , בלבד מהמחזור הכולל 14%-א כ"בת 2009-בהתבצע 

כן א ו"שגם בה ירד חלקו של המסחר בת,וריפוןהיא בקבוצה זו מניה נוספת . הקודמות

א היה זניח "ה בתשבשנתיים הקודמות מחזור המסחר ב") לנאופטיקס"לשעבר ( יפ'איזיצ

בתחילת  100-א"בשל הצטרפותה למדד ת, בין היתר, ליון שקל ליוםיואילו השנה הגיע לכמ

  .השנה

  

מחזור דווקא במספר מניות דואליות גדל , במחזורי המסחר השנההכללית למרות הירידה  •

 ,)2008לעומת  1600%עלייה של ( יפ'איזיצבולטות מניות . א בשיעורים חדים"מסחר בתה
- א בכ"בהן עלה המחזור בת פריגוואלווריון וכן  )60%( 012סמייל  ,)400%( ן'מפיוגקו

10%.   

עורים חדים יבש  ,סיליקוםו פוינטר ,וריפוןא במניות "ירדו מחזורי המסחר בת ,לעומת זאת

  .70% -של כ

  

  

  

  עובדים של חברות דואליותמיסוי אופציות 
  

ב "בהמשך לפניות של חברות שנסחרות בארה, החלטה שהתקבלה באחרונה מרשות המיסים

  :א"ושוקלות רישום בבורסה בת

לעובדים ממימוש המתקבלת ההחלטה ביחס לזהות מדד ההתאמה שיילקח לשם חישוב שווי ההטבה 

, הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון -לפקודה 102במסגרת סעף  ,אופציות שהוקצו להם

ואשר קיבלו אישור לעשות  ,לחברות שמניותיהן רשומות למסחר בבורסות מחוץ לישראל מתירה

להמשיך ולבצע שימוש בשער מטבע החוץ כמדד , כמדד התאמהלצורך זה שימוש בשער מטבע חוץ

  .ביחס להקצאות שנעשו טרם הרישום ,בישראל רישום מניות החברה למסחר לאחרגם , התאמה

 WWW.TASE.CO.IL  :הסבר מפורט נמצא באתר הבורסה בכתובת הבאה



  

 2007-2009 - ל"נתוני המסחר במניות הדואליות בארץ ובחו: 1לוח 
     )א על פי המחזור היומי ביחידות"חלק ת, קליםשווי שוק במיליוני ש(

        
  ח"אלפי ש - א "מחזור בת א"ק תחל שווי שוק  חברה'מס

 2008 30.6.20092007   'סד
1-

 השינוי % 1-6/2009 2008 6/09
 א"מהמסחר מתנהל בת 80%-יותר מ

 16%- 28,943 34,527 87% 82% 10,31374% פרטנר1
 11%- 30,525 34,188 95% 93% 9,98993% אלביט מערכות2
 21%- 11,340 14,335 99% 98% 1,96096% אלביט הדמיה3
 24%- 1,140 1,495 93% 91% 1,39592% רבוע כחול ישראל4
 31%- 777 1,131 93% 90% 87784% נייר חדרה 5
 62% 782 483 86% 53% 38% 846 012סמייל 6
 30%- 1,970 2,819 92% 85% 67783% ריטליקס 7
 24%- 499 656 80% 97% 41697% פורמולה8
 38%- 1,005 1,611 91% 84% 40393% אלרון9

 11%- 891 1,007 90% 84% 22983% טאואר10
 28%- 868 1,205 83% 59% 21354% אורכית11
 א"מהמסחר מתנהל בת 80%-55% - כ
 23%- 25,393 33,190 61% 56% 10,32852% סלקום1
 7%- 20,987 22,666 60% 57% 5,44944% נייס2
 43%- 813 1,424 54% 30% 1,14732% ינג'גיוון אימג3
 52%- 1,001 2,089 62% 40% 69947% גילת 4
 47%- 954 1,803 68% 66% 69872% איתוראן5
 46%- 359 668 63% 61% 58661% אמפל 6
 27%- 786 1,078 79% 64% 46% 483 אינטרנט זהב7
 54%- 120 260 79% 58% 26763% סטארלימס 8
 36%- 443 689 69% 42% 25028% אודיוקודס9

 59%- 94 232 70% 63% 20322% תאת טכנולוגיות10
 75%- 38 151 72% 51% 7713% פוינטר11
 45%- 67 123 74% 67% 3452% מטאלינק12
 א"מהמסחר מתנהל בת 47%-20% - כ
 10% 21,246 19,292 24% 19% 10,15019% פריגו1
 21%- 857 1,088 24% 18% 9% 1,380 מלאנוקס2
 13% 3,048 2,705 47% 31% 1,02123% אלווריון 3
 33%- 930 1,378 34% 17% 9% 903 סרגון4
 5%- 357 376 35% 23% 9% 627 ן'רדויז5
 32%- 188 278 32% 25% 60517% פאנדטק6
 414% 177 34 39% 16% 24329% ן'קומפיוג7
 52%- 358 750 39% 15% 18710% בלופניקס 8

 א"מהמסחר מתנהל בת 20%ת מ פחו
 23%- 87,726 114,448 14% 17% 175,16320% טבע1
 71%- 3,449 12,093 11% 13% 7% 2,380 וריפון2

3
יפ 'איזיצ

 1616% 950 55 17% 1% 1,5012% )לנאופטיקס(
 68%- 70 220 19% 16% 1948% סיליקום4

 17%- 115,839 140,404       191,780 מניות סחירות דלה 13
 24%- 1,388,526 1,828,376  1,942,4131,828,376  מחזור יומי בבורסה  
 20%- 249,586 310,984 31% 28% 243,49321% דואליות   48כ "סה  

  
כ דואליות "סה

   18% 17%   17% 16%  ממחזור בבורסה
                 
 18%- 161,859 196,536 57% 44% 68,33022% כ ללא טבע"סה  

  
כ ללא טבע "סה

   12% 11%   11% 11%  ממחזור בבורסה
 


