
סימולציה כיצד היה נראה עדכון הרכב המדדים של חודש 

אוגוסט אם היה מתבסס על נתוני נעילת המסחר של ה 

1.7. 

 הוכן עבור כלכליסט

 טנא-אורי טל

 35-מדד תא

 1.7 אם עדכונו היה מתבסס על נתוני ה 35-יו מתבצעים במדד תאשההשינויים 

-מניות שהיו נכנסות למדד תא 
מתבסס על אם העדכון היה  35

 1.7 נתוני ה

-מניות שהיו יוצאות ממדד תא
אם העדכון היה מתבסס על  35

 1.7 נתוני ה

 סאפיאנס ביג 1

 או.פי.סי אנרגיה החברה לישראל 2

 

הכניסה של ביג והחברה לישראל למדד כמעט ודאית. כך גם היציאה של סאפיאנס. תחרות צמודה 

 .אחת מהשלוש תצא –נגד היציאה מהמדד ואנרג'יאן אנרג'יקס , בין או.פי.סי אנרגיה

 מיליון ש"ח. 9675 קטום במגבלת משקל, , נכנסותשל מניות ערך שוק מדרגת החזקות ציבור 

 מיליון ש"ח. 5488 קטום במגבלת משקל, , יוצאותשל מניות ערך שוק מדרגת החזקות ציבור 

 מיליון ש"ח. 3340אחוז במדד הוא 

 .1%קל של כ  צפי להיצע מצרפי

 90-מדד תא

  1.7 אם עדכונו היה מתבסס על נתוני ה 90-יו מתבצעים במדד תאשההשינויים 

-מניות שהיו נכנסות למדד תא 
אם העדכון היה מתבסס על  90

 1.7 נתוני ה

-מניות שהיו יוצאות ממדד תא
אם העדכון היה מתבסס על  90

 1.7 נתוני ה

 ביג סאפיאנס 1

 החברה לישראל או.פי.סי אנרגיה 2

 גב ים נכסים ובניין 3

 אפי נכסים פריון 4

 אקסיליון אפולו פאוור 5

 אקופיה ורידיס )מסלול מהיר( 6

 קמהדע נאייקס )מסלול מהיר( 7

 ויקטורי ריטיילורס )מסלול מהיר( 8

 אדגר ארגו פרופרטיז )מסלול מהיר( 9

 ג'נסל  10

 ארד  11

 סופרגז  12

 מיטב דש  13

 

נאוויטס פטרוליום תתמודד על מקום נסגר כמעט סופית, כאשר יתכן שגם  90-צד הנכנסות למדד תא

 . ויושלם בשבוע וחצי הקרובים מיליון ש"ח 350במדד אם היקף גיוס ההון שלה יהיה מעל ל 



מניות  4מיליארד ש"ח, מתוכן יצאו  1.2ל  1.1מניות שערך השוק שלהן בין  7בצד היוצאות יש 

לכן יש תחרות  . אקוואריוס מנועים()ג'נסל, ארד, סופרגז, מיטב דש, ג'נריישן, אילקס מדיקל,  מהמדד

 צפופה כנגד יציאה מהמדד.

 מיליון ש"ח. 13942 , קטום במגבלת משקל,נכנסותשל מניות ערך שוק מדרגת החזקות ציבור 

 מיליון ש"ח. 13543, קטום במגבלת משקל, ערך שוק מדרגת החזקות ציבור יוצאות

 מיליון ש"ח. 1470אחוז במדד הוא 

 .היצע מצרפי מהותי אין צפי שביקוש או

 יון ש"ח.מיל 8454 קטום במגבלת משקל, , ערך שוק מדרגת החזקות ציבור נכנסות 125-במדד תא

 מיליון ש"ח. 7654 קטום במגבלת משקל, , ערך שוק מדרגת החזקות ציבור יוצאות 125-במדד תא

 מיליון ש"ח.  5050הוא  125-אחוז במדד תא

 ביקוש או היצע מצרפי מהותי.לאין צפי 

 

 sme60מדד 

  1.7 אם עדכונו היה מתבסס על נתוני ה SME60יו מתבצעים במדד שההשינויים 

 smeמניות שהיו נכנסות למדד  
אם העדכון היה מתבסס על  60

 1.7 נתוני ה

מניות שהיו יוצאות ממדד 
sme60  אם העדכון היה מתבסס

 1.7 על נתוני ה

 פריון מיטב דש 1

 פרוטליקס סופרגז 2

 איביאי טכ עילית ארד 3

 הייקון מערכות ג'נסל 4

 פייטון אדגר 5

 יומן אקסטנשנס סולגרין 6

 פלוריסטם ויקטורי 7

 ביומיקס פלרם 8

 כלל משקאות קמהדע 9

 כהן פיתוח גלאסבוקס )מסלול מהיר( 10

 אבוג'ן סופווייב )מסלול מהיר( 11

 נדלסוןמ תורפז )מסלול מהיר( 12

 הדריןמ אקרשטיין )מסלול מהיר( 13

 גלוברנדס  14

 מאסיבית  15

 

)מנדלסון, מהדרין,  מיליון ש"ח, ארבע מתוכן יצאו מהמדד 515עד  474לשבע מניות ערכי שוק של 

 15.7מניית מנרב תמחק מהמסחר עד ל אם . גלוברנדס, מאסיבית, ג'י וואן, אספן גרופ, צמח המרמן(

  מהמדד.לכן יש תחרות צפופה בניסיון להמנע מיציאה שלוש מתוכן יצאו מהמדד. 

 מיליון ש"ח. 6342ערך שוק מדרגת החזקות ציבור של מניות נכנסות, קטום במגבלת משקל, 

 מיליון ש"ח. 4591ערך שוק מדרגת החזקות ציבור יוצאות, קטום במגבלת משקל, 

 מיליון ש"ח. 281אחוז במדד הוא 

 . 6%בשיעור כ  צפי להיצע מצרפי מהותי

 במדד. 1%על כל אלף ש"ח  200 צפוי היצע של כ



 

 צמיחה מדד

  1.7אם עדכונו היה מתבסס על נתוני ה צמיחה  במדדיו מתבצעים שההשינויים 

מניות שהיו נכנסות למדד  
צמיחה אם העדכון היה מתבסס 

  1.7על נתוני ה 

מניות שהיו יוצאות ממדד 
צמיחה אם העדכון היה מתבסס 

 1.7על נתוני ה 

 נכסים ובניין גב ים 1

 אפולו פוואר אפי נכסים 2

 פלרם אקסיליון 3

 סולגרין פרוטליקס 4

 אלרוב נדל"ן איביאי טכ עילית 5

 אימד יה"ש הייקון מערכות 6

 שוק טק יה"ש פייטון 7
 יוניק טק יה"ש יומן אקסטנשנס 8

  פלוריסטם 9

  ביומיקס 10

  כלל משקאות 11

  כהן פיתוח 12

  אבוג'ן 13

  מנדלסון 14

  מהדרין 15

  גלוברנדס 16

  מאסיבית 17

  לוינסקי עופר 18

  נלה דיגיטל 19

  סומוטו 20

  )מסלול מהיר( קיסטון ריט 21

  )מסלול מהיר( גמלא הראל 22

  )מסלול מהיר( אי.טי.ג'י.איי 23

  )מסלול מהיר( פרימוטק 24

  )מסלול מהיר( אידומו 25

  )מסלול מהיר( נור אינק 26

  )מסלול מהיר( ביונ תלת מימד 27

  )מסלול מהיר( שמיים 28

  )מסלול מהיר( גד-אב 29

  )מסלול מהיר( אנויג'ן 30

אורה סמארט אייר )מסלול  31
 מהיר(

 

  נקסט ויזן )מסלול מהיר( 32

 

 יציאתה של יוניק טק מהמדד גבולית. הערה, מיקרונט קרובה לתנאי הכניסה למדד.

 ש"ח. מיליון 6903ערך שוק מדרגת החזקות ציבור של מניות נכנסות, קטום במגבלת משקל, 

 מיליון ש"ח. 2256ערך שוק מדרגת החזקות ציבור יוצאות, קטום במגבלת משקל, 

 מיליון ש"ח. 236אחוז במדד הוא 

 .19%בשיעור כ  מאוד צפי להיצע מצרפי מהותי



עלולה הגבוה יחסית לסחירות הצפוי בגלל ההיצע  במדד. 1%על כל אלף ש"ח  340 צפוי היצע של כ

, ולכן, לדעתי, רצוי להמנע 5.8ה צמיחה עד לסוף יום המסחר של להיות תשואת חסר למדד 

 מלהחזיק קרן סל על מדד זה בחודש הנוכחי.

 

 סקטור באלאנס מדד

  1.7אם עדכונו היה מתבסס על נתוני ה סקטור באלאנס  יו מתבצעים במדדשההשינויים 

מניות שהיו נכנסות למדד  
סקטור באלאנס אם העדכון היה 

  1.7מתבסס על נתוני ה 

מניות שהיו יוצאות ממדד 
סקטור באלאנס  אם העדכון 

 1.7היה מתבסס על נתוני ה 

 גב ים נכסים ובניין 1

 אפי נכסים בראק אן וי 2

 אבגול נופר אנרג'י 3

 ארד דניה סיבוס 4

 אילקס מדיקל ראדא 5

 קרור מספנות ישראל 6

 

 .ואר תכנס על חשבון מספנות ישראלויתכן שאפולו פ

 מיליון ש"ח. 5660ערך שוק מדרגת החזקות ציבור של מניות נכנסות, קטום במגבלת משקל, 

 מיליון ש"ח. 5492ערך שוק מדרגת החזקות ציבור יוצאות, קטום במגבלת משקל,

 מיליון ש"ח. 2575אחוז במדד הוא 

 לביקוש או היצע מצרפי מהותי.אין צפי 

 

 גלובל בלוטק מדד

  1.7אם עדכונו היה מתבסס על נתוני ה  גלובל בלוטק יו מתבצעים במדדשההשינויים 

מניות שהיו נכנסות למדד גלובל  
בלוטק אם העדכון היה מתבסס 

  1.7על נתוני ה 

מניות שהיו יוצאות ממדד גלובל 
בלוטק אם העדכון היה מתבסס 

 1.7על נתוני ה 

 אימד יה"ש סומוטו 1

 שוק טק יה"ש ורידיס )מסלול מהיר( 2
 יוניק טק יה"ש נאייקס )מסלול מהיר( 3

  גלאסבוקס )מסלול מהיר( 4

  סופווייב )מסלול מהיר( 5

  )מסלול מהיר( אידומו 6

  )מסלול מהיר( נור אינק 7

  )מסלול מהיר( ביונ תלת מימד 8

  )מסלול מהיר( שמיים 9

  )מסלול מהיר( אנויג'ן 10

אורה סמארט אייר )מסלול  11
 מהיר(

 

  נקסט ויזן )מסלול מהיר( 12

 

 הערה, מיקרונט קרובה לתנאי הכניסה למדד. יציאתה של יוניק טק מהמדד גבולית.

 יליון ש"ח.מ 3746ערך שוק מדרגת החזקות ציבור של מניות נכנסות, קטום במגבלת משקל, 



 מיליון ש"ח. 60 ערך שוק מדרגת החזקות ציבור יוצאות, קטום במגבלת משקל,

 מיליון ש"ח. 606 אחוז במדד הוא

 . 6%בשיעור כ  צפי להיצע מצרפי מהותי

 

 

 טק עילית-תא מדד

אם עדכונו היה מתבסס על נתוני ה גלובל בלוטק  תא טק עילית יו מתבצעים במדדשההשינויים 

1.7  

מניות שהיו נכנסות למדד תא  
טק עילית אם העדכון היה 

  1.7מתבסס על נתוני ה 

מניות שהיו יוצאות ממדד תא 
טק עילית אם העדכון היה 

 1.7מתבסס על נתוני ה 

  סומוטו 1

  מהיר( ורידיס )מסלול 2

  נאייקס )מסלול מהיר( 3

  גלאסבוקס )מסלול מהיר( 4

  סופווייב )מסלול מהיר( 5

  )מסלול מהיר( אידומו 6

  )מסלול מהיר( נור אינק 7

  )מסלול מהיר( ביונ תלת מימד 8

  )מסלול מהיר( אנויג'ן 9

אורה סמארט אייר )מסלול  10
 מהיר(

 

  נקסט ויזן )מסלול מהיר( 11

 

 יליון ש"ח.מ 3931ערך שוק מדרגת החזקות ציבור של מניות נכנסות, קטום במגבלת משקל, 

 מיליון ש"ח. 0 ערך שוק מדרגת החזקות ציבור יוצאות, קטום במגבלת משקל,

 מיליון ש"ח. 1101 אחוז במדד הוא

 . 3.5%בשיעור כ צפי להיצע מצרפי 

 

 

 תא טכנולוגיה מדד

  1.7אם עדכונו היה מתבסס על נתוני ה תא טכנולוגיה  מתבצעים במדד שהיוהשינויים 

תא מניות שהיו נכנסות למדד  
אם העדכון היה  טכנולוגיה

  1.7מתבסס על נתוני ה 

תא מניות שהיו יוצאות ממדד 
אם העדכון היה טכנולוגיה 

 1.7מתבסס על נתוני ה 

 יה"ששוק טק  סומוטו 1

 יוניק טק יה"ש ורידיס )מסלול מהיר( 2
  נאייקס )מסלול מהיר( 3

  גלאסבוקס )מסלול מהיר( 4

  )מסלול מהיר( אידומו 5

  )מסלול מהיר( נור אינק 6

  )מסלול מהיר( ביונ תלת מימד 7



  )מסלול מהיר( שמיים 8

אורה סמארט אייר )מסלול  9
 מהיר(

 

  נקסט ויזן )מסלול מהיר( 10

 

 הערה, מיקרונט קרובה לתנאי הכניסה למדד. יציאתה של יוניק טק מהמדד גבולית.

 יליון ש"ח.מ 3515ערך שוק מדרגת החזקות ציבור של מניות נכנסות, קטום במגבלת משקל, 

 מיליון ש"ח. 43 ערך שוק מדרגת החזקות ציבור יוצאות, קטום במגבלת משקל,

 מיליון ש"ח. 880 אחוז במדד הוא

 .4% בשיעור כצפי להיצע מצרפי 

לכן צפוי היצע של כחצי מיליון מיליארד ש"ח.  1.4מדובר במדד מהותי שקרנות הסל עליו מנהלות כ 

 במדד. 1%ש"ח על כל 

 

 ביומד מדד

  1.7אם עדכונו היה מתבסס על נתוני ה ביומד  יו מתבצעים במדדשההשינויים 

מניות שהיו נכנסות למדד ביומד  
אם העדכון היה מתבסס על 

  1.7נתוני ה 

מניות שהיו יוצאות ממדד ביומד 
אם העדכון היה מתבסס על 

 1.7נתוני ה 

 אימד יה"ש סופווייב )מסלול מהיר( 1

  )מסלול מהיר( אנויג'ן 2

 

 יליון ש"ח.מ 416ערך שוק מדרגת החזקות ציבור של מניות נכנסות, קטום במגבלת משקל, 

 מיליון ש"ח. 17 ערך שוק מדרגת החזקות ציבור יוצאות, קטום במגבלת משקל,

 מיליון ש"ח. 105 אחוז במדד הוא

 .4% בשיעור כצפי להיצע מצרפי 

 

 קלינטק  מדד

  1.7אם עדכונו היה מתבסס על נתוני ה קלינטק  יו מתבצעים במדדשההשינויים 

מניות שהיו נכנסות למדד  
קלינטק אם העדכון היה מתבסס 

  1.7על נתוני ה 

מניות שהיו יוצאות ממדד 
קלינטק אם העדכון היה 

 1.7מתבסס על נתוני ה 

  סומוטו 1

  ורידיס )מסלול מהיר( 2

 

 יליון ש"ח.מ 1251ערך שוק מדרגת החזקות ציבור של מניות נכנסות, קטום במגבלת משקל, 

 מיליון ש"ח. 0 ערך שוק מדרגת החזקות ציבור יוצאות, קטום במגבלת משקל,

 מיליון ש"ח. 105 אחוז במדד הוא

 .12% בשיעור כצפי להיצע מצרפי 



 

 נדל"ן -תא מדד

  1.7אם עדכונו היה מתבסס על נתוני ה נדל"ן -תא יו מתבצעים במדדשההשינויים 

-מניות שהיו נכנסות למדד תא 
נדל"ן אם העדכון היה מתבסס 

  1.7על נתוני ה 

-מניות שהיו יוצאות ממדד תא
נדל"ן אם העדכון היה מתבסס 

 1.7על נתוני ה 

 אלרוב נדל"ן לוינסקי עופר 1

  ארגו )מסלול מהיר( 2

  גד )מסלול מהיר(-אב 3

 

 יליון ש"ח.מ 1464ערך שוק מדרגת החזקות ציבור של מניות נכנסות, קטום במגבלת משקל, 

 מיליון ש"ח. 352 ערך שוק מדרגת החזקות ציבור יוצאות, קטום במגבלת משקל,

 מיליון ש"ח. 473 אחוז במדד הוא

 .2% בשיעור כצפי להיצע מצרפי 

 

 בניה -תא מדד

  1.7אם עדכונו היה מתבסס על נתוני ה בניה -תא יו מתבצעים במדדשההשינויים 

-מניות שהיו נכנסות למדד תא 
בניה אם העדכון היה מתבסס 

  1.7על נתוני ה 

-מניות שהיו יוצאות ממדד תא
בניה אם העדכון היה מתבסס 

 1.7על נתוני ה 

  לוינסקי עופר 1

  גד )מסלול מהיר(-אב 2

 

 יליון ש"ח.מ 77ערך שוק מדרגת החזקות ציבור של מניות נכנסות, קטום במגבלת משקל, 

 מיליון ש"ח. 0 ערך שוק מדרגת החזקות ציבור יוצאות, קטום במגבלת משקל,

 מיליון ש"ח. 55 אחוז במדד הוא

 .1.5% בשיעור כצפי להיצע מצרפי 

 

 פיננסים  מדד

  1.7אם עדכונו היה מתבסס על נתוני ה פיננסים  במדדיו מתבצעים שההשינויים 

מניות שהיו נכנסות למדד  
פיננסים אם העדכון היה 

  1.7מתבסס על נתוני ה 

מניות שהיו יוצאות ממדד 
פיננסים אם העדכון היה 

 1.7מתבסס על נתוני ה 

  )מסלול מהיר( גמלא הראל 1

 

 יליון ש"ח.מ 199 ערך שוק מדרגת החזקות ציבור של מניות נכנסות, קטום במגבלת משקל,

 מיליון ש"ח. 0 ערך שוק מדרגת החזקות ציבור יוצאות, קטום במגבלת משקל,

 מיליון ש"ח. 618  אחוז במדד הוא



 .קטן מאודצפי להיצע מצרפי 

 

 התאמת מדרגות החזקות ציבור

קון אופקו, מקס סטוק, משק אנרגיה, סולאיר, תי ביקושים צפויים מעליית מדרגת החזקות ציבור:

 עולם, לסיכו, בליץ.

מיי  ליו קפיטל,אגב ים, אייסיקיור מדיקל, דור אלון, וו :היצעים צפויים מירידת מדרגת החזקות ציבור

  סייז.

 התאמת פקטור משקל

אורמד, פורסייט, קמטק, פז נפט,  טבע, מהתאמת פקטור משקל: כתוצאהבולטים צפויים ביקושים 

   .אנרג'יאן, ישראמקו

  .קבוצת דלקמטריקס, אנלייט, דנאל, נייס,  מהתאמת פקטור משקל: כתוצאהבולטים צפויים  היצעים

 

 התאמה אחרונה של מדד הבנקים

משקל נוכחי במדד  
 הבנקים

משקל צפוי במדד 
 5.8הבנקים ב 

ביקוש צפוי מקרנות 
 סל על מדד הבנקים

 ש"ח( ני)במיליו

 97.68- 23.000 24.11 לאומי

 80.96- 23.000 23.92 פועלים

 10.56- 23.000 23.12 מזרחי טפחות

 31.50 16.868 16.51 דיסקונט       א

 38.68 9.650 9.21 בינלאומי

 38.71 1.950 1.51 פיבי

 77.90 2.395 1.51 ישראכרט

 3.29 0.137 0.1 שירותי בנק אוטו

 

צע ההתאמה האחרונה של מדד הבנקים. התאמה זו קטנה בהיקפה יחסית לכל אלו בתת 5.8ב 

 .שבוצעו עד עתה, ולכן היא לא צפויה להשפיע על מחיר המניות

  


