
שם ביקוש  שם היצע 

במיליוני במיליוני 

שקלים שקלים

פריגו 79.93 ביקושים והיצעים שקרנות  לאומי -73.97

אורמת טכנו 56.77 הסל יזרימו למניות דיסקונט       א -16.94

קמטק 51.27 בשלב מסחר הנעילה  אשטרום קבוצה -14.75

פועלים 47.56 7.1.21 של ה  לייבפרסון -13.37

דלק קבוצה 21.97 'אופקו הלת -11.17

נייס 20.03 י"הוכן ע איתמר -10.85

אפיו אפריקה 16.47 אורי טל טנא נובה -10.21

אנלייט אנרגיה 14.94 עבור שיכון ובינוי -10.17

סאפיינס 13.09 כלכליסט חברה לישראל -9.78

טבע 12.76 דנאל -9.76

קומפיוגן 11.37 אפי נכסים -9.06

פורמולה מערכות 10.64 מזרחי טפחות -8.23

או פי סי אנרגיה 7.87 טאואר -7.91

מימון ישיר 7.59 אל.סי.איי -7.33

אודיוקודס 4.88 אלביט מערכות -7.20

רמי לוי 3.43 פרטנר -6.46

פז נפט 2.80 בינלאומי -4.57

פלוריסטם 2.49 כלל עסקי ביטוח -4.54

וואן טכנולוגיות 2.44 דמרי -4.19

יקס'אנרג 2.39 אלוני חץ -4.12

חילן 2.16 סאמיט -4.11

אאורה 1.78 פריון נטוורק -4.08

י וואן'ג 1.68 הפניקס -3.54

בוני תיכון 1.51 הראל השקעות -3.36

טופ מערכות 1.43 ישראכרט -3.29

סייברוואן 1.34 אוגווינד -3.28

סופרגז 1.32 מיטרוניקס -3.18

מילניום פוד יהש 1.23 דלק רכב -3.14

אוריין 1.14 גזית גלוב -3.09

מניבים ריט 0.99 פתאל החזקות -3.09

פוורפליט 0.93 פיבי -2.92

1ריט  0.90 יק'מג -2.92

לוזון קבוצה 0.82 פוקס -2.87

גב ים 0.76 קנון -2.84

פרשקובסקי 0.75 מנורה מב החז -2.79

אמות 0.70 באטמ -2.75

קופיקס 0.65 אלקטריאון -2.70

ערך פיננסים 0.59 שפיר הנדסה -2.55

סנו 0.52 הבורסה לניע בתא -2.49

טק-מיט 0.35 אלוט -2.47

גבעות     יהש 0.31 אינרום -2.39

הולמס פלייס 0.18 מליסרון -2.36

פורסייט 0.13 מגדל ביטוח -2.35

אורמד פארמ 0.13 ישראמקו     יהש -2.23

ביוליין 0.13 שופרסל -2.18



נטו אחזקות 0.11 אקויטל -2.18

תיקון עולם קנבט 0.08 סלקום -2.13

מודיעין   יהש 0.07 ישראל קנדה -2.02

לפידות קפיטל 0.06 בזק -2.00

סולגרין 0.06 דוראל אנרגיה -1.99

נריישן קפיטל'ג 0.06 ביג -1.78

שטראוס 0.05 רבוע נדלן -1.77

מנרב 0.03 אלקו -1.76

אינטליקנה 0.02 מטריקס -1.73

ארקו החזקות 0.00 בזן -1.69

ארפורט סיטי -1.68

אלומיי -1.68

עזריאלי קבוצה -1.64

נפטא -1.62

דלק קידוחים יהש -1.56

גילת -1.54

אזורים -1.50

אלקטרה -1.49

יאן'אנרג -1.46

נאוויטס פטר יהש -1.46

איידיאיי ביטוח -1.43

ן'אבוג -1.32

אלקטרה צריכה -1.31

ערד -1.31

מלם תים -1.29

מגה אור -1.29

אלטשולר שחם גמל -1.26

דלתא -1.26

תמר פטרוליום -1.21

מקס סטוק -1.16

אפריקה מגורים -1.13

בראק אן וי -1.13

פרשמרקט -1.12

נובולוג -1.11

מגדלי תיכון -1.05

רציו      יהש -1.02

קרסו -1.01

רבד -0.98

אלקטרה נדלן -0.97

לוינשטין נכסים -0.96

ישרס -0.94

תדיראן הולדינגס -0.92

סלע נדלן -0.91

נורסטאר -0.91

כהן פיתוח -0.85

המלט -0.85

ארד -0.83

קמהדע -0.78

אדגר -0.77

פריורטק -0.75



ליניאג תרפיוטיק -0.71

דלק תמלוגים -0.71

איביאי טכ עילית -0.69

נטו מלינדה -0.68

נכסים ובנין -0.66

ויתניה -0.65

מיטב דש -0.61

ויקטורי -0.60

להב -0.59

אילקס מדיקל -0.58

מגוריט -0.57

הכשרת הישוב -0.56

נייר חדרה -0.54

יוחננוף -0.54

אייאיאס -0.53

אנלייבקס -0.52

'ג'חג -0.47

פלסאון תעשיות -0.45

אבגול -0.43

ריט אזורים ליוי -0.41

נאוי -0.41

מבטח שמיר -0.40

אלרוב נדלן -0.39

מספנות ישראל -0.39

רציו פטרול  יהש -0.39

בית שמש -0.38

צמח המרמן -0.38

קרור -0.38

פמס -0.36

משק אנרגיה -0.34

מור השקעות -0.32

פנינסולה -0.32

לוינשטין הנדסה -0.30

רבל -0.30

רני צים -0.29

פיסיבי טכנ -0.29

כלל משקאות -0.27

בונוס ביוגרופ -0.26

ברנמילר -0.26

טלסיס -0.26

אמת -0.26

כיטוב פארמה -0.24

סומוטו -0.24

קרדן נדלן -0.23

ביומיקס -0.23

דור אלון -0.23

אספן גרופ -0.23

פרוטליקס -0.22

אינטרקיור -0.22

איסתא -0.22



מיחשוב ישר קב -0.21

על בד -0.21

טיב טעם -0.20

בריינסוויי -0.19

חנן מור -0.19

אירודרום קבוצה -0.18

קליל -0.18

נתנאל גרופ -0.18

רובוגרופ -0.17

דוניץ -0.17

אפקון החזקות -0.16

אטראו שוקי הון -0.16

ספאנטק -0.16

אל על -0.16

ויליפוד אינטרנש -0.16

חמת -0.15

טלדור -0.15

כפרית -0.15

מנדלסוןתשת -0.14

אלרון -0.14

אורביט -0.14

רוטשטיין -0.14

מהדרין -0.13

טלרד נטוורקס -0.13

שירותי בנק אוטו -0.13

אפולו פאוור -0.13

פייטון -0.12

וילאר -0.12

אלון גז -0.11

לסיכו -0.11

סאני תקשורת -0.11

ארית תעשיות -0.11

כלל ביוטכנו -0.11

ליבנטל -0.10

גלוברנדס -0.10

קווליטאו -0.09

אסאר אקורד -0.09

שוהם ביזנס -0.09

מבנה -0.09

אופל בלאנס -0.08

טי.אר.או -0.08

יוניקורן טכ יהש -0.08

סאנפלאואר -0.08

תעוזה -0.08

אורון קבוצה -0.08

סקופ -0.08

יוטרון -0.07

פנאקסיה ישראל -0.07

לפידות חלץ יהש -0.07

וילי פוד -0.07



בית הזהב -0.06

וויי בוקס -0.06

מישורים -0.06

סינאל -0.06

איילון -0.06

רם און -0.06

פלרם -0.06

אלמוגים -0.06

צור -0.06

רפק -0.06

קרדן ישראל -0.06

שיח מדיקל -0.06

אנליסט -0.05

בי קומיונקיישנס -0.05

אביב בניה -0.05

אוברסיז -0.05

גיקס -0.05

יוניבו -0.05

טוגדר -0.05

פוליגון -0.05

פועלים איביאי -0.04

בבילון -0.04

איביאי בית השק -0.04

דיסקונט השקעות -0.04

סקייליין -0.04

ניסן -0.04

אקסל -0.04

מיי סייז -0.04

דורסל -0.04

גניגר -0.04

שלאג -0.03

מדיפאואר -0.03

פארמוקן -0.03

רימוני -0.03

זנלכל -0.03

ביו ויו -0.03

אייסקיור מדיקל -0.03

ירושלים -0.03

כנפיים -0.03

גולן פלסטיק -0.03

גאון קבוצה -0.03

אלמדה יהש -0.03

גולף -0.03

חירון -0.03

גן שמואל -0.03

יונט קרדיט -0.03

קנאשור -0.03

תיא השקעות -0.03

קווינקו -0.03

אליום מדיקל -0.02



נקסטקום -0.02

אופטיבייס -0.02

שניב -0.02

עמיר שיווק -0.02

חלל תקשורת -0.02

ברימאג -0.02

צרפתי -0.02

קפיטל פוינט -0.02

ברן -0.02

שגריר -0.02

קו מנחה -0.02

רקח -0.02

אנגל שלמה -0.02

תאת טכנו -0.02

עדיקה סטייל -0.02

לודן -0.02

אמיליה פיתוח -0.02

אלספק -0.02

גיבוי אחזקות -0.02

טכנ גילוי אש גז -0.02

אמנת -0.02

גולד -0.01

פלסטו קרגל -0.01

ראלקו -0.01

שנפ -0.01

תדאה -0.01

ארן -0.01

קסטרו -0.01

גלובל כנפיים -0.01

אלמור חשמל -0.01

אברבוך -0.01

ברם תעשיות -0.01

לידר השקעות -0.01

ממן -0.01

עשות -0.01

חד -0.01

יצוא -0.01

פי גלובל.י'ג -0.01

שמן תעשיות 0.00

בירמן 0.00


