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 מניות:
 

 מניה? מהי .1

 יש למניות הארוך, בטווח בחברה. בעליה של היחסי חלקו את המייצגת בחברה, שותפות תעודת היא מניה
 המניות שערי מנגד, החוב. אגרות כגון הסולידיים השקעה אפיקי של מאלה גבוהות תשואות להשיג פוטנציאל

 נסחרות שאינן חברות עבור גם תקף מניה במונח השימוש כי לציין בחשו יותר. תנודתיים להיות נוטים
 בבורסה.

  
 השקעתו את מייצג הנקוב הערך בחברה. הבעלות אחוז על המעיד ש"ח(, 1 )לרוב נקוב בערך מונפקות מניות

 הוא הנקוב הערך של העיקרית שחשיבותו מכאן, .בשוק המניה לשווי קשר כל לו ואין בחברה המניות בעל של
 הון מתוך ש"ח 1 ע.נ. בעלות רגילות מניות 111-ב המחזיק מניות בעל דוגמא: בעלות. אחוז חישובי לצורך
 מהחברה. %11 בעל הוא ש"ח, 1,111 בסך מונפק

 

 

  

 מניות? בעלי של הזכויות מהן .2

 של הכללית באסיפה להשתתף המניות רוכשי זכאים המניה, ברכישת – לחברה שהזרימו לכסף בתמורה
 על בבעלות לזכות ואף המניות( למחזיקי המחולק החברה מרווחי )חלק דיבידנד לקבל בה, ולהצביע חברהה

 נוספות, לזכויות זכאים המניה בעלי חובותיה(. את שילמה שהחברה )לאחר פירוק של במקרה נכסיה
 החברה. בתקנון הנקבעות

 

 

  

 המניות? נסחרות היכן .3

 ניירות של שונים סוגים ומכירת קניית מתבצעת בו דבר, לכל "שּוק" למעשה שהיא בבורסה, נסחרות המניות
 נאמנות קרנות אופציות )מק"מ(, מועד קצר מלווה קונצרניות, חוב ואיגרות ממשלתיות חוב איגרות מניות, ערך:

 ועוד. סל תעודות
  

 הערך ניירות את מציעה חברה שבמסגרתו תהליך זהו הנפקה. שנקרא תהליך ידי על נוצרים הערך ניירות
 החברות ידי על רק לא מתבצעת בבורסה מניות מכירת הבורסה. באמצעות כסף מגייסת ובכך לציבור, שלה

 עוברות מניות כך אותם, למכור ומעוניינים מהמנפיק אלו מניות רכשו שכבר מי ידי על ובעיקר אלא המנפיקות
 וקונים. מוכרים ידי על ליד" "מיד

 

 

  

 מניה? מחיר נקבע כיצד .4

 כלומר השוק, כוחות ידי על ורק אך נקבע אותה, ולקנות למכור אנשים מוכנים בו המחיר - מניה של השוק ערך
 ושונים. רבים מגורמים מושפעים בפרט המניות ומחירי בכלל הערך ניירות מחירי והיצע. ביקוש

 

 

 

 . סוגי המניות: 5

 

 


