
2014מחירי דצמבר  - 2015 עד 1991, ערך שוק של ניירות הערך הרשומים בבורסה : 1-15לוח 
( ח"מיליארדי ש )

31.12.2015-נכון ל

-שוק המניות סוף שנה

 מניות 

והמירים

-שוק המניות 

תעודות סל 

על מדדי 

שווי - מניות 

שוק

- שוק המניות 

תעודות סל על 

- מדדי מניות 

ציבור: מזה
(1)

- שוק איגרות החוב 

ח ממשלתי"אג

-שוק איגרות החוב 

ח חברות" אג

- שוק איגרות החוב 

*ח רצף מוסדיים"אג

- שוק איגרות חוב 

מכשירים פיננסים 

תעודות סל על - 

ח"מדדי אג
(3)

 - 

שווי שוק

- שוק איגרות חוב 

מכשירים פיננסים 

תעודות סל על - 

ח"מדדי אג
(3)

 - 

ציבור: מזה
(1)

-שוק איגרות חוב 

 מכשירים 

ח "אג- פיננסים 

מובנות
(2)

שווי  - 

שוק

- שוק איגרות חוב 

מכשירים פיננסים 

ח מובנות"אג- 
(3)

- 

ציבור:  מזה
(1)

מ"מק

2014מחירי דצמבר 

199184.9--149.824.8-----9.0

1992194.6--175.625.6-----10.6

1993323.9--178.523.9-----10.6

1994184.3--166.820.3-----10.6

1995197.8--181.617.6-----18.7

1996182.0--191.715.0-----24.6

1997239.2--196.514.7-----25.0

1998228.4--194.015.2-----29.5

1999360.0--203.015.4-----31.8

2000357.30.50.3208.213.7-----38.4

2001329.53.00.5236.617.5-----44.3

2002245.92.00.4242.419.3---0.40.351.9

2003381.64.31.5287.424.3-1.91.61.61.168.9

2004463.726.86.3312.739.14.89.04.64.73.393.5

2005626.754.68.3315.870.019.722.57.014.410.1105.3

2006718.6105.515.2320.7101.831.430.37.119.613.8106.6

2007890.0167.122.0319.9173.050.0118.717.318.913.381.3

2008456.8114.910.0360.8147.248.1148.523.121.715.381.0

2009774.4165.427.5398.0218.037.3160.125.820.714.492.6

2010850.5184.435.3410.6252.136.8168.025.715.710.3142.8

2011619.8160.729.4422.2243.136.9175.429.212.78.6126.5

2012613.7185.535.3466.9265.037.9197.837.87.24.5119.0

2013704.3237.258.7479.8270.333.7197.837.86.45.5125.3

2014780.3284.670.6496.2263.749.1230.059.04.03.2129.8

מחירים שוטפים - 2015בשנת , ערך שוק של ניירות הערך הרשומים בבורסה : 2-15לוח 
( ח"מיליארדי ש )

31.12.2015-נכון ל

-שוק המניות סוף חודש

 מניות 

והמירים

-שוק המניות 

 תעודות סל 

על מדדי 

שווי - מניות 

שוק

- שוק המניות 

תעודות סל על 

- מדדי מניות 

ציבור: מזה
(1)

- שוק איגרות החוב 

ח ממשלתי"אג

-שוק איגרות החוב 

ח חברות" אג

- שוק איגרות החוב 

*ח רצף מוסדיים"אג

- שוק איגרות חוב 

מכשירים פיננסים 

תעודות סל על - 

ח"מדדי אג
(3)

 - 

שווי שוק

- שוק איגרות חוב 

מכשירים פיננסים 

תעודות סל על - 

ח"מדדי אג
(3)

 - 

ציבור: מזה
(1)

-שוק איגרות חוב 

 מכשירים 

ח "אג- פיננסים 

מובנות
(2)

שווי  - 

שוק

- שוק איגרות חוב 

מכשירים פיננסים 

ח מובנות"אג- 
(3)

- 

ציבור:  מזה
(1)

מ"מק

2015774.1283.270.0500.1259.748.7234.259.13.93.1129.9ינואר 

2015810.4305.375.2508.7268.748.8241.858.60.80.8129.9פברואר 

2015863.6309.177.8511.5268.748.5238.953.70.80.6128.9מרץ 

2015865.6314.378.1507.7273.148.6241.854.40.60.5127.0אפריל 

2015875.2317.679.2502.8270.349.4241.152.20.60.5125.0מאי 

2015844.0308.676.1494.1266.148.0236.448.30.60.5122.9יוני 

901.6314.078.8495.5275.547.7237.748.40.60.5120.9יולי

854.8302.274.0499.6274.447.7239.648.10.60.5120.0אוגוסט

793.3291.870.5498.0274.747.8239.247.40.50.5119.0ספטמבר

832.0310.675.6505.3278.347.1239.947.90.50.5118.0אוקטובר

919.9313.078.1503.1277.047.1239.446.70.50.4116.9נובמבר

950.6308.874.4502.7274.146.6238.343.90.40.4115.9(4)דצמבר 

:הערות לטבלה

.2004המסחר ברצף מוסדיים החל במאי * 

.לפי נתוני בנק ישראל- שווי החזקות הציבור ; כולל החזקות חברות בנות- שווי שוק  (1)

.שווי החזקות הציבור לפי דיווחי חברות; כולל החזקות חברות בנות- שווי שוק  (2)
.("תעודות פיקדון"לשעבר )ותעודות מטבע , ח וסחורות"כולל תעודות סל על מדדי אג(3)
.ב"בארה" טבע"מניות בכורה לא סחירות שהנפיקה -  מיליארד שקל 14 כולל 2015שווי שוק המניות בדצמבר  (4)


