
2015מחירי דצמבר  - 2016 עד 1991, ערך שוק של ניירות הערך הרשומים בבורסה : 1-15לוח 
( ח"מיליארדי ש )

31.12.2016-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

199184.2--148.624.6-----9.0

1992193.0--174.125.4-----10.5

1993321.3--177.123.7-----10.5

1994182.8--165.420.1-----10.5

1995196.2--180.217.5-----18.5

1996180.6--190.214.9-----24.4

1997237.2--194.914.6-----24.8

1998226.6--192.415.1-----29.3

1999357.0--201.315.3-----31.5

2000354.40.50.3206.513.5-----38.1

2001326.83.00.5234.717.4-----43.9

2002243.91.90.4240.419.1---0.40.351.5

2003378.54.21.5285.024.1-1.91.61.61.168.3

2004459.926.66.3310.238.74.79.04.64.73.392.7

2005621.754.18.3313.369.519.622.57.014.210.1104.4

2006712.8104.615.1318.1101.031.230.37.119.413.8105.7

2007882.7165.721.8317.3171.649.6118.717.318.813.380.7

2008453.0114.09.9357.8146.047.7148.523.121.515.380.4

2009768.1164.127.3394.7216.337.0160.125.820.514.491.9

2010843.6182.935.1407.3250.036.5168.025.715.610.3141.6

2011614.7159.429.2418.8241.136.6175.429.212.68.6125.5

2012608.7183.935.0463.1262.937.6197.837.87.24.5118.0

2013698.6235.358.2475.9268.133.5197.837.86.35.5124.2

2014772.5281.869.9491.3261.148.6197.837.84.06.5128.5
(4)

 2015 950.6308.874.4502.7274.146.6238.343.90.40.4115.9

מחירים שוטפים - 2016בשנת , ערך שוק של ניירות הערך הרשומים בבורסה : 2-15לוח 
( ח"מיליארדי ש )

31.12.2016-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

2016924.1293.070.7503.1277.646.5237.544.50.40.4113.9ינואר 

2016874.4288.568.9508.7279.945.2237.344.90.40.4112.0פברואר 

2016866.6309.870.3511.9284.945.1240.942.90.40.4110.9מרץ 

2016859.0315.370.8518.3289.545.6244.843.40.40.4109.9אפריל 

2016852.3319.171.7509.0288.945.8246.443.00.40.4108.9מאי 

2016828.9310.468.5517.0288.045.6247.642.90.40.4109.0יוני 

2016874.0327.972.1520.9293.046.1250.842.70.40.4108.9יולי 

2016860.9333.272.0508.4293.645.0250.242.10.40.4108.9אוגוסט 

2016844.4336.870.6507.9302.045.5249.741.20.30.3109.0ספטמבר 

2016815.9336.069.1499.9302.244.5250.140.90.30.3108.9אוקטובר 

2016813.5344.070.8494.3298.745.2248.940.00.30.3106.9נובמבר 

2016822.4350.771.7498.7300.644.9249.540.00.30.3104.9דצמבר 

:הערות לטבלה

.2004המסחר ברצף מוסדיים החל במאי * 
(1)

.לפי נתוני בנק ישראל- שווי החזקות הציבור ; כולל החזקות חברות בנות- שווי שוק  
(2)

.שווי החזקות הציבור לפי דיווחי חברות; כולל החזקות חברות בנות- שווי שוק  
(3)

.("תעודות פיקדון"לשעבר )ותעודות מטבע , ח וסחורות"כולל תעודות סל על מדדי אג
(4) 

.ב"בארה" טבע"מניות בכורה לא סחירות שהנפיקה -  מיליארד שקל 14 כולל 2015שווי שוק המניות בדצמבר 


