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

31.12.2017-נכון ל

-שוק המניות סוף שנה

 מניות 

והמירים 
(3)

-שוק המניות 

תעודות סל 

על מדדי 

שווי - מניות 

שוק
(1)

- 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
(2)

 - 

שווי שוק
(1)

- שוק איגרות חוב 

מכשירים פיננסים 

תעודות סל על - 

ח"מדדי אג
(2)

 - 

ציבור: מזה
(1)

-שוק איגרות חוב 

 מכשירים 

ח "אג- פיננסים 

מובנות
(1)

שווי  - 

שוק

- שוק איגרות חוב 

מכשירים פיננסים 

- ח מובנות "אג- 

ציבור: מזה
(1)

מ"מק

199183.8--148.024.5-----8.9

1992192.3--173.525.3-----10.5

1993320.0--176.423.6-----10.5

1994182.1--164.820.0-----10.5

1995195.4--179.517.4-----18.4

1996179.9--189.414.8-----24.3

1997236.3--194.214.5-----24.7

1998225.7--191.615.1-----29.2

1999355.6--200.615.2-----31.4

2000353.00.50.3205.713.5-----38.0

2001325.53.00.5233.817.3-----43.7

2002243.01.90.4239.519.1---0.40.351.3

2003377.04.21.5283.924.0-1.91.61.61.168.0

2004458.126.56.2309.038.64.78.94.54.63.392.3

2005619.253.98.2312.169.219.522.26.914.210.0104.0

2006710.0104.215.0316.9100.631.129.87.019.313.6105.3

2007879.3165.121.7316.1170.949.4117.117.118.713.180.3

2008451.3113.59.9356.4145.547.5146.522.821.515.180.1

2009765.1163.427.2393.2215.436.8157.925.520.414.291.5

2010840.3182.234.9405.7249.036.4165.625.315.510.2141.0

2011612.4158.829.1417.1240.236.4173.028.812.68.5125.0

2012606.3183.234.8461.3261.837.4195.137.27.14.4117.6

2013695.9234.458.0474.0267.033.3207.553.86.34.1123.8

2014771.0281.269.8490.3260.548.5227.258.34.03.2128.2

 
(4)

 2015948.7308.274.2501.7273.546.5237.843.80.40.4115.7
2016822.4350.771.7498.7300.644.9249.540.00.30.3104.9

מחירים שוטפים - 2017בשנת , ערך שוק של ניירות הערך הרשומים בבורסה : 2-15לוח 
( ח"מיליארדי ש )

31.12.2017-נכון ל

-שוק המניות סוף שנה

 מניות 

והמירים 
(3)

-שוק המניות 

תעודות סל 

על מדדי 

שווי - מניות 

שוק
(1)

- 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
(2)

 - 

שווי שוק
(1)

- שוק איגרות חוב 

מכשירים פיננסים 

תעודות סל על - 

ח"מדדי אג
(2)

 - 

ציבור: מזה
(1)

-שוק איגרות חוב 

 מכשירים 

ח "אג- פיננסים 

מובנות
(1)

שווי  - 

שוק

- שוק איגרות חוב 

מכשירים פיננסים 

- ח מובנות "אג- 

ציבור: מזה
(1)

מ"מק

2016822.4350.771.7498.7300.644.9249.540.00.30.3104.9דצמבר 

2017

מחירים שוטפים

2017800.2350.669.6498.4307.844.1249.339.80.30.3103.9ינואר 

2017818.1357.069.9487.4313.544.3248.639.40.30.3102.9פברואר 

2017805.1358.169.3494.4311.445.0245.938.90.30.3101.9מרץ 

2017808.8364.570.3497.8321.444.2247.538.90.20.2101.0אפריל 

2017817.1370.471.6496.4323.144.6248.238.50.20.2100.0מאי 

2017813.0367.771.2498.3320.144.4247.037.70.20.298.0יוני 

2017820.3378.871.5503.9324.742.6248.638.40.20.296.0יולי 

2017750.4382.271.3497.6325.042.5250.138.00.60.694.0אוגוסט 

2017762.8387.672.0499.8321.043.7248.338.60.60.692.0ספטמבר 

90.0נתון חסר2017764.6397.073.5493.1327.843.4248.838.93.4אוקטובר 

90.9נתון חסר2017774.1401.473.9491.2328.343.6250.139.23.4נובמבר 

92.0נתון חסר3.4נתון חסר491.9328.843.0252.1נתון חסר2017800.8405.5דצמבר 

:הערות לטבלה

.2004המסחר ברצף מוסדיים החל במאי * 
(1)

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

.("תעודות פיקדון"לשעבר )ותעודות מטבע , ח וסחורות"כולל תעודות סל על מדדי אג
(3) 

.ב"בארה" טבע" כולל מניות בכורה לא סחירות שהנפיקה 2015החל בדצמבר 


