
2019 עד 2000, גיוס הון בהנפקות ישירות ומימוש אופציות  לפי סוגי ניירות הערך :  1לוח 
( 2018מחירי דצמבר , ח"מיליוני ש )

31.12.2019-נכון ל

מניות והמירים התקופה

הנפקות 

והקצאות 
(1)

מניות 

והמירים 

מימוש 

אופציות
(2)

מניות והמירים 

כ"סה

ח ממשלתי "אג

הנפקות 
(3)

ח חברות "אג

הנפקות 

והקצאות
(4)

ח "אג

חברות 

מימוש 

אופציות

ח חברות "אג

למוסדיים 
(5)

ח חברות "אג

כ"סה

מכשירים 

פיננסים
(6)

200016,966.5971.117,937.727,615.9364.70.4-365.1506.6

20016,775.1530.37,305.451,912.93,505.81.7409.03,916.52,303.0

20026,863.2193.07,056.355,989.35,219.4323.02,241.47,783.6375.2

20033,861.9262.34,124.154,676.34,383.00.08,177.912,560.91,992.9

200419,409.8824.420,234.244,744.17,857.7496.612,941.921,296.25,602.4

200516,061.91,539.617,601.739,517.226,585.82,044.521,961.150,591.45,317.5

200651,689.61,104.752,794.335,934.824,286.9713.729,246.254,246.74,254.4

200726,800.02,078.728,878.836,769.451,973.81,389.944,299.697,663.310,236.1

200820,240.4971.721,212.160,306.620,311.1144.55,159.225,614.83,825.0

20097,645.7599.38,245.176,110.035,432.4452.13,881.739,766.42,420.7

201013,722.9585.614,308.560,582.541,452.6275.83,470.145,198.62,230.1

20116,212.0619.26,831.167,033.435,234.8356.65,987.841,579.21,446.1

20123,987.4152.14,139.584,056.728,566.3369.54,425.833,361.6558.4

20137,266.3439.77,706.066,167.534,066.0657.42,201.036,924.41,074.6

201414,469.3391.614,861.051,553.936,003.9687.121,108.257,799.2415.1
(6)

201538,924.5341.739,266.238,986.655,030.10.02,433.857,463.9174.5

201628,900.9860.029,760.948,119.764,103.824.13,877.168,004.993.8

201713,451.01,055.914,506.946,751.074,004.8689.04,889.879,583.63,309.3

20187,987.1909.98,897.046,445.753,498.7194.213,650.867,343.72,434.7

2019

2019349.50.0349.56,261.36,457.80.0602.67,060.40.0ינואר 

2019651.30.4651.76,390.02,697.750.868.02,816.50.0פברואר 

2019378.910.6389.66,046.85,139.40.0122.45,261.80.0מרץ 

20192,426.67.12,433.86,287.86,608.10.0117.16,725.153.1אפריל 

2019515.36.6521.95,078.02,732.20.0185.22,917.40.0מאי 

20191,172.468.71,241.16,208.27,705.40.0101.17,806.50.0יוני 

20191,822.279.61,901.88,512.04,025.50.02,105.66,131.1263.3יולי 

2019134.50.6135.14,871.11,238.20.00.01,238.21,728.4אוגוסט 

20191,143.4117.21,260.67,618.47,792.10.0288.38,080.3729.1ספטמבר 

2019668.218.8687.03,445.66,754.60.0664.47,419.0112.1אוקטובר 

20192,579.50.02,579.56,138.31,270.60.0676.01,946.5358.9נובמבר 

20193,350.2465.23,815.52,469.215,739.10.01,729.117,468.20.0דצמבר 

201915,192.2774.915,967.169,326.868,160.650.86,659.774,871.13,244.9כ "סה
:הערות לטבלה

.י הנפקת תעודות סל וקרן נאמנות סגורה"ואינם כוללים גיוס הון ע, ח להמרה שאינן רשומות למסחר בבורסה"אג, ל"בארץ ובחו- הנתונים כוללים הנפקות והקצאות פרטיות  (1)
. מיליארד שקל2-ב בסך כ"בארה" כיל" מיליארד שקל והצעת מכר למניות 4-ב בסך כ"בארה" פריגו"כולל הנפקה של , 2014-ב
.מחצית הסכום במניות רגילות ומחצית הסכום במניות בכורה,  מיליארד שקל29-ב בסך כ"בארה" טבע"כולל הנפקה של , 2015-ב
.Allergan plc מיליארד שקל במסגרת רכישת הפעילות הגנרית של 21-בסך כ" טבע" כולל הקצאה פרטית שביצעה 2016-ב
.שאינו כרוך בהזרמת הון לחברה, י חברות בנות"ע" מימוש" לא כולל 1995- החל מ (2)
.ח שהושאלו ממאגר ההשאלות של משרד האוצר"לא כולל אג (3)
. מיליארד שקל5.5-בערבות מדינה בסך כ" חשמל"ח " לא כולל אג2012-ב. לא כולל הקצאות פרטיות לחברות בנות (4)

.2017- מיליארד שקל ב6.8-וכ, 2018- מיליארד שקל ב1.3-כ, 2019- מיליארד שקל ב2.1-כ:  כולל הצעות רכש חליפין בסך

. מיליארד שקל1.5בעברות מדינה בסך " חשמל"ח " לא כולל אג2012-ב". רצף מוסדיים- "ח סחיר " אג2004והחל ממאי , ר.ש.נ- ח לא סחיר למוסדיים "כולל אג (5)
.ח הנסחר ברצף מוסדיים"ל באמצעות אג"שגויסו ממוסדיים בחו,  מיליארד שקל בהתאמה3.5- ו13- כולל כ2018- וב2014-ב
.ותעודות מטבע. ח מובנות"אג, ח וסחורות"אג, תעודות סל על מדדי מניות-  כולל 2018עד . ח מובנות"אג (6)


