
2018מחירי דצמבר  - 2018 עד 2000, ערך שוק של ניירות הערך הרשומים בבורסה : 1-15לוח 
( ח"מיליארדי ש )

31.12.2019-נכון ל

-שוק המניות סוף שנה

 מניות 

והמירים 
(3)

-שוק המניות 

קרנות סל על 

- מדדי מניות 

שווי שוק
(1)

- שוק המניות 

קרנות סל על 

- מדדי מניות 

ציבור: מזה
(1)

- שוק איגרות החוב 

ח ממשלתי"אג
(4)

-שוק איגרות החוב 

ח חברות" אג

- שוק איגרות החוב 

*ח רצף מוסדיים"אג

- שוק איגרות חוב 

מכשירים פיננסים 

קרנות סל על - 

ח"מדדי אג
(2)

 - 

שווי שוק
(1)

- שוק איגרות חוב 

מכשירים פיננסים 

קרנות סל על - 

ח"מדדי אג
(2)

 - 

ציבור: מזה
(1)

-שוק איגרות חוב 

 מכשירים 

ח "אג- פיננסים 

שווי - מובנות 

שוק

- שוק איגרות חוב 

מכשירים פיננסים 

- ח מובנות "אג- 

ציבור: מזה

מ"מק

2000357.30.50.3208.113.7-----38.4

2001329.43.00.5236.617.5-----44.2

2002245.92.00.4242.319.3---0.40.351.9

2003381.54.31.5287.324.3-1.91.61.61.168.8

2004463.626.86.3312.739.04.89.04.64.73.393.4

2005626.754.58.3315.870.019.722.47.014.410.1105.3

2006718.5105.515.2320.7101.831.430.27.119.613.7106.6

2007889.9167.122.0319.9173.050.0118.517.318.913.381.3

2008456.7114.910.0360.7147.248.1148.223.121.715.381.0

2009774.3165.427.5397.9218.037.3159.825.820.714.492.6

2010850.4184.435.3410.6252.036.8167.625.615.710.3142.7

2011619.7160.729.4422.2243.136.9175.029.112.78.6126.5

2012613.6185.435.3466.9265.037.9197.437.77.24.5119.0

2013704.2237.258.7479.7270.233.7210.054.56.44.2125.2

2014780.2284.670.6496.1263.749.1230.059.04.03.2129.8

 
(3)

 2015960.1311.975.1507.7276.847.1240.744.30.40.4117.1

2016832.3354.972.6504.7304.245.4252.540.50.30.3106.2

2017807.2408.775.5495.8331.443.3254.139.43.43.492.7
2018703.0-60.0483.9335.644.5-26.06.36.3107.8

מחירים שוטפים - 2019בשנת , ערך שוק של ניירות הערך הרשומים בבורסה : 2-15לוח 
( ח"מיליארדי ש )

31.12.2019-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
(4)

-שוק איגרות החוב 

ח חברות" אג
(5)

- 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)(5)

 - 

שווי שוק

- שוק איגרות חוב 

מכשירים פיננסים 

- ח מובנות "אג- 

ציבור: מזה
(1)

מ"מק

2018703.060.0-483.9335.644.526.7-6.36.3107.8דצמבר 

2019

מחירים שוטפים

109.8---2019755.362.5-493.1345.643.626.7ינואר 

111.9---2019750.763.8-490.4350.943.427.0פברואר 

113.9---2019745.263.5-498.2350.243.527.0מרץ 

114.8---2019768.165.9-506.5357.943.827.2אפריל 

115.8---2019744.463.2-496.0354.843.927.1מאי 

116.9---2019767.164.4-506.2358.643.627.8יוני 

117.9---2019779.465.0-522.6361.444.328.4יולי 

118.9---2019756.062.5-529.2361.544.528.5אוגוסט 

119.9---2019780.464.0-536.8365.344.328.6ספטמבר 

119.9---2019799.865.5-531.6372.444.628.8אוקטובר 

119.9---2019827.766.2-531.4369.944.928.9נובמבר 

119.9---2019819.964.3-532.8374.436.628.9דצמבר 

:הערות לטבלה

.2004המסחר ברצף מוסדיים החל במאי * 
(1)

.נתוני בנק ישראל- שווי החזקות הציבור ; ע"נתוני הבורסה לני- שווי השוק כולל החזקות חברות בנות -  תעודות סל 2018עד - שווי שוק  
      

.2019 מיליארד שקל בסוף שנת 0.182-ששווין במסלקת יורוקליר כ, כולל קרנות חוץ - 2019החל באוגוסט . ע"נתוני הבורסה לני- שווי השוק הינו גם החזקות הציבור -  קרנות סל , 2018-החל ב
(2)

2018עד 
 

 מיליארד שקל0.048-ששווין במסלקת יורוקליר כ, כולל קרנות חוץ - 2019החל באוגוסט . קרנות סל בלבד - 2018-החל ב. ("תעודות מטבע"לשעבר )ותעודות פיקדון , ח וסחורות"כולל תעודות סל על מדדי אג

.  2019    בסוף שנת 
(3) 

.ב"בארה" טבע" כולל מניות בכורה לא סחירות שהנפיקה 2015החל בדצמבר 
(4) 

.ח שהושאלו ממאגר ההשאלות של משרד האוצר"לא כולל אג
(5) 

.ח מובנות" כולל אג2019-החל ב


