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200017,068.1977.018,045.027,781.2366.80.4-367.2509.6

20016,815.6533.57,349.152,223.63,526.71.7411.53,940.02,316.8

20026,904.3194.17,098.656,324.55,250.7325.02,254.87,830.2377.4

20033,885.0263.84,148.855,003.54,409.20.08,226.912,636.12,004.8

200419,526.0829.320,355.345,012.07,904.7499.613,019.421,423.65,636.0

200516,158.11,548.817,707.039,753.826,745.02,056.722,092.650,894.25,349.3

200651,999.01,111.353,110.336,149.924,432.3717.929,421.254,571.54,279.9

200726,960.42,091.129,051.636,989.552,284.91,398.244,564.898,247.910,297.4

200820,361.6977.521,339.160,667.620,432.7145.45,190.125,768.23,847.9

20097,691.5602.98,294.576,565.635,644.5454.83,904.940,004.42,435.2

201013,805.0589.214,394.260,945.141,700.8277.43,490.945,469.12,243.4

20116,249.1622.96,872.067,434.735,445.7358.86,023.641,828.11,454.8

20124,011.2153.04,164.384,559.828,737.3371.84,452.333,561.3561.7

20137,309.8442.37,752.166,563.634,269.9661.32,214.237,145.41,081.0

201414,555.9394.014,949.951,862.536,219.5691.221,234.558,145.2417.6

201539,157.5343.839,501.339,219.955,359.50.02,448.457,807.9175.6

201629,073.9865.229,939.148,407.764,487.524.33,900.368,412.094.4

201713,531.51,062.214,593.747,030.874,447.8693.14,919.180,060.03,329.1

20188,034.9915.38,950.246,723.853,818.9195.413,732.567,746.82,449.2

201915,283.1779.616,062.669,741.868,568.651.16,699.675,319.33,264.3

2020

20202,240.20.02,240.26,030.93,043.00.03,736.66,779.61,208.9ינואר 

20201,703.35.31,708.76,322.47,459.40.028.17,487.5390.0פברואר 

2020590.935.1626.05,796.81,022.30.053.91,076.20.0מרץ 

2020380.50.0380.56,030.95,824.00.0282.86,106.80.0אפריל 

2020759.30.0759.312,282.35,446.50.0299.75,746.20.0מאי 

20201,641.872.81,714.615,474.87,277.80.042.37,320.10.0יוני 

2020683.10.0683.113,202.63,374.10.01,241.04,615.10.0יולי 

20201,594.32.11,596.411,630.25,034.00.08,152.513,186.50.0אוגוסט 

20202,274.5109.22,383.717,263.92,296.40.096.72,393.10.0ספטמבר 

20202,622.73.52,626.212,676.33,804.50.0678.54,482.90.0אוקטובר 

20203,509.463.13,572.518,394.52,667.30.00.02,667.30.0נובמבר 

20205,916.1217.66,133.77,155.74,596.3251.8862.35,710.50.0דצמבר 

202023,916.1508.724,424.8132,261.351,845.6251.815,474.467,571.81,598.9כ "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 שקל1.5בערבות 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 בהתאמה11.3- וכ3.5- כ13- כולל כ2020- וב2018-ב, 2014-ב

.ותעודות מטבע. ח מובנות"אג, ח וסחורות"אג, תעודות סל על מדדי מניות-  כולל 2018עד . ח מובנות"אג (6)


