
2019מחירי דצמבר  - 2019 עד 2000, ערך שוק של ניירות הערך הרשומים בבורסה : 1-15לוח 
( ח"מיליארדי ש )

31.12.2020-נכון ל

-שוק המניות סוף שנה

 מניות 

והמירים 
(3)

-שוק המניות 

קרנות סל על 

- מדדי מניות 

שווי שוק
(1)(3)

- 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 

קרנות - פיננסים 

סל על מדדי 

ח"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 שוק- מובנות 

- שוק איגרות חוב 

מכשירים פיננסים 

- ח מובנות "אג- 

ציבור: מזה

מ"מק

2000359.40.50.3209.413.7-----38.7

2001331.43.00.5238.017.6-----44.5

2002247.32.00.4243.819.4---0.40.352.2

2003383.84.31.5289.124.4-1.91.61.61.169.3

2004466.427.06.3314.639.34.89.14.64.73.394.0

2005630.454.98.4317.770.519.822.67.014.410.2105.9

2006722.8106.115.3322.6102.431.630.47.219.713.8107.2

2007895.2168.122.1321.8174.050.3119.217.419.013.481.8

2008459.4115.610.1362.9148.148.3149.123.221.915.481.5

2009778.9166.427.7400.3219.337.5160.726.020.814.593.2

2010855.5185.535.6413.1253.537.0168.625.815.810.3143.6

2011623.4161.629.6424.7244.537.1176.129.312.88.6127.3

2012617.3186.535.5469.7266.638.1198.637.97.34.5119.7

2013708.5238.659.0482.6271.933.9211.254.86.44.2126.0

2014784.9286.371.0499.1265.249.4231.459.34.03.2130.6

2015965.8313.775.6510.7278.547.3242.144.60.40.4117.8

2016837.3357.073.0507.7306.045.7254.040.70.30.3106.8

2017812.0411.275.9498.8333.443.6255.639.63.43.493.3

2018707.260.4-486.8337.644.826.2-6.36.3108.4

2019819.964.3-532.8374.436.628.9---119.9

מחירים שוטפים - 2020בשנת , ערך שוק של ניירות הערך הרשומים בבורסה : 2-15לוח 
( ח"מיליארדי ש )

31.12.2020-נכון ל

-שוק המניות סוף שנה

 מניות 

והמירים 
(3)

-שוק המניות 

קרנות סל על 

- מדדי מניות 

שווי שוק
(1)(3)

- 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

119.9---2019819.964.3-532.8374.436.628.9דצמבר 

117.9---2020834.263.1-532.0375.737.028.6ינואר 

114.9---2020792.557.0-542.7374.036.428.5פברואר 

111.9---2020649.046.1-523.5337.735.325.6מרץ 

105.0---2020722.350.8-540.7353.334.727.1אפריל 

98.0---2020711.551.9-548.7354.634.827.6מאי 

93.0---2020680.150.1-565.9337.034.627.1יוני 

93.0---2020713.952.6-576.2346.932.928.2יולי 

93.0---2020739.355.6-588.0355.333.829.6אוגוסט 

91.0---2020713.652.5-596.8350.233.229.4ספטמבר 

89.0---2020725.152.7-600.3352.733.429.5אוקטובר 

88.0---2020797.457.7-617.1354.333.330.1נובמבר 

87.0---2020842.360.4-630.9355.233.130.7דצמבר 

: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


