
נתונים עיקריים
(ח"גיוסים במיליוני ש, ח"ערך שוק ומחזורי מסחר במיליארדי ש)כל הסכומים במחירים שוטפים 

28.2.2021-נכון ל

-%שינוי ב2021פברואר 2021ינואר נושא

0%              836.8837.9(לא כולל קרנות סל)מניות והמירים - א ערך שוק .1

איגרות חוב- ב ערך שוק .1
 

(לא כולל קרנות סל)
(4)

1034.41,030.7           0%

2%                87.089.0מילווה קצר מועד- ג ערך שוק .1

0%                93.894.2קרנות סל- ד ערך שוק .1

א מחזור מסחר בתמורה כספית.2
(1)

42.936.9-14%(כולל קרנות סל)מניות והמירים  - 

ב מחזור מסחר בתמורה כספית.2
(1)

97.093.2-4%(כולל קרנות סל)איגרות חוב  - 

ג מחזור מסחר בתמורה כספית.2
(1)

10.47.3-30%מילווה קצר מועד - 
ד מחזור מסחר בתמורה כספית.2

(1)
150.3137.4-9%(מ"איגרות חוב ומק, מניות)כ "סה - 

 מחזור מסחר בתמורה כספית1.ה.2
(1)

35-א"אופציות וחוזים עתידיים על מדד ת - (במונחי נכס בסיס)נגזרים   - 
(4)

387.0312.2-19%

 מחזור מסחר בתמורה כספית2.ה.2
(1)

43.437.8-13%שקל/אופציות וחוזים עתידיים דולר - (במונחי נכס בסיס)נגזרים   - 

 מחזור מסחר בתמורה כספית3.ה.2
(1)

0.20.8309%שקל/אופציות וחוזים עתידיים אירו - (במונחי נכס בסיס)נגזרים   - 

א גיוס הון.3
(2)

בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר  - 
(3)

714-

 גיוס הון1.ב.3
(2)

-1728מניות והמירים- מספר הנפקות לציבור  - 

 גיוס הון2.ב.3
(2)

-1411איגרות חוב חברות- מספר הנפקות לציבור  - 

 גיוס הון3.ב.3
(2)

-01מכשירים פיננסים-  מספר הנפקות לציבור  - 

 גיוס הון1.1.ג.3
(2)

-3,9223,809(כולל מימושים)מניות והמירים  -  (ח"מיליוני ש)היקף כספי של הנפקות  - 

 גיוס הון1.2.ג.3
(2)

-3,5432,786א"גיוס בת: מזה - (ח"מיליוני ש)היקף כספי של הנפקות  - 

 גיוס הון2.1.ג.3
(2)

-TASE UP4,4894,234-ו (כולל מימושים)איגרות חוב חברות לציבור  - (ח"מיליוני ש)היקף כספי של הנפקות  - 

 גיוס הון2.2.ג.3
(2)

-TASE UP1,150120איגרות חוב : מזה - (ח"מיליוני ש)היקף כספי של הנפקות  - 

 גיוס הון3.ג.3
(2)

-0221איגרות חוב מובנות - (ח"מיליוני ש)היקף כספי של הנפקות  - 

 גיוס הון4.ג.3
(2)

-14,82214,253איגרות חוב ממשלתיות ברוטו - (ח"מיליוני ש)היקף כספי של הנפקות  - 

 גיוס הון5.ג.3
(2)

-6,62114,253נטו: איגרות חוב ממשלתיות  - (ח"מיליוני ש)היקף כספי של הנפקות  - 

-2.1%-3.7%מדד מניות והמירים- א שינוי נומינלי במדדי שערים .4

-1.9%-5.0% 35-א"מדד ת-  ב שינוי נומינלי במדדי שערים .4

-1.2%-3.6% 125-א"מדד ת-  ג שינוי נומינלי במדדי שערים .4

-5.7%-5.9%מדד יתר מניות והמירים-  ד שינוי נומינלי במדדי שערים .4

-1.3%-8.0%עילית  -א טק"מדד ת- ה שינוי נומינלי במדדי שערים .4

-0.8%-0.3%מדד איגרות חוב כללי- ו שינוי נומינלי במדדי שערים .4

-75%77%הבנקים  - (מ"ח ומק"אג,מניות והמירים)א התפלגות מחזורי המסחר שביצעו חברי הבורסה .5

-24%21%חברי בורסה שאינם בנקים - (מ"ח ומק"אג,מניות והמירים)ב התפלגות מחזורי המסחר שביצעו חברי הבורסה .5

-1%2%בנק ישראל - (מ"ח ומק"אג,מניות והמירים)ג התפלגות מחזורי המסחר שביצעו חברי הבורסה .5

-100%100%כ"סה - (מ"ח ומק"אג,מניות והמירים)ד התפלגות מחזורי המסחר שביצעו חברי הבורסה .5

-457470(לא כולל קרנות סל)מניות והמירים - א מספר חברות .6

-114114(TASE UPכולל )איגרות חוב - ב מספר חברות .6

-99ח מובנות "ואג,  קרנות סל- ג מספר חברות .6

-921950(כולל קרנות סל)מניות והמירים - א מספר ניירות ערך רשומים .7

-3636איגרות חוב ממשלתיות- ב מספר ניירות ערך רשומים .7

-881878( ומכשירים פיננסיםTASE UPכולל )איגרות חוב לא ממשלתיות - ג מספר ניירות ערך רשומים .7

:הערות לטבלה
(1)

.בבורסה ומחוץ לבורסה 
(2)

.לא כולל הנפקות והקצאות פרטיות לחברות בנות 
(3)

.וחברות שנרשמו ללא גיוס הון, כולל חברות שביצעו רישום כפול 
(4) 

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


