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

31.5.2021-נכון ל

-%שינוי ב2021מאי 2021אפריל נושא

5%              951.7              910.0(לא כולל קרנות סל)מניות והמירים - א ערך שוק .1

איגרות חוב- ב ערך שוק .1
 

(לא כולל קרנות סל)
(4)

1,051.1           1,056.4           1%

3%                98.0                95.0מילווה קצר מועד- ג ערך שוק .1

2%              102.0              100.0קרנות סל- ד ערך שוק .1

א מחזור מסחר בתמורה כספית.2
(1)

37.936.8-3%(כולל קרנות סל)מניות והמירים  - 

ב מחזור מסחר בתמורה כספית.2
(1)

68.079.918%(כולל קרנות סל)איגרות חוב  - 

ג מחזור מסחר בתמורה כספית.2
(1)

3.86.674%מילווה קצר מועד - 
ד מחזור מסחר בתמורה כספית.2

(1)
109.7123.312%(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)

257.4364.141%

 מחזור מסחר בתמורה כספית2.ה.2
(1)

37.830.0-21%שקל/אופציות וחוזים עתידיים דולר - (במונחי נכס בסיס)נגזרים   - 

 מחזור מסחר בתמורה כספית3.ה.2
(1)

0.70.1-86%שקל/אופציות וחוזים עתידיים אירו - (במונחי נכס בסיס)נגזרים   - 

א גיוס הון.3
(2)

בבורסה" חברות מניות חדשות"מספר  - 
(3)

211-

 גיוס הון1.ב.3
(2)

-611מניות והמירים- מספר הנפקות לציבור  - 

 גיוס הון2.ב.3
(2)

-1711איגרות חוב חברות- מספר הנפקות לציבור  - 

 גיוס הון3.ב.3
(2)

---מכשירים פיננסים-  מספר הנפקות לציבור  - 

 גיוס הון1.1.ג.3
(2)

-1,5382,491(כולל מימושים)מניות והמירים  -  (ח"מיליוני ש)היקף כספי של הנפקות  - 

 גיוס הון1.2.ג.3
(2)

-1,0252,448א"גיוס בת: מזה - (ח"מיליוני ש)היקף כספי של הנפקות  - 

 גיוס הון2.1.ג.3
(2)

--TASE UP-מניות ב - (ח"מיליוני ש)היקף כספי של הנפקות  - 

 גיוס הון3.1.ג.3
(2)

-5,5452,764(כולל מימושים)איגרות חוב חברות לציבור  - (ח"מיליוני ש)היקף כספי של הנפקות  - 

 גיוס הון3.2.ג.3
(2)

-TASE UP1,979827איגרות חוב  - (ח"מיליוני ש)היקף כספי של הנפקות  - 

 גיוס הון3.3.ג.3
(2)

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

 גיוס הון4.ג.3
(2)

-12,33110,465איגרות חוב ממשלתיות ברוטו - (ח"מיליוני ש)היקף כספי של הנפקות  - 

 גיוס הון5.ג.3
(2)

-3,01110,465נטו: איגרות חוב ממשלתיות  - (ח"מיליוני ש)היקף כספי של הנפקות  - 

-4.1%3.3%מדד מניות והמירים- א שינוי נומינלי במדדי שערים .4

-2.3%3.4% 35-א"מדד ת-  ב שינוי נומינלי במדדי שערים .4

-3.0%3.4% 125-א"מדד ת-  ג שינוי נומינלי במדדי שערים .4

-7.3%2.3%מדד יתר מניות והמירים-  ד שינוי נומינלי במדדי שערים .4

-3.8%-2.2%עילית  -א טק"מדד ת- ה שינוי נומינלי במדדי שערים .4

-0.2%0.4% כלליAll-Bondמדד - ו שינוי נומינלי במדדי שערים .4

-76%79%הבנקים  - (מ"ח ומק"אג,מניות והמירים)א התפלגות מחזורי המסחר שביצעו חברי הבורסה .5

-22%20%חברי בורסה שאינם בנקים - (מ"ח ומק"אג,מניות והמירים)ב התפלגות מחזורי המסחר שביצעו חברי הבורסה .5

-2%1%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

-483494מניות והמירים- א מספר חברות .6

-8179איגרות חוב - ב מספר חברות .6

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

TASE UP11מניות - ד מספר חברות .6

-TASE UP 2929ח "אג- ה מספר חברות .6

-978995(כולל קרנות סל)מניות והמירים - א מספר ניירות ערך רשומים .7

-3736איגרות חוב ממשלתיות- ב מספר ניירות ערך רשומים .7

-865867( 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)

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

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


