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מניות והמירים התקופה

הנפקות 

והקצאות 
(1)

מניות והמירים 

מימוש אופציות
(2)

מניות והמירים 

כ"סה

ח ממשלתי "אג

הנפקות 
(3)

ח חברות "אג

הנפקות 

והקצאות
(4)

ח חברות "אג

מימוש אופציות

ח למוסדיים "אג

TASE UP 
(5)

ח חברות "אג

כ"סה

מכשירים 

פיננסים
(6)

20016,768.3529.87,298.151,861.03,502.31.7-3,504.02,300.7

20026,856.4192.87,049.355,933.35,214.2322.7-5,536.9374.8

20033,858.0262.04,120.054,621.64,378.60.0-4,378.61,990.9

200419,390.4823.620,213.944,699.47,849.8496.14,959.113,305.05,596.8

200516,045.91,538.117,584.139,477.726,559.22,042.417,586.846,188.55,312.2

200651,637.91,103.552,741.535,898.924,262.6712.921,152.146,127.64,250.1

200726,773.22,076.628,849.936,732.651,921.81,388.539,324.692,634.910,225.9

200820,220.2970.721,190.960,246.320,290.8144.42,640.323,075.53,821.1

20097,638.1598.78,236.976,033.935,396.9451.73,046.338,894.92,418.3

201013,709.1585.114,294.260,521.941,411.2275.53,227.744,914.42,227.9

20116,205.7618.56,824.366,966.435,199.5356.35,528.641,084.41,444.7

20123,983.4152.04,135.383,972.628,537.7369.23,938.132,845.0557.8

20137,259.1439.27,698.366,101.334,031.9656.71,736.736,425.31,073.5

201414,454.9391.314,846.151,502.435,967.9686.420,111.656,766.0414.7

201538,885.6341.439,226.938,947.654,975.00.0977.555,952.5174.4

201628,872.0859.229,731.248,071.664,039.724.13,233.767,297.493.7

201713,437.51,054.814,492.346,704.273,930.8688.34,041.278,660.43,306.0

20187,979.1909.08,888.146,399.353,445.2194.012,912.366,551.42,432.2

201915,177.0774.115,951.169,257.568,092.450.73,752.571,895.63,241.6

202023,750.0505.224,255.2131,342.851,485.5250.114,100.665,836.21,587.8

2021

20213,853.972.33,926.114,836.93,341.90.01,151.24,493.10.0ינואר 

20213,790.211.33,801.514,224.54,105.90.0119.84,225.6220.1פברואר 

 2021מרץ 
(1)

3,380.47.53,387.913,316.32,951.00.08,172.011,123.00.0

20211,464.357.11,521.312,196.65,484.80.01,957.87,442.70.0אפריל 

20212,444.49.62,453.910,310.02,723.20.0814.83,537.90.0מאי 

20214,420.3137.74,558.09,722.13,365.10.00.03,365.10.0יוני 

20212,121.112.52,133.57,579.111,299.20.00.011,299.20.0יולי 

20211,600.032.01,632.05,165.94,606.20.01,315.65,921.80.0אוגוסט 

20211,071.91.71,073.61,806.72,782.70.00.02,782.70.0ספטמבר 

20211,310.239.81,349.95,713.29,482.20.03,139.212,621.40.0אוקטובר 

20211,874.43.61,878.15,616.310,861.80.0195.611,057.40.0נובמבר 

20211,853.920.21,874.12,264.515,252.90.00.015,252.90.0דצמבר 

202129,185.0405.129,590.1102,752.176,256.90.016,865.993,122.8220.1כ "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 שקל0.6-בסך כ:י חברות לא בורסאיות" מניות עTASE UP- כולל גיוס ב2021-ב

.Allergan plc מיליארד שקל במסגרת רכישת הפעילות הגנרית של 21-בסך כ" טבע" כולל הקצאה פרטית שביצעה 2016-ב

.מחצית הסכום במניות רגילות ומחצית הסכום במניות בכורה,  מיליארד שקל29-ב בסך כ"בארה" טבע"כולל הנפקה של , 2015-ב

. מיליארד שקל2-ב בסך כ"בארה" כיל" מיליארד שקל והצעת מכר למניות 4-ב בסך כ"בארה" פריגו"כולל הנפקה של , 2014-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. TASE UPח הנסחר במסגרת " אג2004החל ממאי   (5)

.TASE UP-ח הנסחר ב"ל באמצעות אג"שגויסו ממוסדיים בחו,  מיליארד שקל בהתאמה13.4- וכ11.3- כ3.5- כ13- כולל כ2021- וב2020-ב, 2018-ב, 2014-ב

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


