
2020מחירי דצמבר  - 2020 עד 2001, ערך שוק של ניירות הערך הרשומים בבורסה : 1-15לוח 
( ח"מיליארדי ש )

31.12.2021-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 

*TASE UPח "אג

- שוק איגרות חוב 

מכשירים פיננסים 

קרנות סל על - 

ח"מדדי 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

2001329.13.00.5236.417.5-----44.2

2002245.62.00.4242.119.3---0.40.351.9

2003381.24.21.5287.124.3-1.91.61.61.168.8

2004463.226.86.3312.439.04.89.04.64.73.393.3

2005626.154.58.3315.570.019.722.47.014.310.1105.2

2006717.8105.415.2320.4101.731.430.27.119.513.7106.5

2007889.0166.921.9319.6172.850.0118.317.318.913.381.2

2008456.3114.810.0360.3147.148.0148.123.021.715.381.0

2009773.5165.227.5397.5217.837.2159.625.820.714.492.5

2010849.6184.235.3410.2251.836.8167.525.615.710.3142.6

2011619.1160.529.4421.7242.836.8174.929.112.78.6126.4

2012613.0185.235.2466.4264.737.9197.237.77.24.5118.9

2013703.5237.058.6479.2270.033.7209.854.46.44.2125.1

2014779.4284.370.5495.6263.449.0229.758.94.03.2129.7

2015959.1311.675.1507.2276.647.0240.444.30.40.4116.9

2016831.4354.672.5504.2303.945.4252.240.40.30.3106.1

2017806.4408.375.4495.3331.143.3253.939.43.43.492.6

2018702.359.9-483.4335.344.526.0-6.36.3107.7

2019814.263.9-529.1371.836.328.7---119.1

2020842.360.4-630.9355.233.130.7---87.0

מחירים שוטפים - 2021בשנת , ערך שוק של ניירות הערך הרשומים בבורסה : 2-15לוח 
( ח"מיליארדי ש )

31.12.2021-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 

*TASE UPח "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

87.0---2020842.360.4-630.9355.233.130.7דצמבר 

87.0---2021836.862.8-640.5360.133.831.0ינואר 

89.0---2021837.963.3-640.4356.433.930.9פברואר 

91.0---2021877.065.6-654.1355.533.730.5מרץ 

95.0---2021910.269.0-658.2359.333.631.0אפריל 

98.0---2021951.770.7-660.6361.534.331.3מאי 

101.0---2021957.970.3-672.6359.633.331.4יוני 

103.0---2021961.070.1-670.5366.032.431.2יולי 

104.0---2021995.769.9-672.7369.933.831.6אוגוסט 

105.0---68.4-669.2369.933.331.5     20211,014.7ספטמבר 

107.0---71.2-716.5379.336.531.9     20211,058.3אוקטובר 

110.0---72.4-709.5381.136.731.9     20211,072.4נובמבר 

115.0---75.5-705.3392.133.332.2     20211,124.6דצמבר 

:הערות לטבלה

.2004 החל במאי TASE UP-המסחר ב* 
(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


