


IVS פורום
מדד נדל״ן מניב 

ישראל 2021

המדד מודד את התשואות הכוללות של הנדל״ן המניב המוחזק ישירות בין הערכת שווי אחת 
לשנייה. המדד עוקב אחר הביצועים של 1,190 נכסי נדל״ן להשקעה, עם שווי שוק כולל של 
99.6 מיליארד ש״ח נכון לדצמבר 2021. המדד מודד נכסים מניבים בפועל בלבד, ללא 
קרקעות להשקעה ונדל״ן להשקעה בהקמה. המדד מחושב ברמת תיק הנכסים הכולל של 9 
חברות/קרנות נדל״ן מניב מובילות לגביהן קיימים נתונים מפורטים בדוחות התקופתיים ו/או 
העבירו מידע נוסף שאיפשר למטב את הנתונים בדוחות (ראו רשימת החברות הנכללות 
בהמשך). ניתן לצפות בנספח מתודולוגיה למדד באתר פורום IVS, תחת הלשונית ׳מדד נדל״ן 
מניב ישראל׳. למידע מפורט ו/או בקשות להדגמת ניתוח ביצועים אל מול המדד, ניתן לפנות 

.support@ivsforum.org - במייל
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מאפייני סיכון

10 שנים 7 שנים 3 שנים

סטיית תקן

מחצית 
השונות

שיעורי היוון גלומים | 2021

מאפייני השוק

גודל שוק מוערך (דצמ׳ 2018)
180 מיליארד ₪

מאפייני המדד

שווי שוק
99,550 מיליון ₪

מספר נכסים
1,190

מספר תיקים
 9

שווי נכס ממוצע
84 מיליון ₪ 

ביצועי שנה קלנדרית

כל הנכסים מסחר תעשייה 
ולוגיסטיקה משרדים שנה

13.8% 12.1% 18.3% 14.7% 2021

3.8% 0.3% 9.3% 6.0% 2020

כל הנכסים
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ביצועי המדד | תשואה כוללת במונחים שנתיים

9 שנים 8 שנים 7 שנים 6 שנים 5 שנים 4 שנים 3 שנים שנתיים שנה

8.7% 13.8% כל 
הנכסים

10.3% 14.7% משרדים

13.7% 18.3% תעשייה 
ולוג׳

6.0% 12.1% מסחר

משרדים
5.9%

תעשיה ולוגיסטיקה
5.6%

מסחר
5.7%
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החזקות ישירות בנדל״ן מניב בישראל של החברות הנכללות במדד 
(מיליוני ₪)

עזריאלי
מליסרון

אמות
מבנה
גב ים
ישרס

ריבוע כחול
ביג

סלע

18,867
14,678

9,670
8,525

5,744
5,610

4,856
4,015

7,500 15,000 22,500 30,0000

27,584

מקור: דו״חות תקופתיים

מאפייני המגזרים במדד

מספר נכסים מספר תיקים
שווי נכס ממוצע 

(מיליוני ₪) 
שווי שוק כולל 

(מיליוני ₪) 

205 8 189 38,704 משרדים

668 8 18 12,037 תעשייה ולוג׳

298 9 150 44,632 מסחר

11 6 121 1,335 אחרים

39% משרדים

45% מסחר

4% אחר*

12% תעשיה ולוגיסטיקה

*מגורים להשכרה, דיור מוגן, חניונים, אחר
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© כל הזכויות שמורות לפורום IVS ישראל (ע״ר) 2022

פורום IVS ישראל (ע״ר)
מגדל פסגות, קומה 18, שדרות רוטשילד 3, תל-אביב 6688106

support@ivsforum.org  | 03.566.7665

הגבלת אחריות
פורום IVS עושה את מיטב המאמצים בהפקת פרסום זה. עם זאת, פורום IVS אינו טוען לדיוק ולשלמות תוכן הפרסום ולא יישא באחריות 
לכל נזק או הפסד שיגרם לקורא או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהתבססות על התוכן והנתונים המופיעים בפרסום זה. על הקורא חלה 

חובת הזהירות בבדיקת דיוק ושלמות הנתונים והמידע המופיעים בפרסום זה. 

תשואה כוללת 2021

18.0%

13.5%

9.0%

4.5%

0.0%

16.8%
15.5%

13.8% 13.4% 12.5%
11.4%

9.2%
8.3% 7.9%

4.0%

ארה״ב בריטניה ישראל שוודיה הולנד אוסטרליה פינלנד צרפת קנדה אירלנד
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נותני חסות בכירים

נותני חסות 

פרופיל חברה

פורום IVS גאה להיות נתמך על ידי הגופים המובילים הבאים

https://www.ivsforum.org/index2.php?id=10&lang=HEB
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