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  2020אוגוסט  - Bulletעדכון במתודולוגיית מדדי אינדקס 

לצורך התאמתם להתפתחויות האחרונות בשוקי  בחינה מקיפה של מתודולוגיית המדדיםבאינדקס כמדי שנה מבוצעת 

לשנה זו,  Bulletהאג"ח ולהיצע סדרות האג"ח העומדות בתנאי המדדים. עם סיום הבחינה למתודולוגיית מדדי אינדקס 

  נעדנכם על השינויים הצפויים במתודולוגיה החל מהעדכון הקרוב בתחילת אוגוסט:

  נון הבורסה הנוגע לשווי התחייבות מזערי לסדרת אג"ח הנכללת בהמשך לעדכון שבוצע לאחרונה בתק -שווי שוק

מש"ח אחריו, יעודכן תנאי הסף הכללי הנוגע לשווי  100-מש"ח לפני העדכון ל 200-במדד אשר נסחרת עליו קרן סל, מ

ן שלההממוצע ק סדרות אג"ח ששווי השוק "רישראל בהתאם, על פי הנוסח הבא:  Bulletשוק הסדרות במדדי אינדקס 

סדרת אג"ח שאינה נכללת  .ישראל Bulletבמאגר אינדקס מיליון ש"ח עשויות להיכלל  100-אינו נמוך מ במועד הקובע

שלה ישראל רק אם שווי השוק הממוצע  Bulletבמאגר אג"ח ישראל במועד הקובע עשויה להיכלל במאגר אינדקס 

 מיליון ש"ח." 120-במועד הקובע אינו נמוך מ

  אינדקס על מנת לייצר אחידות בנוגע לבחינת הסחירות המזערית של סדרת אג"ח במדדי  -סחירותBullet ישראל ,

סדרות האג"ח העומדות בתנאי  לכלהוחלט לעדכן את תנאי הסף הנוגע לסחירות, באופן שמהירות המחזור תיבחן 

 מש"ח טרם העדכון. 300המדד, ולא רק לסדרות אג"ח בעלות שווי שוק עד 

 טרם השינוי שיפורט להלן, לכל מדד במתודולוגיה נקבעה תקרת משקל ספציפית,  - במדדים ותשקל לסדרת מותקר

אשר למעשה נועדה לקטום את משקל הסדרות ששווי השוק שלהן גבוה מהמשקל היחסי שלהן במדד. התקרה 

ע הכללי של שוק שהוגדרה במתודולוגיה לקחה בחשבון את כמות הסדרות שעמדו בתנאי הסף של המדד ואת ההיצ

במדדים  קונצרניתתקרת המשקל של סדרת אג"ח האג"ח בישראל. לאחר בחינה ממושכת של סוגיה זו, הוחלט כי 

כל העומדות בתנאי הסף של בהתאם לכמות סדרות האג"ח  יםמועד קובע לעדכון המדדכל בכמפורט להלן תיקבע 

 במועד הקובע: %20על עלה יבמדד לא  קונצרניתובלבד שהמשקל של סדרת אג"ח  מדד

  לסדרת אג"ח קונצרנית במדד תקרת משקל  כמות סדרות אג"ח במדד
%20  6עד   
7-8  %15  

9-10  %12.5  
11-13  %10  
14-16  %7.5  
17-20  %6  

%5  ומעלה 21  
  

  דולר. Bulletישראל ואין שינויים במדדי אינדקס  Bulletיובהר כי כל השינויים שפורטו לעיל רלוונטיים אך ורק למדדי אינדקס 

  

  , במקביל לעדכון החודשי הקרוב במדדים.בתחילת אוגוסטכאמור, העדכון במתודולוגיה יכנס לתוקפו 

  

  

  בברכה,

  יניב קוניס

  מנכ"ל 

     אינדקס מחקר ופיתוח מדדים
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  דיסקליימר
  

כל הזכויות  ").אינדקס" :להלן ולעיל(מ "בע ופיתוח מדדים מחקר אינדקסמדדי אינדקס המופיעים במסמך זה נערכים ומחושבים על ידי 

   .הנגזרות ממדדי אינדקס שייכות לאינדקס

שחלו במידע המובא  וייתכן אי דיוקים וטעויות לכלול עלול המידע. לצרכים אינפורמטיביים בלבד זה מובא המופיע במסמך המידע כל

 אם, זה במידע המופיע במסמך משימוש שיגרמו הפסד או לנזק שהיא צורה בכל אחראית תהא לא אינדקס. פרסומו מאז לעיל שינויים

 לביצוע זה המלצה המופיע במסמך במידע לראות אין. המשתמש בידי רווחים ליצור זה עשוי במידע שימוש כי מתחייבת ואינה, יגרמו

 העצמאי דעתו לשיקול תחליף או/ו המשקיע צרכי פי על פרטני באופן להינתן האמור השקעות שיווק/לייעוץ תחליף או/ו השקעה פעולות

  . הקורא של

אף על פי שאינדקס עורכת ומחשבת את המדדים באמצעות מקורות מידע שלהערכתה הינם מהימנים, אין באפשרותה של אינדקס או 

נדקס אינה אחראית כלפי כל של כל צד אחר להבטיח את הדיוק ו/או את השלמות של חישוב המדדים או המידע הנכלל בהם. אי

משתמש או כלפי צד ג' כלשהו בגין נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים או אחרים שיגרמו להם כתוצאה משימוש בנתוני המדדים או 

 כתוצאה מטעות, ליקוי או שגיאה במדדים. אינדקס אינה מתחייבת להודיע בצורה כלשהי על טעות, ליקוי או שגיאה שנפלו במדדים.

ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי  מדדי

ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. 

רת מכשירי השקעה מחייב התקשרות ברישיון עם אינדקס. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של השימוש במדדי אינדקס לצורך יצי

אינדקס אשר ניתנים לשימוש על ידי מנהלים של מכשירי השקעה במסגרת רישיון בתוקף. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של 

ת או אחריות, באופן מפורש או משתמע, כלפי כל משתמש ו/או אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. לאינדקס אין כל מחויבו

כל צד שלישי בנוגע לכדאיות ההשקעה במוצרי השקעה בשוק ההון בכלל או במוצרי השקעה על מדדי אינדקס בפרט או ליכולת של 

  מדדי אינדקס לעקוב אחר ביצועי שוק ההון. 

ת על מידע, נתונים ותהליכים כמותיים המשמשים לצורך פיתוח, עריכת משקיעים צריכים להיות מודעים לסיכונים הכרוכים בהסתמכו

וחישוב מדדי ניירות ערך. המידע והנתונים שבהם נעשה שימוש עלולים לכלול טעויות כתוצאה מהסתמכות על מקורות מידע שגויים/לא 

ם כתוצאה מכשלים טכניים בתהליך. בעוד אינדקס עדכניים ו/או שינויי שוק שחלו מרגע השימוש בהם ובנוסף, ייתכנו טעויות או אי דיוקי

נוקטת בצעדים אקטיביים שמטרתם לאתר טעויות בנתונים וכשלים בתהליך כדי למזער את ההשפעה הפוטנציאלית שלהם על תוצאות 

  המדדים, לא ניתן להבטיח לחלוטין שטעויות ושגיאות מסוג זה לא יתרחשו בפועל. 

אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם מסמך זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב מסמך זה הינו רכושה של אינדקס. 

  ומראש. כל הזכויות שמורות.


