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  2020אוגוסט  - השקעה לרשויות מקומיותאינדקס  עדכון במתודולוגיית מדד

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

השקעה לרשויות אינדקס  האג"ח ולהיצע סדרות האג"ח העומדות בתנאי המדדים. עם סיום הבחינה למתודולוגיית מדד

  לשנה זו, נעדנכם על השינויים הצפויים במתודולוגיה החל מהעדכון הקרוב בתחילת אוגוסט: מקומיות

  השקעה לרשויות אינדקס נת לייצר אחידות בנוגע לבחינת הסחירות המזערית של סדרת אג"ח במדדי על מ -סחירות

סדרות האג"ח העומדות  לכל, הוחלט לעדכן את תנאי הסף הנוגע לסחירות, באופן שמהירות המחזור תיבחן מקומיות

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

  מספר הימים שאחריהם תיגרע סדרה במדד, הוחלט לעדכן את  - בשל ירידת דירוגסדרה גריעת מסחר לימי

 4"-ל על ידי אחת מחברות הדירוג מידרוג בדירוג) A2( או מעלות בדירוג) A(מתחת לדירוג במקרה של הפחתת דירוג 

 ."מסחר מהמועד בו נתקבל דיווח על דירוג הסדרה כאמור ימי

  2017בתחילת שנת בעת פיתוח המדד  - פ פרמטרים חלף משקל קבוע"לחישוב משקל סדרה במדד עמעבר ,

 כיוםחישוב המשקולות במדד על בסיס פרמטרים כפי שנעשה שנדרש לצורך מתמטי הפתרון הלא היה בידי אינדקס 

ל "הסיבה שמדד זה מבוסס על קריטריוני השקעה אקסוגניים שנקבעים על ידי מנכבכל מדדי אינדקס, פרט למדד זה. 

שכבות שונות שכל אחת קיבלה משקל  6כך, נוצרו במדד לצורך משרד הפנים והמדד נדרש להתאים עצמו לחוזר. 

פיתוח יכולות לחישוב מדדים מורכבים באמצעות ם ע ר המשקל נעשה על בסיס משקל אחיד.ובתוך כל שכבה פיזו

בהתבסס על הפרמטרים הידועים במועד הקובע לעבור לחישוב משקל סדרה במדד , הגיע העת )"פקטורים"(פרמטרים 

 לעדכון המדד. 

  פועל יוצא של שיטת חישוב המשקולות הקיימת הייתה עדכון חצי - שנתי-לעדכון חודשי חלף עדכון חצימעבר-

התדירות שנקבעה נועדה . , פרט למדד זהח בארץ"על אג בכל מדדי אינדקס כיוםכפי שנעשה שנתי במקום חודשי 

כעת, עם המעבר למנוע תחלופה מיותרת של סדרות במדד והתכסות תכופה של מנהל הקרן העוקבת אחר המדד. 

 לחישוב משקולות על בסיס פקטורים, המעבר לעדכון חודשי של המדד הינו טבעי ונדרש.

  

 .משנים את הרכב המדד הצפוי בעדכון הקרוב אלמלא בוצע העדכון ואינםנבדקו  יובהר כי כל השינויים שפורטו לעיל

  למנוע תחלופה מיותרת במדדים.שינויים להתאים את המדד לתנאי השוק העתידיים והטרת מ

  

  , 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 מדדי אינדקס המופיעים במסמך זה נערכים ומחושבים על ידי אינדקס

   .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 

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

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

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

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

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

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

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

ש ו/או אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. לאינדקס אין כל מחויבות או אחריות, באופן מפורש או משתמע, כלפי כל משתמ

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. 

ך פיתוח, עריכת משקיעים צריכים להיות מודעים לסיכונים הכרוכים בהסתמכות על מידע, נתונים ותהליכים כמותיים המשמשים לצור

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

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

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

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

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

  ומראש. כל הזכויות שמורות.


