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  2020 ספטמבר - ח חברות ממשלתיות"אגעדכון במתודולוגיית מדדי אינדקס 

 ונפקו על ידי חברות ממשלתיותשה ח שמתמקד בסדרות"השקנו לראשונה בישראל מדד אג 2019באוגוסט  1-שנה, בכלפני 

ומגבלות הנוגעות למשקל של סדרה בודדת  בשוק הסחיר ההיצע המצומצם של סדרות מסוג זהלאור . )כהגדרתן בחוק(

  סדרות בלבד. 2יק על את כמות הסדרות למנפעד כה וים במדד, מתודולוגית המדד הגבילה ומנפיק מס

ח אשר נסחרות בשוק "סדרות אג 4 , כאשרמנפיקים שונים 6שהונפקו על ידי  ח"סדרות אג 9להיום, המדד מכיל נכון 

  .כאמור נפיקאינן נכללות בו כתוצאה ממגבלת הסדרות למ ,עומדות בכל תנאי המדדו

אפשר לכלול כמות בלתי מוגבלת של סדרות שהונפקו על ידי יפתרון מתמטי אשר עסקנו רבות בגיבוש האחרונה בתקופה 

, נעדכנם ל"הפיתוח הנם השלמת ע תקרת המשקל המירבית למנפיק במדד.מימנע מחריגה נפיק מסוים במדד ובמקביל מ

  :בעדכון החודשי של תחילת אוקטובר באופן מלאשיכנסו לתוקפן על השינויים הצפויים במתודולוגיית המדד, 

 של מנפיק מסוים במדד.ח "נפיק יבוטל, באופן שלא תוגבל כניסה של סדרות אגהסף הנוגע למגבלת סדרות למתנאי  -

, כאשר במהלך החודש יבוצע עדכון פקטורים 24%עמוד על תהמשקל למנפיק במועד הקובע לעדכון המדד תקרת  -

 .24.5%יעלה על  כלשהובתחילת יום מסחר במדד במקרה שבו משקל של מנפיק מסוים 

 .במועד הקובע לעדכון המדד 18%ח במדד תעמוד על "המשקל לסדרת אגתקרת  -

קובע יתוקנן באופן שבו הפקטור שנים במועד ה 10-מ של יותר מ"ח בעלת מח"מגבלת המשקל של סדרת אגפקטור  -

מטרת תיקנון זה היא למנוע  ח במועד הקובע לעדכון המדד."מ של סדרת האג"חלקי המח 10-שהתקבל לנייר יוכפל ב

  מ המדד."המדד, תאריך משמעותית את מחמ ארוך וחריג ביחס לממוצע "ח בודדת בעלת מח"מצב שסדרת אג

  

שערכנו ת בחינוהפילוח המשקל במדד ברמת מנפיקים.  את אופי המדד או את אינם משניםל כי כל השינויים לעייובהר 

ח במדד אולם ברמת המנפיקים עצמם, "טרם יישום השינוי במתודולוגיה מלמדות כי השינוי מביא להגדלת היצע סדרות האג

  .אינו מהותיהשינוי 

  

 מהווה נכס מעקב שלהמדד אולם לאור העובדה כי , אוקטוברבתחילת  יושלםכאמור, העדכון במתודולוגיה 

השינוי , הוחלט על יישום )כמה מאות מיליוני שקלים(המנהלת היקף משמעותי של נכסים  פעילהקרן נאמנות 

, לאחר מכן, )טמברבספ 1(תחול בעדכון החודשי הקרוב  הראשונה .פעימות 5במשך מתודולוגיה בפועל ב

  ודשי של תחילת אוקטובר., והפעימה האחרונה תתבצע בעדכון החבספטמבר 24-וב 17-, ב10-פעימה נוספת ב

  

  

  בברכה,

  יניב קוניס

  מנכ"ל 

     אינדקס מחקר ופיתוח מדדים

 



   2מתוך  2עמוד                  עדכון במתודולוגיית מדדי אינדקס: מחקר ופיתוח מדדים אינדקס
  

 

  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.


