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  2020 אוקטובר -עדכון שנתי במתודולוגיות מדדי האג"ח של אינדקס 

הסיגנמטים השונים של שוקי במטרה למדוד את ביצועיהם של אג"ח ישראל אינדקס מדדי השקנו את שנים וחצי  5לפי 

על מנת להבטיח כי המדדים ימשיכו להשיג את מטרתם לאורך זמן במקביל לשינויים החלים מעת לעת . האג"ח בישראל

בשוקי האג"ח בישראל, קיים צורך בביצוע עדכון תקופתי במתודולוגית המדדים אשר ישקף את שינויי השוק והרגולציה. 

שנה, בחינה מקיפה של המתודולוגיה אשר כמדי דדי אינדקס אג"ח ישראל, אנו מבצעים בהתאם למוגדר במתודולוגיות מ

  בסופה אנו מפרסמים את השינויים שיכנסו לתוקף.

עדכון המתודולוגיה, כפי שמפורט של תנאי הסף והקריטריונים השונים במדדים הוחלט על  השנתיתעם השלמת הבחינה 

, אשר יכנסו לתוקף http://indx.co.il/methodologies/indeX_Israeli_Bonds_Methodology באתר:במסמך המתודולוגיה 

  בעדכון הקרוב של תחילת חודש אוקטובר.

לעדכן את תנאי הסף למדדים, אלא פרט למספר מקרים פרטניים ודי שוליים, לא מצאנו לנכון בניגוד לעבר,  ,השנה

, קרי, עדכון כללי החישוב הנוגעים למשקלות סדרות י האג"חלהתמקד יותר בניהול הסיכונים הנובעים מחשיפות במדד

  האג"ח במדדים.

  במדדי האג"ח:העלולות להיווצר מטרת העדכון הנוכחי לצמצם ככל הניתן את החשיפות הבאות 

 במדד סדרה בודדתמשקל של  -

 במדד מנפיק מסויםמצרפי של כל סדרות האג"ח של משקל  -

 סמוך לפדיון הסופי של סדרות אג"ח במדד  סיכון נזילות -

 בסדרות אג"ח במדד סיכון אשראי גבוה -

 של סדרות אג"ח במדד מח"מ גבוה -

 בסדרות אג"ח שמתווספות למדד מניעת עיוותי מסחר חריגים -

 

תמציתי  להלן הסבר, הינו בעיקר מתמטי ופחות לוגיחישוב המדדים  שאופן הטיפול בחשיפות אלו במסגרתלאור העובדה 

  :העומד מאחוריוהרציונל הכלכלי והתהליך שיוטמע במדדים של 

 הוספת פרק של סוג נוסחת חישוב המדד -

לאור החשיבות להבהיר את אופן החישוב במדדים, הוחלט להוסיף למתודולוגיה פרק שמפרט את סוגי המדדים (שווי 

משקל אחיד "רגיל" ומשקל אחיד מדורג) וכן את קיום מנגנון לאיזון משקל קבוצתי במדדים. הפירוט הנ"ל רלוונטי שוק, 

 עבור משקיעים שמעוניינים לעקוב אחרי תהליך חישוב המשקלות ותיקנון הפקטורים הרלוונטיים למדד מסוים.

 תקרות המשקל של סדרות אג"ח במדדים -

  שיטה זו מתאימה מאוד אשר נותרת קבועה לאורך זמן. במדד  לניירבמדדים הוא לקבוע תקרת משקל המקובל הנוהג

למדדי מניות שכן היצע המניות הרלוונטיות אינו משתנה באופן תדיר בין עדכון לעדכון. לעומת זאת, ההיצע בשוק 

רה ופדיונות חלקיים בקרן, שינוי צאה מהנפקות חדשות ופדיונות סופיים, הרחבות סדהאג"ח משתנה באופן תכוף כתו

יש צורך לעדכן את תקרת המשקל במדד על רקע קיטון או גידול בהיצע סדרות לעתים שוק, דירוג ועוד. בהתאם לכך, 

 האג"ח העומדות בתנאי המדד.

  כאמור, תקרת המשקל היא החלטה שמתקבלת על ידי עורך המדד על בסיס ניסיונו והערכתו לגבי היצע הסדרות

במטרה לנטרל מראש את שיקול ונטיות למדד מסוים תוך מתן דגש לשיקולים של פיזור יעיל וסחירות מספקת. הרלו

הדעת הנלווה לקביעת תקרת המשקל ולהגביר את השקיפות מאחורי המנגנון שקובע את תקרת המשקל לסדרת 

 ולנו.ח שבניהמצאנו לנכון לקבוע תקרת משקל דינאמית במרבית מדדי האג"אג"ח במדדים, 
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 :להלן תקרות המשקל הקבועות של סדרות אג"ח במדדים הבאים  

  שם מדד
תקרת משקל 

  מדוע נקבעה תקרת משקל "קבועה"?  לסדרת אג"ח במדד

%2  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה  
תקרת משקל  -מדד אג"ח כללי (כולל מדינה) 

  דינאמית תגרום לחשיפה לא סבירה לאג"ח מדינה

%4  שקליאינדקס אג"ח ישראל   
תקרת משקל  -מדד אג"ח כללי (כולל מדינה) 

 דינאמית תגרום לחשיפה לא סבירה לאג"ח מדינה

%4  אינדקס אג"ח ישראל צמוד  
תקרת משקל  -מדד אג"ח כללי (כולל מדינה) 

  דינאמית תגרום לחשיפה לא סבירה לאג"ח מדינה

%18  אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות  
מצם וקביעת תקרת מדד שמבוסס כיום על היצע מצו

משקל דינאמית עלולה לייצר בו עיוותים בעדכונים 
  החודשיים

%1.5  מנגנון מרווח A-AAאינדקס   
מדד שמבוסס על מנגנון דינאמי שלא ניתן לבססו 

  על תקרת משקל דינאמית
  אין צורך בתקרת משקל -מדד אג"ח ממשלתי  ---  אינדקס מדינת ישראל שקלי
  אין צורך בתקרת משקל -מדד אג"ח ממשלתי  ---  מדד אינדקס מדינת ישראל צמוד
  אין צורך בתקרת משקל -מדד אג"ח ממשלתי  ---  5אינדקס מדינה שקלי מח"מ 
  אין צורך בתקרת משקל -מדד אג"ח ממשלתי  ---  5אינדקס מדינה צמוד מח"מ 

  אין צורך בתקרת משקל -מדד אג"ח ממשלתי  ---  אינדקס מדינה מאוזן
 

  בשאר מדדי  סדרת אג"חלהם נקבעה תקרת משקל קבועה, תקרת המשקל של המפורטים לעיל שלמעט המדדים

אינדקס המבוססים על שווי שוק, תיקבע כמפורט להלן במועד הקובע לעדכון המדדים בהתאם לכמות סדרות האג"ח 

 במועד הקובע: %20 על לא יעלההעומדות בתנאי הסף של כל מדד ובלבד שהמשקל של סדרת אג"ח במדדים 

  1כמות סדרות אג"ח במדד
תקרת משקל לסדרת אג"ח 

  1במדד
כמות סדרות אג"ח במדד 

  2תקרת משקל הפחתתליישום 
%20  6עד   --- 
7-8  %15  8 
9-10  %12.5  10 
11-13  %10  12 
14-16  %7.5  15 
17-23  %6  20 
24-30  %5  27 
31-40  %4  35 
41-50  %3  45 
56-75 %2.5  65 
75-100 %2  85 
101-150  %1.5  110 
151-300  %1  160 

%0.5  ומעלה 301  320 
  

תהא מחצית  2במדדים שהוגדר להם איזון קבוצתי בנוסחת החישוב המדד (הצמדה או פרמטר אחר), תקרת המשקל בטור  .1

 מהמשקל המפורט בטור זה והוא יקבע בהתאם לכמות סדרות האג"ח בקבוצה בעלת כמות הסדרות הקטנה במדד. 

יובהר כי במקרה של הקטנת כמות הסדרות במדד, תקרת המשקל החדשה תיכנס לתוקף במועד העדכון הקרוב, אולם במקרה  .2

של הגדלת כמות הסדרות במדד, תקרת המשקל החדשה תיכנס לתוקף במועד העדכון בו לראשונה כמות הסדרות תהא 

  ם תכופים בתקרת המשקל במדדים.לעיל. מטרת כלל זה היא למנוע שינויי 3לפחות כפי שמפורט בטור 

  

 ת אג"ח במדדיםוסדרמנפיק תקרות המשקל של  -

 למנפיק  בדומה לתקרת המשקל לסדרה בודדת במדד, בתחום מדדי האג"ח יש צורך גם לקטום את המשקל המירבי

מסוים במדד וזאת הן לצורך ניהול סיכונים (חשיפה גבוהה למנפיק מסוים עלולה לפגוע במשקיעים) והן כחלק 

למנפיק אג"ח  25%-מדרישות רגולציה (קרן נאמנות עוקבת מדד בישראל אינה יכולה להחזיק בחשיפה של יותר מ

 שאינו ממשלתי). 
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 ק מסוים במדד מתקבלת על ידי עורך המדד על בסיס ניסיונו גם במקרה זה, החלטה על תקרת המשקל של מנפי

והערכתו לגבי היצע הסדרות הרלוונטיות למדד מסוים תוך מתן דגש לשיקולים של פיזור יעיל וסחירות מספקת. 

במטרה לנטרל מראש את שיקול הדעת הנלווה לקביעת תקרת המשקל של מנפיק מסוים במדד ולהגביר את השקיפות 

נון שקובע את תקרת המשקל המירבי למנפיק במדדים, מצאנו לנכון לקבוע תקרת משקל דינאמית לכל מאחורי המנג

 הסדרות הקונצרניות של אותו מנפיק במרבית מדדי האג"ח שבניהולנו.

  לא תעלה במועד הקובע על התקרות להלן: כל סדרות האג"ח הקונצרניות של אותו מנפיקתקרת המשקל במדד של  

  שם מדד
קל תקרת מש

למנפיק קונצרני 
  במדד*

  מדוע נקבעה תקרת משקל "קבועה"?

%10  אינדקס קונצרני ישראל ר. קבועה   מדד עם מנגנון איזון בסיס הצמדה 
%12  ומעלה מאוזן AAאינדקס   מדד עם מנגנון איזון בסיס הצמדה 

%10  מנגנון מרווח AA-Aאינדקס   
מדד שמבוסס על מנגנון דינאמי שלא ניתן לבססו 

  תקרת משקל דינאמיתעל 
%12  1-3ישראל  AA-Aאינדקס    מדד עם מנגנון איזון בסיס הצמדה 
%10  מאוזן Aאינדקס    מדד עם מנגנון איזון בסיס הצמדה 

%12  2-4אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ    מדד עם מנגנון איזון בסיס הצמדה 
%12  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג    הצמדהמדד עם מנגנון איזון בסיס  
%12  + שנים5אינדקס קונצרני מדורג    מדד עם מנגנון איזון בסיס הצמדה 
%10  ומעלה Aאינדקס אג"ח תזרימיות    מדד עם מנגנון איזון בסיס הצמדה 

  

* יובהר כי כאשר המנפיק הינו חברה המסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או בענף "ביטוח", יילקחו בחשבון לצורך חישוב 

  במדד של כל סדרות האג"ח של המנפיק, גם סדרות האג"ח שהנפיקו חברות בנות בבעלותו המלאה.משקלן 
  

  ,למעט המדדים המפורטים לעיל, תקרת המשקל של מנפיק סדרת אג"ח בשאר מדדי אינדקס המבוססים על שווי שוק

עומדות בתנאי הסף של תיקבע כמפורט להלן במועד הקובע לעדכון המדדים בהתאם לכמות מנפיקי סדרות האג"ח ה

 במועד הקובע: %24לא יעלה על כל מדד ובלבד שהמשקל של מנפיק סדרת אג"ח במדדים 

  תקרת משקל למנפיק סדרת אג"ח במדד  כמות מנפיקי סדרות אג"ח במדד
%24  6עד   

7-10  %20  
11-12  %15  
13-16  %12  
17-20  %10  
21-30  %8  
31-49  %6  

%5  ומעלה 50  
 

 נמצא במגבלת המשקל המירבית של המדדחישוב משקל סדרת אג"ח במדד שבו מנפיק הסדרה  -

  הדרך הפשוטה להתמודד עם מצב בו למנפיק מסוים יש מספר סדרות במדד ועל פי בחינת המשקל שנעשית למדד

לאחר בחינת תנאי הסף לכל הסדרות הרלוונטיות למדד היא גריעת סדרות של אותו מנפיק (לרוב הסדרות בשווי 

ופין, ניתן לקבוע מראש מגבלת כמות השוק הנמוך ביותר או הסחירות פחות) עד לעמידה בתקרת המנפיק במדד. לחיל

סדרות למנפיק אשר בהכרח תעמוד בתקרת המנפיק במדד ולהימנע מתהליך זה. הבעיה בשתי הגישות הללו היא 

שהן לא אופטימליות בפיזור הסיכון במדד. שהרי, ככל שהמדד יכלול כמות גבוהה יותר של סדרות ותחת האילוץ של 

ה או מנפיק מסוים במדד, היינו יכולים להגיע לפיזור סיכון יעיל יותר אם היינו הסיכון הספציפי של סדר אי הגדלת

 משלבים עוד סדרות אג"ח של אותו מנפיק.

  על רקע פיתוח מתמטי שביצענו לאחרונה באינדקס, קיימת דרך חישוב שמאפשרת להכליל כמות בלתי מוגבלת של

תנאי הסף שלו) מבלי לחרוג מתקרת המשקל לסדרה סדרות של מנפיק מסוים במדד (שכמובן כולן מקיימות את 

בודדת או למנפיק מסוים במדד. באופן מעשי, המשמעות היא כי היה ונמצא בעת חישוב משקלות המדד כי סך המשקל 

של מנפיק מסוים עשוי לחרוג מתקרת המשקל למנפיק במדד, יחושב לכל סדרה של מנפיק מסוים תקרת משקל 
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סדרה בין כל סדרות המנפיק ובלבד שמשקלה של סדרה בודדת לא תעלה על תקרת בהתאם לגודלה היחסי של ה

 המשקל לסדרה במדד וכי הסך המשקל המצרפי של אותו מנפיק לא יחרוג מתקרת המשקל למנפיק במדד.
 

  התאמת פקטור מגבלת משקל בגין פדיון סופי בחודשים הקרובים -

מסחר שבהם יאופיינו הסדרות הללו מסיכון נזילות שפוגע ביכולת של סמוך לפדיון הסופי של סדרות אג"ח ייתכנו ימי 

מנהל הקרן העוקבת אחר המדד למכור את כל היתרה בנייר כחלק מגריעת הסדרה מהמדד. על כן, הוחלט לקבוע 

מועדי עדכון  2על תיקנון פקטור סדרה במדד באופן שיקטין מראש את משקלה של הסדרה במדד באופן הדרגתי 

  ד העדכון שבו צפויה הסדרה להיגרע מהמדד על רקע פדיון סופי בקרן. להלן התקנונים שיבוצעו בפקטור:טרם מוע

 תיקנון פקטור סדרה במדד  תקופה טרם מועד פדיון סופי בסדרת אג"ח
 0.25  בשל פדיון סופי  בחודש הבאסדרות אג"ח שצפויה להיגרע מהמדד בעדכון המדד 
 0.5  בשל פדיון סופי בעוד חודשייםסדרות אג"ח שצפויה להיגרע מהמדד בעדכון המדד 

  

  התאמת פקטור מגבלת משקל בגין סיכון אשראי גבוה בסדרות אג"ח במדדים -

  תנאי הסף של מדדי האג"ח של אינדקס מתייחסים לסיכונים שונים בסדרות האג"ח כדוגמת מח"מ, דירוג אשראי, שווי

וכו'. יחד עם זאת, לעתים עשויות להיכלל במדדים סדרות אג"ח שסיכון האשראי שלהן גבוה משמעותית שוק, סחירות 

אפשר לנקוט במספר גישות כלפי סדרות מסוג זה. למשל, ניתן לטעון כי מדד אמור לייצג ביחס ליתר הסדרות במדד. 

שוק או אפיק השקעה מסוים ואם אותן סדרות עומדות בתנאי הסף שלו, אזי הן צריכות להיכלל במדד. מנגד, יש 

 ות גריעתן מהמדד. הגורסים כי סדרות בסיכון גבוה עלולות לפגוע במשקיעים במדד ויש לנטרל את הסיכון באמצע

  התפיסה שלנו נוטה יותר לכיוון השני, שכן בימינו הטענה שמדד מהווה השקעה פאסיבית ותו לא מתעלמת מצרכי

המשקיע הסביר. מסיבה זו, בחרנו ליישם שיטה שמפחיתה סיכון למשקיעים בד בבד שהיא מותירה בידיהם את 

בסדרות בעלות סיכון אשראי גבוה. בנוסף, אופן הפעולה פוטנציאל התשואה העתידי במידה ויתממש תרחיש חיובי 

במסגרת תהליך חישוב שיתואר להלן מקטין את הצורך בהפעלת שיקול דעת של עורך המדד. הלכה למעשה, 

 מסוימתהפרמטרים הקובעים למדדים, תבוצע התאמת פקטורים במדד על מנת לתקנן את הפקטור של סדרת אג"ח 

סטיות תקן ביחס למרווח  3-מ גבוה ביותרמועד הקובע ימי המסחר שקדמו ל 5-צע שלה בהממובמידה ומרווח האשראי 

 האשראי הממוצע של המדד על בסיס סדרות האג"ח שעמדו בתנאי הסף שלו במועד הקובע:

   S. D.
 (𝑆 × )

 𝐹 =  𝐹 × 3 ×
𝑆

𝑆
 

𝐹   .iן של סדרת אג"ח פקטור מגבלת המשקל המתוקנ  - 

𝐹   .iפקטור מגבלת המשקל האחרון שחושב לסדרת אג"ח   - 

𝑆   במועד הקובע. iשל סדרת אג"ח הממוצע מרווח האשראי   - 

𝑆𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 -  .מרווח האשראי הממוצע של המדד על בסיס סדרות האג"ח שעמדו בתנאי הסף שלו במועד הקובע  

  לצורך תהליך חישוב הפקטורים והן לתקנונם הסופי.תוצאות החישוב הנ"ל ישמשו הן 

  מרווח האשראי במדד מסוים יעמוד במועד הקובע על המשמעות דה פקטו של יישום התהליך לעיל היא שאם נניח

, משקלה של הסדרה יופחת 10%-וסדרת אג"ח מסוימת הנכללת במדד תאופיין במועד זה במרווח של יותר מ 2.5%

, אז הפקטור 20%האשראי של אותה סדרת אג"ח. לצורך הדוגמה, אם המרווח שלה יעמוד על  למרווח 10%ביחס שבין 

 מהפקטור המקורי. 0.5המתוקנן יעמוד על 

  בסדרות אג"ח במדדים 10-התאמת פקטור מגבלת משקל בגין מח"מ גבוה מ -

  טבעי של מח"מ כל סדרות מח"מ ארוך מאוד מהווה סיכון השקעה בסדרת אג"ח. יחד עם זאת, במדדים לרוב יש מיצוע

האג"ח במדד. מבחינות שביצענו בשנים האחרונות, הרוב המוחלט של סדרות אג"ח קונצרניות בשוק המקומי מאופיינות 

אולם, יש מספר סדרות שהונפקו בתקופה האחרונה שמועד הפדיון שלהן הוא ארוך במיוחד שנים.  10במח"מ של עד 

 .שנים 10וכנגזרת המח"מ שלהן עולה על 
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  התאמת פקטורים במדד על מנת לתקנן את הפקטור של סדרת כחלק מתהליך ניהול הסיכונים במדד הוחלט על

 שנים: 10-במידה והמח"מ שלה במועד הקובע גבוה מ מסוימת במדדאג"ח 

 S. D.
(  )

 𝐹 =  𝐹 ×
10

𝐷
 

𝐹   .iפקטור מגבלת המשקל המתוקנן של סדרת אג"ח   - 

𝐹   .iפקטור מגבלת המשקל האחרון שחושב לסדרת אג"ח   - 

𝐷   במועד הקובע. iסדרת אג"ח  מח"מ  - 

  תוצאות החישוב הנ"ל ישמשו הן לצורך תהליך חישוב הפקטורים והן לתקנונם הסופי.

  במועד הקובע יעלה המשמעות דה פקטו של יישום התהליך לעיל היא שאם נניח המח"מ של סדרת אג"ח במדד מסוים

. לצורך הדוגמה, שנים למח"מ הנוכחי של אותה סדרה 10מח"מ משקלה של הסדרה יופחת ביחס שנים, אזי  10על 

 מהפקטור המקורי. 0.625, אז הפקטור המתוקנן יעמוד על שנים 16שלה יעמוד על  המח"מאם 
 

  התאמת פקטור מגבלת משקל לצורך מניעת עיוותי מסחר חריגים -

הדרך של מדד לכלי השקעה נעשית באמצעות קרנות עוקבות מדדים. קרנות אלו נדרשות להתאים את נכסיהן בהתאם 

ליצור עיוותי מסחר  כניסת סדרת אג"ח למדדים עשוילשינויים בהרכבי המדדים ובמשקולותיהם. לעתים, אירוע מסוג 

לרכוש היקף גבוה באותה סדרה ביחס למסחר בסדרת אג"ח מסוימת לאור העובדה כי הקרן העוקבת נדרשת  חריגים

  ה"רגיל" שלה או ביחס לגודלה בשוק. באופן דומה, גם שינויי משקל בסדרת אג"ח קיימת עלול להביא לתוצאה זהה. 

היה ונמצא במועד הקובע לעדכון המדד, כי כניסת סדרת אג"ח למדדים עשויה ליצור עיוותי מסחר בהתאם לכך, 

סדרת אג"ח, כפי שחושב לעיל, עשוי להיות חריג ביחס לגודלה של סדרה האג"ח ו/או היקף  חריגים או כי משקלה של

המסחר הבה, לפי החלטת המנהל הכללי של עורך המדד, יבוצע עדכון פקטור מיוחד לסדרות האג"ח הנ"ל במועד 

  הקובע לעדכון המדדים.
  

  החלת בחינת מהירות המחזור על כלל הסדרות במדד -

 בונד-כללי הבורסה במדדי תלהמפורט בסף התנאי הסחירות במדדי אינדקס אג"ח ישראל זהה לקריטריון נכון להיום, 

מיליון ש"ח במהלך חצי השנה שקדמה  300-מהירות המחזור של סדרת אג"ח ששווי השוק הממוצע שלה נמוך מ -

ל חציון ביחס להון הרשום . מאחר ואופן החישוב של מהירות המחזור מתבסס ע0.00001-למועד הקובע לא תפחת מ

למסחר של סדרת אג"ח מסוימת, החלתו בחינת מהירות המחזור על כלל הסדרות במדד ולא רק על סדרות בשווי נמוך 

  מאפשרת לנטר סדרות אג"ח שהסחירות שלהן אינה עומדת בתנאי זה.  ₪מיליון  300-מ

  

די האג"ח של אינדקס ימשיכו להשיג את מטרתם. אנו השינויים המפורטים לעיל נועדו על מנת להבטיח כי מדכל כאמור, 

נמשיך לבחון מעת לעת את מידת ההתאמה של מתודולוגית המדדים לשינויים המתרחשים בשוקי האג"ח ובמידת הצורך, 

  נעדכן מראש על שינויים שיבוצעו במתודולוגיה.

  

  .2020באוקטובר  1-ביכנסו לתוקף  מדדי אינדקס אג"ח ישראלהשינויים המפורטים במתודולוגיות 

  

  בברכה,

  יניב קוניס

  מנכ"ל 

    אינדקס מחקר ופיתוח מדדים
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  דיסקליימר
  

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

  הנגזרות ממדדי אינדקס שייכות לאינדקס. 

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

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

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

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

  של הקורא. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  מדדי אינדקס לעקוב אחר ביצועי שוק ההון. 

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

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

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

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

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

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

  ומראש. כל הזכויות שמורות.


