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  2020 דצמבר -עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח של אינדקס 

יבוצע העדכון החודשי בהרכב מדדי האג"ח של אינדקס. הריני לעדכנכם על השינויים  2020 בדצמבר 1בתחילת יום המסחר 

  הצפויים להתבצע במדדים:

  שינוי  שם נייר  מס' נייר שם מדד
  נגרעת אמות ג 1117357  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
  נגרעת תעשיה אווירית ג 1127547  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
  נגרעת בינל הנפקות ח 1134212  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
  נגרעת דמרי ו 1136936  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
  נגרעת אאורה י 3730413  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
  נגרעת 9אזורים  7150337  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
  מתווספת רני צים אג"ח א 1159680  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
  מתווספת ביג טז 1168442  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
  מתווספת ביג יז 1168459  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
  מתווספת 52מזרחי טפחות הנפקות  2310381  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה

  נגרעת תעשיה אווירית ג 1127547  אינדקס אג"ח כללי שקלי
  נגרעת בינל הנפקות ח 1134212  אינדקס אג"ח כללי שקלי
  נגרעת דמרי ו 1136936  אינדקס אג"ח כללי שקלי
  נגרעת אאורה י 3730413  אינדקס אג"ח כללי שקלי
  נגרעת אמות ג 1117357  אינדקס אג"ח כללי צמוד
  נגרעת 9אזורים  7150337  אינדקס אג"ח כללי צמוד
  מתווספת רני צים אג"ח א 1159680  אינדקס אג"ח כללי צמוד
  מתווספת ביג טז 1168442  אינדקס אג"ח כללי צמוד
  מתווספת ביג יז 1168459  אינדקס אג"ח כללי צמוד
  מתווספת 52מזרחי טפחות הנפקות  2310381  אינדקס אג"ח כללי צמוד

  נגרעת אמות ג 1117357  אינדקס קונצרני ר. קבועה
  נגרעת תעשיה אווירית ג 1127547  אינדקס קונצרני ר. קבועה
  נגרעת בינל הנפקות ח 1134212  אינדקס קונצרני ר. קבועה
  נגרעת דמרי ו 1136936  אינדקס קונצרני ר. קבועה
  נגרעת אאורה י 3730413  אינדקס קונצרני ר. קבועה
  נגרעת 9אזורים  7150337  אינדקס קונצרני ר. קבועה
  מתווספת רני צים אג"ח א 1159680  אינדקס קונצרני ר. קבועה
  מתווספת ביג טז 1168442  אינדקס קונצרני ר. קבועה
  מתווספת ביג יז 1168459  אינדקס קונצרני ר. קבועה
  מתווספת 52מזרחי טפחות הנפקות  2310381  אינדקס קונצרני ר. קבועה
  נגרעת תעשיה אווירית ג 1127547  אינדקס אג"ח שקלי מדורג
  נגרעת בינל הנפקות ח 1134212  אינדקס אג"ח שקלי מדורג
  נגרעת דמרי ו 1136936  אינדקס אג"ח שקלי מדורג
  נגרעת אאורה י 3730413  אינדקס אג"ח שקלי מדורג
  נגרעת אמות ג 1117357  אינדקס אג"ח צמוד מדורג
  נגרעת 9אזורים  7150337  אינדקס אג"ח צמוד מדורג
  מתווספת רני צים אג"ח א 1159680  אינדקס אג"ח צמוד מדורג
  מתווספת ביג טז 1168442  אינדקס אג"ח צמוד מדורג
  מתווספת ביג יז 1168459  אינדקס אג"ח צמוד מדורג
  מתווספת 52מזרחי טפחות הנפקות  2310381  אינדקס אג"ח צמוד מדורג
  נגרעת נאוויטס מימון א 1141365  אינדקס אג"ח דולר מדורג
  מתווספת סקייליין ב 1142033  אינדקס אג"ח דולר מדורג

  נגרעת אמות ג 1117357  ומעלה מאוזן AAאינדקס 
  נגרעת תעשיה אווירית ג 1127547  ומעלה מאוזן AAאינדקס 
  נגרעת בינל הנפקות ח 1134212  ומעלה מאוזן AAאינדקס 
  מתווספת ביג טז 1168442  ומעלה מאוזן AAאינדקס 
  מתווספת ביג יז 1168459  ומעלה מאוזן AAאינדקס 
  מתווספת 52מזרחי טפחות הנפקות  2310381  ומעלה מאוזן AAאינדקס 
  נגרעת תעשיה אווירית ג 1127547  ומעלה שקלי AAאינדקס 
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  שינוי  שם נייר  מס' נייר שם מדד
  נגרעת בינל הנפקות ח 1134212  ומעלה שקלי AAאינדקס 
  נגרעת אמות ג 1117357  ומעלה צמוד AAאינדקס 
  מתווספת ביג טז 1168442  ומעלה צמוד AAאינדקס 
  מתווספת ביג יז 1168459  ומעלה צמוד AAאינדקס 
  מתווספת 52מזרחי טפחות הנפקות  2310381  ומעלה צמוד AAאינדקס 
  נגרעת בינל הנפקות ח 1134212  פיננסי שקלי AA-AAAאינדקס 
  מתווספת 52מזרחי טפחות הנפקות  2310381  פיננסי צמוד AA-AAAאינדקס 
  נגרעת תעשיה אווירית ג 1127547  ריאליות שקלי AA-AAAאינדקס 
  נגרעת אמות ג 1117357  ריאליות צמוד AA-AAAאינדקס 
  מתווספת ביג טז 1168442  ריאליות צמוד AA-AAAאינדקס 
  מתווספת ביג יז 1168459  ריאליות צמוד AA-AAAאינדקס 
  נגרעת אמות ג 1117357  מנגנון מרווח A-AAאינדקס 
  נגרעת תעשיה אווירית ג 1127547  מנגנון מרווח A-AAאינדקס 
  נגרעת דמרי ו 1136936  מנגנון מרווח A-AAאינדקס 
  נגרעת 9אזורים  7150337  מנגנון מרווח A-AAאינדקס 
  מתווספת ביג טז 1168442  מנגנון מרווח A-AAאינדקס 
  מתווספת ביג יז 1168459  מנגנון מרווח A-AAאינדקס 
  נגרעת דמרי ו 1136936  1-3ישראל  A-AAאינדקס 
  מתווספת כללביט ז 1132950  1-3ישראל  A-AAאינדקס 
  מתווספת פניקס הון ד 1133529  1-3ישראל  A-AAאינדקס 
  מתווספת מבנה יח 2260479  1-3ישראל  A-AAאינדקס 
  מתווספת אלקטרה ד 7390149  1-3ישראל  A-AAאינדקס 
  נגרעת אמות ג 1117357  צמוד A-AAאינדקס 
  נגרעת 9אזורים  7150337  צמוד A-AAאינדקס 
  מתווספת ביג טז 1168442  צמוד A-AAאינדקס 
  מתווספת ביג יז 1168459  צמוד A-AAאינדקס 
  נגרעת דמרי ו 1136936  מאוזן Aאינדקס 
  נגרעת 9אזורים  7150337  מאוזן Aאינדקס 
  נגרעת דמרי ו 1136936  תקרת מנפיק Aאינדקס 
  נגרעת 9אזורים  7150337  תקרת מנפיק Aאינדקס 
  נגרעת 9אזורים  7150337  צמוד Aאינדקס 
  נגרעת דמרי ו 1136936  שקלי Aאינדקס 
  נגרעת דמרי ו 1136936  שקלי ישראל Aאינדקס 
  מתווספת גירון ו 1139849  2-4ישראל  Aאינדקס 
  נגרעת אאורה י HY-BBB  3730413אינדקס 
  מתווספת רני צים אג"ח א HY-BBB  1159680אינדקס 

  נגרעת פז נפט ה 1139534  2-4אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 
  נגרעת דיסקונט מנפיקים יג 7480155  2-4אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 
  מתווספת גירון ו 1139849  2-4אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 
  מתווספת 3פניקס  7670201  2-4אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 

  נגרעת דמרי ו 1136936  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג 
  נגרעת פז נפט ה 1139534  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג 
  נגרעת פועלים הנפקות יד 1940501  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג 
  נגרעת 6בזק  2300143  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג 
  נגרעת 8אשטרום נכסים  2510162  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג 
  מתווספת מיטב דש ג 1121763  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג 
  מתווספת נמקו א 1139575  ניםש 2-5אינדקס קונצרני מדורג 
  מתווספת רני צים אג"ח א 1159680  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג 
  מתווספת לייטסטון ב 1160746  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג 
  מתווספת ביג יד 1161512  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג 
  מתווספת 9בזק  2300176  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג 
  מתווספת 10בזק  2300184  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג 
  נגרעת מיטב דש ג 1121763  + שנים5אינדקס קונצרני מדורג 
  נגרעת נמקו א 1139575  + שנים5אינדקס קונצרני מדורג 
  נגרעת לייטסטון ב 1160746  + שנים5אינדקס קונצרני מדורג 
  נגרעת 9בזק  2300176  + שנים5אינדקס קונצרני מדורג 
  נגרעת 10בזק  2300184  + שנים5אינדקס קונצרני מדורג 
  מתווספת ביג טז 1168442  + שנים5אינדקס קונצרני מדורג 
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  שינוי  שם נייר  מס' נייר שם מדד
  מתווספת ביג יז 1168459  + שנים5אינדקס קונצרני מדורג 
  מתווספת 52מזרחי טפחות הנפקות  2310381  + שנים5אינדקס קונצרני מדורג 

  נגרעת תעשיה אווירית ג 1127547  ריאליות שקליאינדקס אג"ח חב' 
  נגרעת דמרי ו 1136936  אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי
  נגרעת אאורה י 3730413  אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי

  נגרעת 40מזרחי טפחות הנפקות  2310167  אינדקס אג"ח בנקים וביטוח
  מתווספת 52מזרחי טפחות הנפקות  2310381  אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

  מתווספת 52מזרחי טפחות הנפקות  2310381  אינדקס צמודות בנקים וביטוח
  מתווספת 52מזרחי טפחות הנפקות  2310381  )2אינדקס צמודות בנקים (כולל רובד 

  נגרעת אאורה י 3730413  אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה
  מתווספת רני צים אג"ח א 1159680  אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה
  מתווספת ביג טז 1168442  אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה
  מתווספת ביג יז 1168459  אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה

  נגרעת מגדלי תיכון ד 1159326  ומעלה Aאינדקס אג"ח תזרימיות 
  נגרעת וילאר ז 4160149  ומעלה Aאינדקס אג"ח תזרימיות 

  מתווספת סאות'רן ב 1143387  ומעלה Aתזרימיות אינדקס אג"ח 
  מתווספת אמות ו 1158609  ומעלה Aאינדקס אג"ח תזרימיות 
  מתווספת מגדלי תיכון ה 1168517  ומעלה Aאינדקס אג"ח תזרימיות 

  נגרעת פז נפט ה 1139534  שקלי LVאינדקס אג"ח 
  מתווספת סופרגז א 1167360  שקלי LVאינדקס אג"ח 

  נגרעת תעשיה אווירית ג 1127547  מיליון 500"ח שקלי עד אינדקס אג
  נגרעת בינל הנפקות ח 1134212  מיליון 500אינדקס אג"ח שקלי עד 
  נגרעת דמרי ו 1136936  מיליון 500אינדקס אג"ח שקלי עד 
  נגרעת פתאל אירופה ג 1141852  מיליון 500אינדקס אג"ח שקלי עד 
  נגרעת מגדלי תיכון ה 1168517  מיליון 500אינדקס אג"ח שקלי עד 
  נגרעת אאורה י 3730413  מיליון 500אינדקס אג"ח שקלי עד 
  מתווספת אקסטל ב 1135367  מיליון 500אינדקס אג"ח שקלי עד 
  מתווספת מגדלי תיכון ד 1159326  מיליון 500אינדקס אג"ח שקלי עד 

  נגרעת דמרי ו 1136936  שנים) 6(מתגלגל כל  2022אינדקס לפדיון 
  מתווספת רני צים אג"ח א 1159680  שנים) 6(מתגלגל כל  2024אינדקס לפדיון 

  נגרעת אדמה ב 1110915  אינדקס השקעה לרשויות מקומיות
  נגרעת ירושלים הנפקות ט 1127422  אינדקס השקעה לרשויות מקומיות
  נגרעת מגדלי תיכון ד 1159326  אינדקס השקעה לרשויות מקומיות
  נגרעת וילאר ז 4160149  אינדקס השקעה לרשויות מקומיות
  מתווספת אמות ו 1158609  אינדקס השקעה לרשויות מקומיות
  מתווספת מגדלי תיכון ה 1168517  אינדקס השקעה לרשויות מקומיות

  

  

  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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  מדדי אינדקס לעקוב אחר ביצועי שוק ההון. 

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

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

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

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

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

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.


