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  הגדרות
  

  מונחים עיקריים לעניין מסמך זה:להלן ביאור של 

 הניתנים הון שטר תאגידית או התחייבות נדחה, למעט תעודת הון שטר וכן תאגידית התחייבות תעודת - "אג"ח קונצרנית"

  .למחיקה כפויה או כפויה להמרה

  .שהונפקה על ידי ממשלת ישראל או בנק ישראל התחייבות תעודת - "אג"ח ממשלתית"

  סדרה של אג"ח קונצרנית. - קונצרנית""סדרת אג"ח 

  סדרה של אג"ח ממשלתית. - "סדרת אג"ח ממשלתית"

  סדרה של אג"ח קונצרנית או סדרה של אג"ח ממשלתית. - "סדרת אג"ח"

  אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. -"עורך המדד" 

  .אינדקס מחקר ופיתוח מדדים ידי על ומפורסם המחושב" אינדקס" הביטוי את בשמו הנושא מדד כל - "מדדי אינדקס"

  אינדקס השקעה לרשויות מקומיות המפורט במסמך זה. - "המדד"

  תקרת משקל או משקל אחיד. - "מגבלת משקל"

  .במדד ח"אג סדרת של באחוזים המירבי המשקל - "תקרת משקל"

  מדד.שכבה מסוימת במשקל זהה לכל אחת מסדרות האג"ח הכלולות ב - משקל אחיד"שכבות "

  במדד. שכבה מסוימתמדד המעניק משקל זהה לכל אחת מסדרות האג"ח הכלולות ב - משקל אחיד"שכבות "מדד 

) תשלומי ריביתכולל את התקבולים ( דד השקעה ברוטו ממס, המחושב באופן שהואמ - )GTR(תשואה כוללת ברוטו "

  עליהן.ששולמו והזכויות שניתנו בגין המניות הכלולות בו ללא ניכוי המס ששולם 

  צמדה שהוגדר לסדרת האג"ח בתשקיף.בסיס הה - "הצמדה"

  לצרכן בישראל. המחירים סדרות אג"ח בעלות הצמדה למדד - "צמוד"

  סדרות אג"ח שאינן צמודות. - "שקלי"

המשקל המצרפי של  לבין לצרכן המחירים למדד הצמודות המשקל המצרפי של סדרות חלוקה באופן שווה בין - "מאוזן"

  .צמודות שאינן סדרות

  .העניין לפי, ריבית תשלום או קרן תשלום - "תשלום"

  הריבית התקופתית המשולמת בסדרת האג"ח. - "קופון"

עמידת  יכולת לעניין שנקבע השוואתי סולם פי על, סדרת אג"ח קונצרנית שהונפקה של הפירעון סיכויי הערכת - "דירוג"

  דירוג. חברת שקבעה הערכה לשיטת בהתאם, בהתחייבויות מנפיק סדרת האג"ח

  בדירוג אשר נוהגת לפרסם בפומבי דירוגים על סדרות אג"ח קונצרניות בישראל. העוסקת חברה - "חברת דירוג"

 (Baa3) בדירוג מעלות או (-BBB) לפחותקונצרנית בעלת דירוג אג"ח  תסדר - )Investment Grade( "סדרה בדירוג השקעה"

   סדרת אג"ח שהונפקה על ידי ממשלת ישראל ו/או בנק ישראל.או לחילופין, בדירוג מידרוג 

או לחילופין, בדירוג מידרוג  (A2) בדירוג מעלות או (A) לפחותקונצרנית בעלת דירוג אג"ח  תסדר - "מינימלי"סדרה בדירוג 

  סדרת אג"ח שהונפקה על ידי ממשלת ישראל ו/או בנק ישראל.

  אביב.-ת ערך בתלהמונח מתייחס לבורסה לניירו - "הבורסה"

  המונח מתייחס לרשות ניירות ערך בישראל. - "הרשות"
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  מדד מותאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים
  

  רקע

העומד בקריטריונים פותח במטרה לשמש כמדד השקעה המוצג במסמך זה ינדקס השקעה לרשויות מקומיות א מדד

  . 2008ביוני  23שנקבעו בחוזר המנהל הכללי של משרד הפנים מתאריך 

בהתאם להוראות הנוגעות לנכסי הבסיס המותרים להשקעה ולהוראות הנוגעות למדיניות ההשקעה המותרת על פי החוזר 

בבורסה לצד אגרות חוב קונצרניות הנסחרות בבורסה  ותב אחר איגרות חוב של מדינת ישראל הנסחרולעיל, המדד יעק

בדירוג  (A)-לכל אגרת חוב קונצרנית לא יפחת מ המינימליהדירוג כאשר  25%אשר משקלן המצרפי במדד לא יעלה על 

  .בדירוג מידרוג (A2) מעלות או

  האג"ח בישראל.המדד פותח לצורך שימוש של יועצי ומנהלי השקעות מוסדיים, וכן, משקיעים פרטיים בשוק 

ביצועי נכסי הבסיס  מדידת של האמורה המטרה את להשיג כדיהמתודולוגיה המפורטת במסמך זה נבנתה על ידי אינדקס 

הבלעדי ורטת מטה תיעשה על פי שיקול דעתו המפ מהמתודולוגיה חריגה או שינוי כל. זה המפורסם במסמך מדדה של

  ו.להשיג את מטרת ךימשישל עורך המדד באופן שמטרתו להבטיח כי המדד 

  אינדקס השקעה לרשויות מקומיות מדד

שאינן צמודות או  ,בריבית קבועה קונצרניותו ממשלתיות חוב איגרות כוללהינו מדד ה אינדקס השקעה לרשויות מקומיות

 מידרוג, בדירוג) Aa1( לבין) A2( שבין דירוג בטווח או מעלות בדירוג) +AA( לבין) A( שבין דירוג בטווח ,שצמודות למדד

שנים  7שנה ומעלה והמח"מ המירבי שלהן אינו עולה על שהונפקו בשוק המקומי כאשר מועד הפידיון הסופי שלהן הינו 

  שנים. 4.5יודגש כי המח"מ המשוקלל של המדד במועד הקובע לא יעלה על  של המדד. התקופתיבמועד העדכון 

  המדד בנוי משכבות האג"ח הבאות:

  לא צמודות (שקליות)אג"ח ממשלתיות 

 אג"ח ממשלתיות צמודות למדד המחירים לצרכן 

  בקבוצת דירוג שקליות אג"ח קונצרניותAA 

  בקבוצת דירוג צמודות אג"ח קונצרניותAA 

  בדירוגי (שקליות אג"ח קונצרניותAו (-)A+ בלבד (ללא דירוג (A- (או מקביל לו 

  בדירוגי (צמודות אג"ח קונצרניותAו (-)A+ בלבד (ללא דירוג (A- (או מקביל לו 

  כל אחת מקבוצות האג"ח הללו זוכה למשקל קבוע במדד, כפי שנקבע בנוסחת חישוב המדד להלן.

 לאור העובדה כי שוק האג"ח בישראל מורכב מסדרות צמודות למדד לצד סדרות שאינן צמודות, הוחלט להחיל במדד

 לבין הסדרות שאינן צמודות באופן שיחלק באופן שווה את בסיס ההצמדהמנגנון איזון קבוע בין הסדרות הצמודות למדד 

    של המדד בין סדרות הצמודות למדד המחירים לצרכן לבין הסדרות שאינן צמודות. 
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  כלליים תנאי סף
  

במועד עדכון המדד תיכלל להלן. יכללו רק סדרות אג"ח אשר יעמדו בתנאי הסף אינדקס השקעה לרשויות מקומיות  במדד

(להלן: "המועד  החודשים אפריל ואוקטוברו כל סדרת אג"ח אשר בתום שלושה ימי מסחר טרם יום המסחר האחרון של ב

  הבאים: המצטברים התנאים לגביה יתקיימוהקובע") 

  רק סדרות אג"ח שהונפקו בשקלים חדשים עשויות להיכלל במדד. -מטבע 

 רק סדרות אג"ח אשר רשומות למסחר בבורסה בת"א עשויות להיכלל במדד. סדרת אג"ח הנסחרת  - רישום למסחר

 מחוץ לבורסה או אשר רשומה כנייר ערך מוסדי לא תיכלל במדד.

 עשויות להיכלל במדד. ש"ח 1רק סדרות אג"ח ששווי יחידת המסחר שלהן תעמדנה על  - יחידת מסחר 

  ג"ח שנמצאת בהשעיית מסחר ו/או סדרת אג"ח שנפתחו בה הליכי מחיקה סדרת א -השעיה/הליך מחיקה ממסחר

 ממסחר לא תיכלל במדד.

  על "מכשירים פיננסים" לא תיכלל במדד.-סדרת אג"ח שמנפיקה מסווג על ידי הבורסה בענף -מנפיק 

  לעניין זה, במדד תיכלל לאבמועד הקובע הינה פחות משנה  שלה הסופי הפידיון שמועד ח"אג סדרת -מועד פידיון .

 עשויות להיכלל במדד. משנהלמעלה רק סדרות אג"ח בעלות מועד פידיון סופי של 

  שנים לא תיכלל במדד 7סדרת אג"ח שהמח"מ שלה במועד הקובע עולה על  -מח"מ. 

  רק סדרות אג"ח נושאות ריבית בשיעור קבוע בכל מועדי התשלום שנותרו עד למועד הפדיון הסופי עשויות  -קופון

להיכלל במדד. לעניין זה, תיחשב סדרת אג"ח כנושאת ריבית בשיעור קבוע גם אם נקבע בתנאי סדרת האג"ח כי החל 

חר שינוי שיעור הריבית, תמשיך סדרת ממועד מסוים ישתנה שיעור הריבית בו תישא סדרת האג"ח, ובלבד שגם לא

 האג"ח לשאת ריבית בשיעור קבוע.

  סדרת  מיליון ש"ח עשויות להיכלל במדד. 200-אינו נמוך מ במועד הקובערק סדרות אג"ח ששווי השוק שלהן  -שווי שוק

 220-ו נמוך מבמועד הקובע אינשלה אג"ח שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד רק אם שווי השוק 

 מיליון ש"ח.

  בחצי השנה שקדמה למועד הקובע לעדכון הממוצעת שלהן היומית התמורה הכספית שאג"ח סדרות רק  -סחירות

שנרשמה למסחר בפרק זמן קצר מחצי שנה סדרת אג"ח עבור  עשויות להיכלל במדד. ש"ח 50,000-אינה נמוכה מהמדד 

סדרת עד הקובע, ובלבד שהממוצעת ממועד הרישום למסחר ועד למוטרם המועד הקובע, תחושב התמורה הכספית 

 ימי מסחר לכל הפחות עד למועד הקובע. 5נרשמה למסחר אג"ח ה

 שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד.שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או רק סדרות אג"ח  - הצמדה 

  שבין דירוג בטווחרק סדרות אג"ח  -דירוג )A (לבין )AA+ (שבין דירוג בטווח או מעלות בדירוג )A2 (לבין )Aa1 (בדירוג 

בין שני במידה וסדרת אג"ח תדורג הן על ידי מעלות והן על ידי מידרוג, הדירוג הנמוך מ עשויות להיכלל במדד.מידרוג, 

קבוצת הדירוג והן לעניין סיווגה ב לעיל וכהגדרת מינימליהדירוגים יהיה הקובע הן לעניין סיווגה כסדרה בדירוג 

  דירוג אחת, דירוג זה יהיה הקובע. חברת. במקרים בהם סדרת אג"ח מדורגת רק על ידי במועד הקובע המתאימה
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  עדכון המדד
  

  מועדי עדכון

בהתאם לתנאי הסף שהוגדרו לעיל, ביניהם ילקחו בחשבון שינויים בשווי  חצי שנתיעל בסיס  ןויעודכ ןהרכב המדד יבח

 יום בתחילתהשוק, בדירוג ובמועדי הפידיון וכן, הרחבות סדרה והנפקות חדשות בשוק, כאשר השינויים יכנסו לתוקף 

תוספות, גריעות ושינויים אחרים הנובעים "). המדד מועד עדכון(להלן ולעיל: " מאי ונובמברהראשון של החודשים  המסחר

  סמוך למועד הקובע. יפורסמו במידת האפשר התקופתימהעדכון 

על שינויי שוק שיתרחשו אחר המועד הקובע וישפיעו על הרכב סדרות האג"ח במדד, יובאו בחשבון במועד העדכון הבא. 

המנויות  מהעילות יותר או אחתהמדד תתקיים  הקובע לבין מועד עדכון המועד שבין במקרה בו בתקופה ,אף האמור לעיל

  מיוחדים" להלן, לא תיכלל הסדרה במדד במועד העדכון הקרוב.במקרים  ח"אג סדרות בפרק "גריעת

בדירוג   (A)המדד יופחת דירוגה של סדרת אג"ח מתחת לדירוג הקובע לבין מועד עדכון המועד שבין במקרה בו בתקופה

ן עד במועד העדכון הקרוב אלא אם כבמדד ידי אחת מחברות הדירוג, לא תיכלל הסדרה  בדירוג מידרוג (A2) מעלות או

 (A2) בדירוג מעלות או  (A)יהיה לפחותתדרג אותה בדירוג אשר הדירוג  מחברותהמדד דירוג זה יוסר ואחת  למועד עדכון

  .בדירוג מידרוג

  אופן העדכון

  :להלן השלבים המפורטים לפי במדד הכלולות ח"האג סדרות רשימת תעודכן, עדכון מועד בכל

 .המדד של הסף בתנאי עומדות הקובע במועד אשר ח"האג סדרות כל למדד ייווספו, המדד עדכון במועד  .א

 .המדד של הסף בתנאי אינן עומדות הקובע במועד אשר ח"האג סדרות כל מהמדד יגרעו, המדד עדכון במועד  .ב

 נתוני הקרוב לפי העדכון במועד במדד להיכלל הצפויות ח"האג מסדרות אחת כל של משקלהיחושב  הקובע במועד  .ג

 .ח"האג סדרות

בעלות המח"מ  ח"האגשנים, יגרעו מהמדד סדרות  4.5היה ובמועד הקובע עלה המח"מ המשוקלל של המדד על 

 שנים, לכל היותר. 4.5שהמח"מ המשוקלל של המדד יעמוד על  עדהארוך ביותר, 

  גריעת סדרות אג"ח במקרים מיוחדים

 :להלן המפורטות ובדרכים במועדים שלהלן דמדהמ ח"אג סדרת תיגרע, שלהלן מהעילות יותר או אחת התקיימה

 מהמדד הקונצרנית ח"האג סדרת תיגרע, במועד כספיים חות"דו הגשת אי בשל קונצרנית ח"אג בסדרת המסחר הושעה  .א

  .מהמסחר השעייתה במועד

 לתקנון הרביעי בחלק )2.ב.6-) ו2.א.6 בסעיפים המפורטות העילות אחת בשל קונצרנית ח"אג בסדרת המסחר הושעה  .ב

  .בה המסחר השעיית לאחר סמוך מהמדד הקונצרנית ח"האג סדרת תיגרע, הבורסה

 סדרת תיגרע, ב לעיל-בסעיפים א ו המפורטות מהעילות שונה עילה בשל, קונצרנית ח"אג בסדרת המסחר הושעה  .ג

, הימים במניין יובאו לא, כאמור הימים מנין לעניין. הושעתה בו מהמועד מסחר ימי 4 בחלוף מהמדד הקונצרנית ח"האג

  .מהמדד הקונצרנית ח"האג סדרת תיגרע בו והיום הקונצרנית מהמסחר ח"האג סדרת הושעתה בו היום

 מהרישום הקונצרנית ח"האג סדרת מחיקת על שהוחלט כך בשל אחרון מסחר קונצרנית יום ח"אג לסדרת נקבע  .ד

  :להלן המפורט באופן מהמדד הקונצרנית ח"האג סדרת תיגרע, בבורסה למסחר

 ח"האג סדרת תגרע, לעיל הקונצרנית כאמור ח"האג בסדרת האחרון המסחר יום לפני המדד עדכון מועד מתקיים )1

 כאמור. המדד עדכון במועד מהמדד הקונצרנית
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 המסחר יום נקבע או הקונצרנית כאמור ח"האג בסדרת האחרון המסחר ליום עד המדד עדכון מועד מתקיים לא )2

 ח"האג סדרת תיגרע, לאחריו או המדד עדכון מועדל שקדם המסחר הקונצרנית ביום ח"האג בסדרת האחרון

 המסחר יום, הימים במניין יובאו לא. אחרון מסחר יום לה נקבע בו מהמועד מסחר ימי 4 בחלוף מהמדדהקונצרנית 

 .מהמדדהקונצרנית  ח"האג סדרת גריעת ומועד המדד עדכון מועד, האחרון המסחר יום נקבע בו

 המסחר ביום נעילה הקונצרנית שלב מסחר ח"האג בסדרת התקיים לעיל, לא 2-ו 1 בפסקאות האמור אף על )3

 יום לתחילת כאמור מהמדד גריעתה מועד ידחה, מהמדדהקונצרנית  ח"האג סדרת של גריעתה למועד שקדם

 שיתקיים המסחר יום לתחילת או נעילה מסחר הקונצרנית שלב ח"האג בסדרת יתקיים בו היום שלאחר המסחר

 .המוקדם מביניהם, הקונצרנית ח"האג בסדרת האחרון המסחר יום לאחר

 המסחר יום הקונצרנית לבין ח"האג בסדרת האחרון המסחר יום נקבע בו היום בין מסחר ימי 4-מ פחות התקיימו )4

 המסחר יום שלאחר המסחר יום הקונצרנית בתחילת ח"האג סדרת תיגרע, הקונצרנית ח"האג בסדרת האחרון

 המסחר יום נקבע בו היום, הימים במניין יובאו לא, כאמור הימים מנין לעניין. הקונצרנית ח"האג בסדרת האחרון

 הקונצרנית. ח"האג בסדרת האחרון המסחר הקונצרנית ויום ח"האג בסדרת האחרון

, השוק ושווי כאמור הקונצרנית ח"האג סדרת את שהנפיקה החברה ידי על קונצרנית ח"אג לסדרת רכש הצעת הוצעה  .ה

 תיגרע, ח"ש מיליון 200-מ נמוך, רכש הצעת הוצעה לא שלגביו הקונצרנית ח"האג מסדרת החלק של, ההצעה במועד

 ימי 4 ח בחלוף"ש מיליון 200-מ נמוך הוגדר שווי שוק שאינו שלהם הסף שבתנאי מהמדד הקונצרנית ח"האג סדרת

 לא, כאמור הימים מנין לעניין. מביניהם כמוקדם, הקרוב העדכון במועד כאמור או הרכש הצעת פרסום לאחר מסחר

 תיגרע סדרת האג"ח מהמדד. בו והיום כאמור הרכש הצעת פורסמה בו היום, הימים במניין יובאו

 גריעתה למועד שקדם המסחר ביום נעילה מסחר שלב קונצרנית ח"אג בסדרת התקיים לא אם, לעיל האמור אף על

 בו היום שלאחר המסחר יום לתחילת, מהמדד כאמור גריעתה מועד ידחה, מהמדד הקונצרנית ח"האג סדרת של

  .נעילה מסחר שלב הקונצרנית ח"האג בסדרת התקיים

הקונצרנית לאחר התשלום האמור  ח"האג השוק של סדרת ושווי קונצרנית ח"אג לסדרת הוחלט על פידיון חלקי מוקדם  .ו

ח, "ש מיליון 200-כאמור, על סך הנמוך מ הקונצרנית ח"האג סדרת את קהצפוי לעמוד, לפי הודעת החברה שהנפי

 4 בחלוף ח"ש מיליון 200-מ נמוך הוגדר שווי שוק שאינו שלהם הסף שבתנאי מהמדד הקונצרנית ח"האג סדרת תיגרע

 מנין לעניין. מביניהם כמוקדם, הקרוב העדכון במועד ההודעה על הפדיון החלקי כאמור או פרסום לאחר מסחר ימי

תיגרע סדרת האג"ח  בו והיום על הפדיון החלקי כאמור ההודעה פורסמה בו היום, הימים במניין יובאו לא, כאמור הימים

 מהמדד.

אחרת (להלן: "הסדרה  קונצרנית ח"קונצרנית (להלן: "הסדרה המוחלפת") בסדרת אג ח"אג הוחלט על החלפת סדרת  .ז

 מהמדדלחוק החברות, תיגרע הסדרה המוחלפת  350המחליפה") במסגרת הליך שעומד בתנאים המפורטים בסעיף 

לאחר אישור בית המשפט להחלפה האמורה על פי לוח הזמנים שתפרסם החברה ובמקומה תיכנס למדד הסדרה 

 טברים להלן:המחליפה ובלבד שבמועד ההחלפה האמורה יתקיימו התנאים המצ

 .המוחלפת של הסדרה האחרון המסחר ליום בסמוך למסחר תירשם המחליפה הסדרה )1

 .המוחלפת של הסדרה התשלום תנאי לכל זהים המחליפה הסדרה של התשלום תנאי כל )2

 .המוחלפת של הסדרה מהדירוג גבוה או זהה המחליפה הסדרה של הדירוג )3

 .המדד הסף של בתנאי עומדת המחליפה הסדרה )4

 הסדרה של. נ.ע 1 לפחות או המחליפה של הסדרה. נ.ע 1 לפחות תהיה המוחלפת הסדרה של. נ.ע 1 בגין התמורה )5

 .בתוספת מזומן המחליפה

 .כאמור במדד הסדרות את להחליף טכנית מניעה אין )6

ידי אחת על  מידרוג בדירוג) A2( או מעלות בדירוג) A(דירוגה הופחת מתחת לדירוג ו קונצרנית ח"אג סדרת דורגה  .ח

 הימים מניין לענייןבחלוף יום מסחר מהמועד בו נתקבל דיווח על דירוג הסדרה כאמור.  מהמדדתיגרע  מחברות הדירוג

 .הקונצרנית מהמדד ח"האג סדרת תיגרע בו והיום הסדרה דירוג על דיווח נתקבל בו היום, הימים במניין לא יובאו, כאמור
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 החברה על היה בו במועד שולם לא קונצרנית והתשלום ח"אג סדרת למחזיקי תשלום לשלם הייתה אמורה החברה  .ט

הקונצרנית  ח"האג סדרת לשלמו, תיגרע עליה היה בו במועד התשלום את תשלם לא לשלמו או שהחברה הודיעה כי

 כאמור, לפי העניין. ההודעה מסירת שולם או לאחר שלא התשלום מועד לאחר סמוך

 אחד ממועד יותר קיים, השונות לעילות ובהתאם, מהמדדקונצרנית  ח"אג סדרת לגריעת יותר או עילות שתי התקיימו

 .בסעיפים לעיל לאמור בהתאם לגריעתה ביותר המוקדם במועד מהמדדהקונצרנית  ח"האג סדרת תיגרע, מהמדד לגריעתה

 :להלן( הגריעה למועד שקדם המסחר ביום 14:00 שעה עד מהמדדקונצרנית  ח"אג סדרת של לגריעתה העילה בוטלה

 סוכות המועד בחול, לעיל האמור אף על .מהמדדהקונצרנית  ח"האג סדרת תיגרע לא"), העילה לביטול האחרון המועד"

   .הגריעה למועד שקדם המסחר ביום 12:00 בשעה העילה יהיה לביטול האחרון המועד פסח המועד ובחול

 ח"האג סדרת תיגרע, העילה לביטול האחרון המועד לאחר ,מהמדדקונצרנית  ח"אג סדרת של לגריעתה העילה בוטלה

  .מהמדדהקונצרנית 

 גריעתה מועד על עורך המדד ובה יודיע באתר עורך המדד הודעה תפורסם מהמדד קונצרנית ח"אג סדרת של גריעתה לפני

   .מהמדד הקונצרנית ח"האג סדרת של המתוכנן

  במדד ח"אג סדרת חישוב משקל

 הכלולותמשקל אחיד לכל סדרות האג"ח כ כהגדרתו לעיל יחושב שכבות משקל אחיד במדד ח"אג סדרת משקל  .א

 :להלן. ב בפסקה וכפוף לקבוע שלהלן הנוסחה פי על בשכבה שהוגדרה במדד,

𝑊 =  
𝑇𝑤

𝑁
 

𝑊  .במדד i ח"אג סדרת משקל  - 

𝑁   .שהוגדרה במדד jבשכבה  הנכללות ח"האג סדרות מספר  - 

𝑇𝑤   .שהוגדרה במדד jמגבלת משקל שנקבעה לשכבה   - 

  כל שכבה במדד:ל מגבלות המשקל שנקבעולהלן     

  מגבלת משקל  שכבה במדד
 38%  סדרות אג"ח ממשלתיות שקליות
 38%  סדרות אג"ח ממשלתיות צמודות

%4.8  במועד הקובע AAבקבוצת דירוג שקליות אג"ח קונצרניות סדרות   
%4.8  במועד הקובע AAבקבוצת דירוג  צמודותאג"ח קונצרניות סדרות   
%7.2  במועד הקובע) +A(-) וAבדירוגי (שקליות אג"ח קונצרניות סדרות   
%7.2  במועד הקובע) +A(-) וAבדירוגי ( צמודותאג"ח קונצרניות סדרות   

א. לעיל, משקלה  , כך שבמידה ועל פי החישוב שבס"ק3%תקרת המשקל לסדרת אג"ח קונצרנית במדד נקבעה על   .ב

 המדד של המשקל תקרת לפי במדד חלקה יקבעשל סדרת אג"ח קונצרנית במדד עלה על תקרת המשקל של המדד, 

יועבר  במדדהקונצרניות  ח"האג סדרות כל של העודף השיעור כל סך ".העודף השיעור: "להלן ייקרא הנותר והשיעור

סדרות האג"ח הממשלתיות בכל שכבה במדד  ביןאחיד  באופן יחולקבאופן שווה לשכבות של אג"ח ממשלתיות במדד ו

  . לעיל. א ק"שבס החישוב פי על משקלןבנוסף ל
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  מדדהחישוב 

 :להלן המפורטת הנוסחה פי על המדד יחושב  .א

𝐼 , = 𝐼 × 𝑊 × 
𝑃 ,

𝑃
 

n -  במדד הנכללות ח"האג סדרות מספר.  

𝐼 ,   . jבנקודת זמן  tהמדד ביום   - 

𝐼   .t-1המדד ביום   - 

𝑊   .אחיד משקלשכבות במדד  שחושב כפי, t ביום במדד i ח"אג סדרת של משקלה  - 

𝑃 ,   .jבנקודת זמן  t ביום i ח"אג סדרת שער  - 

𝑃   .t ביום i ח"אג סדרת של הבסיס שער  - 

 .GTR)אופן חישוב המדדים הינו תשואה כוללת ברוטו (  .ב

 .העשרונית הנקודה לאחר השנייה לספרה המעוגל חישוב לפי יפורסמו המדדים  .ג

 פי על, במדד הנכללות ח"האג סדרות של הנעילה שערי פי על מסחר יום כל בסוף ויפורסם יחושב הקובע המדד  .ד

 .לעיל הקבועה הנוסחה

 מסדרות אחת בכל ,האחרונה העסקה שער פי-על, המסחר במהלך ויפורסמו יחושבו הקובע המדד שאינם המדדים  .ה

  .במדד הנכללות ח"האג

  .ח"אג סדרת באותה הבסיס שער פי על המדד יחושב, במדד הנכללת ח"אג בסדרת עסקה בוצעה לא  .ו

  פרסום המדדים

  מסחר בבורסה באתר עורך המדד. יום כל בסוף יפורסם הקובע המדד  .א

  של עורך המדד. הכללי המנהל ידי על שתקבע יפורסמו, אם בכלל, בתדירות הקובע המדד שאינם מדדים  .ב

  הבהרות

 המשמשים והנתונים המדד הרכבי לעדכון המשמשים הנתונים לרבות, וועדכונ המדד לחישוב המשמשים הנתונים  .א

ו/או מידע המתפרסם באתר  המתפרסמים על ידי הבורסה הנתונים על יתבססו, במדד ח"אג סדרת משקל לחישוב

  .הבורסה על ידי החברות הנסחרות בבורסה

 הנקודה לאחר ספרות תפחת מחמש שלא מירבית דיוק ברמת יחושבו זה במסמך המפורטים והחישובים הנתונים כל  .ב

 והכל, המקובלים העיגול עקרונות לפי, העשרונית הנקודה השישית שלאחר הספרה עיגול של בדרך וזאת העשרונית

  אחרת. במפורש נקבע אם אאל

מדדי  הרכב את עורך המדד של הכללי המנהל יקבע אלו בהוראות כללים לגביהם נקבעו לא אשר מקרים בקרות  .ג

  .לעיל שפורטו בעקרונות בהתחשב, חישובם ואופן אינדקס

 של כניסתוימים טרם  14 לכל הפחות באתר עורך המדד תפורסם ועריכת או המדד חישוב באופן שינויים על הודעה  .ד

בחוזר המנהל הכללי במקרה בו ישונו נכסי הבסיס המותרים להשקעה  ,לעיל האמור אף על .המתוכנן לתוקף השינוי

של משרד הפנים או תחולנה בו הוראות בנוגע למדיניות ההשקעה המותרת אשר אינן מתקיימות במדד המפורט במסמך 

 ועל מנת להתאימ או עריכתו יים מיידיים באופן חישוב המדדזה, המנהל הכללי של עורך המדד יהא מוסמך לבצע שינו

 הודעה תפורסם ובלבד שטרם כניסת השינויים המיידים לעיל לתוקף להוראות החוזר המנהל הכללי של משרד הפנים

 השינויים המיידיים. על עורך המדד ובה יודיע באתר עורך המדד
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 במתודולוגיה. בחינת שיחולו השינויים יפורסמו בסופה אשר המדד מתודולוגיית של מקיפה בחינה תבוצע לשנה אחת  .ה

 ויכנס אפריל חודש במהלך יפורסם המדד במתודולוגיית השנתי והעדכון מרץ-פברואר בחודשים שנה מדי תבוצע המדד

 .מאי בתחילת לתוקף

חג או אירוע המדד מחושב מדי יום במשך כל ימי המסחר בבורסה בשנה נתונה. בימים בהם הבורסה סגורה לרגל   .ו

 אחר, לא יתבצע חישוב למדד.

    .www.tase.co.ilרשימה מלאה של ימי החופשות בבורסה ניתן למצוא באתר 



   16מתוך  11עמוד                 רשויות מקומיותהשקעה לאינדקס  מתודולוגית מדד: מחקר ופיתוח מדדים אינדקס
  
 
 

  תנאי רגולציה במדד
  

  עמידה בתנאי הבורסה להנפקת תעודות סל

 ליום עד מעודכן-29' מס עדכון-לחברות עומדים בתנאים שנקבעו על ידי הבורסה ב"מדריך המפורט במסמך זה מדדה

. להלן התנאים מקומירישום למסחר של סדרה של תעודות סל, שנכס הבסיס שלה הינו מדד " לצורך 274680 - 16.11.8

  המפורטים שמתקיימים במדד:

ת ערך במדד ("מתודולוגיית המדד"), שערי המדד, רשימת הרכב המדד ואופן חישובו, לרבות משקלם המירבי של ניירו .1

לפחות באתר האינטרנט  אחת ליוםניירות הערך המרכיבים את המדד ומשקל כל אחד מניירות הערך במדד יפורסמו 

. הגישה לנתונים המפורטים עורך המדדו/או באתר האינטרנט של  מחשב המדדו/או באתר האינטרנט של  החברהשל 

 .א תשלוםלללעיל תהיה 

 .%20תעודות התחייבות ממשלתיות, לא יעלה על  אינםשל נייר ערך במדד כאמור, שנכסי הבסיס שלו  המירבימשקלו  .2

 .%52א יעלה על לבמדד כאמור, הנכללים ערך  ותניירתאגיד שהנפיק של  המירבימשקלו  .3

או  ניירות ערך לפחות 15במועד הרישום למסחר של תעודות הסל ייכללו במדד המהווה נכס בסיס של תעודת הסל  .4

. על אף האמור לעיל, במדד כאמור שנכסי ניירות ערך לפחות 10 במקרה של מדד ענפי כהגדרתו במדריך הבורסה

 .חותניירות ערך לפ 2, ייכללו ממשלתיותהבסיס שלו הינן תעודות התחייבות 

 .לפחות שנההמדד מעודכן מדי  .5

מהסדרות של תעודות ההתחייבות, או תעודות ההתחייבות  כל אחתשווי השוק של  המדד לעדכון הקובע במועד .6

 .₪מיליון  200-לא יפחת מהניתנות להמרה, הנכללות במדד, לפי העניין, 

או תעודות ההתחייבות הניתנות  ,סך שווי השוק של תעודות ההתחייבותבמועד הרישום למסחר של תעודות הסל  .7

 .₪מיליארד  3-לא יפחת מ, הנכללות במדד, לפי העניין, ממשלתיותתעודות התחייבות או  להמרה
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  עמידה בתנאי הרשות לני"ע להקמת קרנות מחקות

ת הרשות לצורך הקמת קרנות מחקות. להלן הסוגיו והוראות פותח תוך הקפדה מירבית על עמידה בדרישות החקיקההמדד 

  בכל הנוגע להקמת וניהול קרנות מחקות: במדדהרלוונטיות שמתקיימות 

 בתקנות 2וסעיף  1994-ד"התשנ, בנאמנות משותפות בחוק השקעות ולהחזיק בקרן) שמותר לקנות (נכסים 59סעיף  .1

כל ניירות  - 1994-ה"התשנ, המרביים) בקרן ושיעוריהם ולהחזיק לקנות שמותר (נכסים בנאמנות משותפות השקעות

 הערך הנכללים במדד המפורטים במסמך זה נסחרים בבורסה בישראל (לא במערכת המסחר למוסדיים).

-ה"התשנ, המרביים) בקרן ושיעוריהם ולהחזיק לקנות שמותר (נכסים בנאמנות משותפות השקעות בתקנות 5סעיף  .2

 המוחזקים, תאגיד ערך שהוציא ניירות רשיעו יעלה לא מחקה ) בסעיף זה קובעת כי בקרן1תקנת משנה (א - 1994

 יעלה ולא, אחוז נקודות שתי בתוספת, הקרן של במדד הבסיס התאגיד משקל על, הקרן נכסי של הנקי מהשווי, בקרן

 .אחוזים 25 על

מפורט לעיל,  ה, ששיעורלסדרת אג"ח קונצרניות נקבעה תקרת משקל במדדכפי שמפורט לעיל בפרק "עדכון המדד", 

 הצפויות ח"האג מסדרות אחת כל של משקלה יחושב המדד לעדכון הקובע אשר עומדת בתקנה זה. בנוסף, במועד

 סדרות כל של במדד משקלן ח, כאשר במידה ועלה"האג סדרות נתוני לפי הקרוב העדכון במועד במדד להיכלל

 ביותר הנמוך השוק שווי בעלות הקונצרניות ח"האג סדרות מהמדד יגרעו, 20% על מנפיק אותו של הקונצרניות ח"האג

   .היותר לכל, %20 יהיה מנפיק אותו של הקונצרניות ח"האג סדרות כל של במדד המשקל שסך עד, מנפיק אותו של

 יילקחו, הבורסה של הענפי הסיווג לפי, ביטוח בענף או בנקים בענף כלולה אשר חברה הינו המנפיק כאשר, זה לעניין

 הקונצרניות ח"האג סדרות גם, המנפיק של הקונצרניות ח"האג סדרות כל של במדד משקלן חישוב לצורך בחשבון

אופן קביעת תקרת המשקל לתאגיד כלשהו הנהוגה במדד זהה באופן מלא  .המלאה בבעלותו בנות חברות שהנפיקו

  בונד של הבורסה.-לזו שמבוצעת במדדי תל

-ה"התשנ, המרביים) בקרן ושיעוריהם ולהחזיק לקנות שמותר (נכסים בנאמנות משותפות השקעות בתקנות 6סעיף  .3

 יעלה לא, בקרן המוחזקת, חוץ ערך נייר היא אם לרבות, חוב איגרת ) בסעיף זה קובעת כי שווי1תקנת משנה (א - 1994

 חוב. איגרת אותה של למסחר הרשום מהשווי אחוזים על עשרה

במסמך זה קיים תנאי סף לשווי שוק מזערי של סדרות האג"ח העשויות להיכלל במדד באופן שמקטין במדד המפורט 

  קרן לחרוג מיישום התקנה האמורה. את ההסתברות של מנהל

 נוסח( השקעה בדירוג שאינן מדורגות ח"לאג אפשרית חשיפה אודות הקרן בשם גילוי בדבר הקרנות למנהלי הוראה .4

 נמוך קריאה לדירוג סימן ללא בקרן המוחזקות ח"אג של דירוג מתייחסת לנסיבות בהן ירדההוראה  - )2014 - חדש

 בו מקום גם כי בה נקבע. מידרוג בדירוג) Baa3( או מעלות בדירוג) -BBB( : לפחות)Investment Grade(השקעה  מדירוג

 יחשב לא, הקרן של ההשקעות ממדיניות בחריגה ח"אג באותן ההחזקה כרוך המשך הקרן של ההשקעות מדיניות לפי

, 1994-ד"התשנ, בנאמנות משותפות לחוק השקעות) א(61 סעיף לפי, ההשקעות ממדיניות לחרוג כהפרת האיסור הדבר

 .שהחלה החריגה מיום ימים עשרה למשך

 בקרנות המותרת החריגה למשך בנוסף, ההוראה מעגנת את ההקלות הניתנות על ידי הרשות למנהלי הקרנות ביחס

 ."והמרה חברות -בארץ ח"אג" או/ו" כללי-בארץ ח"אג: "העל כותרות תחת פרסום לצורך אשר סווגו

קיימת של המדד בתנאי הסף לאור העובדה כי  לא יכללו במדד כאמור השקעה לדירוג מתחת ח"יובהר כי סדרות אג

 במקרים ח"אג סדרות בפרק "גריעת מידרוג. כפי שמפורט לעיל בדירוג )A2( או מעלות בדירוג) A( דרישת דירוג לפחות

 מסחר יוםחלוף במידרוג יגרעו  בדירוג) 2A( או מעלות בדירוג) A(לדירוג  מתחת הופחת שדירוגן מיוחדים", סדרות

 הימים מניין לעניין. או במועד העדכון הקרוב, כמוקדם מביניהםמהמועד בו נתקבל דיווח על דירוג הסדרה כאמור 

  .הסדרה מהמדדים תיגרע בו והיום סדרהה דירוג על דיווח נתקבל בו היום, הימים במניין לא יובאו, כאמור
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עומד בקנה אחד עם  למדד שהוקנההשמות  - 1994-ד"התשנ, בנאמנות משותפות בחוק השקעות (שם מטעה) 6סעיף  .5

 שעולה מחוזר כפי שמות לקביעת והכללים העקרונות בולהטעות. בנוסף, הושמו  כדי בודרישת המחוקק כי לא יהיה 

 קרן. שם לקביעת וכללים עקרונות ולנאמנים בדבר קרנות הרשות למנהלי

 לשמש שיכול כמדד על ידה המאושר מדד או הבורסה בידי הנערך מדד אינו המעקב שלהן שנכס מחקות קרנות הקמת .6

 אישור לאופן ביחס הרשות סגל "עמדת ולנאמנים קרנות למנהלי חוזר -בה  הנסחרות סל לתעודות מעקב כנכס

מחקות" דן בסוגיה הרלוונטית למדדי אינדקס, שאינם  בקרנות מדד ומחשב מדד עורך הקרן עם מנהל התקשרות

 מאושרים על ידה.  או הבורסה מדדים הנערכים בידי

בחוזר מפורטים פרמטרים שעל דירקטוריון מנהל הקרן לבחון טרם התקשרות עם עורך מדד, ובכלל זה, הרשות מצפה 

רישום לצורך  "274680 - 8.11.16 ליום עד מעודכן-29' מס עדכון-לחברות יינתן דגש גם לתנאים המנויים ב"מדריךכי 

 בתנאי . כפי שמפורט לעיל בפרק "עמידהלמסחר של סדרה של תעודות סל, שנכס הבסיס שלה הינו מדד מקומי

  הבורסה. ידי על בעושנק בתנאים עומדהמפורט במסמך זה  מדדה סל", תעודות להנפקת הבורסה
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  נתונים היסטוריים
  

  להלן מידע על מועדי השקת המדד, ימי ושערי הבסיס של המדד:

  שער בסיס יום בסיס יום ערך ראשון מועד השקת המדד  מדד

 100 31/03/2010 01/04/2010 03/05/2017 אינדקס השקעה לרשויות מקומיות
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  פרסום נתונים
  

 אחד כל המדדים ומשקל את המרכיבים הערך ניירות המדדים, רשימות שערימדדי אינדקס, בהם  ם עדכניים עלנתוני

 של המירבי משקלם לרבות, חישובם הנכללים במדדים ונתונים נוספים אודות מתודולוגית המדדים ואופן הערך מניירות

  .)indx.co.il( עורך המדדבאתר  ללא תשלום מפורסמים באופן שוטף הנכללים במדדים הערך ניירות

 Terminal Bizportal-ו Super Bizportalכדוגמת  במערכות מסחר ומידע פיננסי נבחרותלצפייה  זמיניםחלק מהנתונים כמו כן, 

 BE, מחשבים ותוכנהאפ.אמ.אר. מקבוצת  A-Online ,FMRמקבוצת  Ace-ו 2000מגמה , TradeOneגלובס , מקבוצת קו מנחה

 ובאתרי מידע כלכליים שונים.של בי טכנולוגיה פיננסית 
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  דיסקליימר
  

 .")אינדקס" :להלן ולעיל( מ"בע מדדיםופיתוח  מחקר מדדי אינדקס המופיעים במסמך זה נערכים ומחושבים על ידי אינדקס

   .כל הזכויות הנגזרות ממדדי אינדקס שייכות לאינדקס

שחלו  וייתכן אי דיוקים וטעויות לכלול עלול המידע. לצרכים אינפורמטיביים בלבד זה מובא במסמךהמופיע  המידע כל

 משימוש שיגרמו הפסד או לנזק שהיא צורה בכל אחראית תהא לא אינדקס. פרסומו מאז במידע המובא לעיל שינויים

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

 פרטני באופן להינתן האמור השקעות שיווק/לייעוץ תחליף או/ו השקעה פעולות לביצוע זה המלצה המופיע במסמך במידע

  . הקורא של העצמאי דעתו לשיקול תחליף או/ו המשקיע צרכי פי על

 אחראית איננה אולם, ערך ניירות מדדי לחישוב בדרישות עומדות זה במסמך המופיעות הנוסחאות כי מעריכה אינדקס

 משימוש שיגרמו הפסד או לנזק שהיא צורה בכל אחראית תהא לא אינדקס. אלו נוסחאות של ולשלמות לאמינות, לדיוק

 השקעה ו/או שימוש בהם מצד משקיעים, משתמשים ולקוחות מכשירי עבור ערך ניירות מדדי חישוב לצורך אלו בנוסחאות

 אין, מהימנים הינם שלהערכתה מידע מקורות באמצעות המדדים את ומחשבת עורכת שאינדקס פי על אף .שר הםבא

 הנכלל המידע או המדדים חישוב של השלמות את או/ו הדיוק את להבטיח אחר צד כל של או אינדקס של באפשרותה

 אחרים או תוצאתיים, עקיפים, ישירים נזקים בגין כלשהו' ג צד כל משתמש או כלפי כלפי אחראית אינה אינדקס. בהם

 להודיע מתחייבת אינה אינדקס. במדדים שגיאה או ליקוי, מטעות כתוצאה או המדדים בנתוני משימוש כתוצאה להם שיגרמו

  .במדדים שנפלו שגיאה או ליקוי, טעות על כלשהי בצורה

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

 המדדים על השקעה מקדמת מכשירי או משווקת, מאשרת, מנהלת השקעה ואינה צרכי למגוון ערך ניירות מדדי ועריכת

. אינדקס עם ברישיון התקשרות מחייב השקעה מכשירי יצירת לצורך אינדקס במדדי השימוש .מחשבת או/ו עורכת שהיא

 השקעה במסגרת מנהלים של מכשירי ידי על לשימוש אשר ניתנים אינדקס של מסחריים שמות המדדים הינם סימנים

 אין לאינדקסאין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. . רישיון בתוקף

 במוצרי ההשקעה לכדאיות בנוגע שלישי צד כל משתמש ו/או כל כלפי, משתמע או מפורש באופן, אחריות או ויבותמח כל

 ביצועי אחר לעקוב מדדי אינדקס של ליכולת או במוצרי השקעה על מדדי אינדקס בפרט או בכלל ההון בשוק השקעה

  . ההון שוק

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

כתוצאה מהסתמכות טעויות  לכלול יםמדדי ניירות ערך. המידע והנתונים שבהם נעשה שימוש עלול , עריכת וחישובפיתוח

יות או אי דיוקים כתוצאה טעוייתכנו ובנוסף, ו/או שינויי שוק שחלו מרגע השימוש בהם על מקורות מידע שגויים/לא עדכניים 

 כדי בתהליך כשליםו טעויות בנתונים אקטיביים שמטרתם לאתר בצעדים נוקטת אינדקס מכשלים טכניים בתהליך. בעוד

ושגיאות מסוג זה לא  לחלוטין שטעויות לא ניתן להבטיח, יםשלהם על תוצאות המדד הפוטנציאלית ההשפעה את למזער

  יתרחשו בפועל. 

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

  ת.שמורו הזכויות כל. ומראש בכתב

 

 

 

 

 


