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 ד אינדקס קונצרני חב' נדל"ן זרותהשקת מד

חדש במשפחת מדדי האג"ח של יושק באופן רשמי מדד ( 2017במרץ  1מחר ) הריני לעדכנכם כי החל מתחילת יום המסחר

 . אינדקס קונצרני חב' נדל"ן זרות :אינדקס

השקעה שצומח בקצב מהיר בשנים האחרונות בשוק האג"ח בישראל  אפיקמדד זה פותח במטרה למדוד את הביצועים של 

ל, חלקם הגדול באיי התאגדו מחוץ לישראאשר הפועלים בתחום הנדל"ן  גופיםהנפקות של סדרות אג"ח קונצרניות של  -

 .פנמהו הולנד ( והיתר במדינות אחרות דוגמתBVIהבתולה הבריטיים )

( BBB-המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות בריבית קבועה, שאינן צמודות או שצמודות למדד, שדירוגן לפחות )

התאגדו מחוץ לישראל וסווגו על ידי הבורסה בענף "נדל"ן ובינוי",  ( בדירוג מידרוג, שמנפיקותיהןBaa3בדירוג מעלות או )

 ח ישראל ר. קבועה ושעומדות בתנאי הסף של המדד.”שנכללות באינדקס אג

רשימת ניירות הערך המרכיבים את , ההיסטוריים , שערי המדדמתודולוגיית המדדאת הרכב המדד, אופן חישובו ועדכונו, 

הנכללים במדד ניתן לראות באופן שוטף באתר אינדקס בקישור: ד מניירות הערך ל אחולותיהם של כהמדד ומשק

components/-RE_investment_grade_corporate_bond_index-ignbonds/israeli_fore-http://indx.co.il/corp. 

 :ביומם הראשון ומשקלםאינדקס קונצרני חב' נדל"ן זרות מדורגות הכלולים במדד  ניירות הערךפירוט ן להל

 משקל במדד ח("שווי שוק )אש דירוג הצמדה מס' נייר שם נייר מס'

 Aa3 1,443,260 10.0% לא צמוד 1135656 מויניאן א 1

 A+ / A1 1,008,020 7.02% לא צמוד 1133891 לייטסטון א 2

 AA- / Aa3 981,676 6.83% לא צמוד 1137918 קיי.בי.אס א 3

 A2 959,385 6.68% לא צמוד 1132299 אקסטל א 4

 A+ 904,596 6.30% לא צמוד 1134923 רילייטד א 5

 A+ / A1 789,260 5.49% מדד 7230345 נורסטאר י 6

 A2 701,148 4.88% לא צמוד 1139781 יר ב-אול 7

 A / A2 678,369 4.72% לא צמוד 1133800 ספנסר א 8

 AA- / Aa3 635,517 4.42% לא צמוד 1131028 דה זראסאי ב 9

 A2 534,120 3.72% לא צמוד 1135367 אקסטל ב 10

 AA- / Aa3 529,572 3.69% לא צמוד 1137975 דה זראסאי ג 11

 A- 483,901 3.37% לא צמוד 1135664 דה לסר ה 12

 A+ 474,536 3.30% לא צמוד 1139575 נמקו א 13

 A 440,575 3.07% לא צמוד 1136589 קופרליין א 14

 A+ / A1 400,531 2.79% מדד 7230303 נורסטאר ט 15

 A- 372,077 2.59% לא צמוד 1134915 ג'י.אף.אי א 16

 A 352,816 2.46% לא צמוד 1136951 סטרוברי א 17

 AA- / Aa3 315,793 2.20% מדד 1127901 דה זראסאי א 18

 A3 297,676 2.07% לא צמוד 1136415 אמ.די.ג'י א 19

 A1 284,698 1.98% לא צמוד 1139732 קורנרסטון א 20

 A- 284,609 1.98% מדד 1132059 דה לסר ד 21

 BBB+ 278,760 1.94% לא צמוד 1140094 סאות'רן א 22

 A3 267,514 1.86% לא צמוד 1137314 דלשה קפיטל ב 23

 AA- 255,620 1.78% מדד 1122860 בראק אן וי א 24

 A / A2 242,724 1.69% לא צמוד 1139898 ספנסר ב 25

 AA- 228,375 1.59% מדד 1128347 בראק אן וי ב 26

 מחקר ופיתוח מדדים

 Xאינד

http://indx.co.il/corp-bonds/israeli_foreign-RE_investment_grade_corporate_bond_index-components/
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 בברכה,

 יניב קוניס

 מנכ"ל 

  אינדקס מחקר ופיתוח מדדים

 A- 225,230 1.57% לא צמוד 1136977 קליין א 27
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 אודות אינדקס
 

, קוניס יניב ידי על נוסדה אינדקס. השקעה צרכי למגוון ערך ניירות מדדי ועריכת חישוב, ובפיתוח בניתוח עוסקת אינדקס

 המעמיק המחקר לצורך. סל ותעודות נאמנות קרנות בפיתוח, וכן ל"ובחו בארץ השקעה מדדי בתחום רב וניסיון ותק בעל

 מדד בארץ ובחו"ל וכן, על אגרותמדדים ומוצרי  על מקיף פיננסי מידע מאגר אינדקס מתחזקת, מדדים פיתוח טרם שמבוצע

 ספציפיים לפרמטרים בהתאם בישראל הסחירים ההשקעה אפיקי את לפלח מאפשר אשר בישראל, ההון בשוק ומניות חוב

 השקעה מדדי עליהם ולייצר השונים הסגמנטים ביצועי את למדוד במטרה ועוד מ"מח, דירוג, הצמדה, מנפיק סוג כדוגמת

 . זה במסמך מופיעים חלקם אשר

 השקעה מדדי כמשפחת לשמש נועדה אשר, רחבה חוב אגרות מדדי משפחת יצירת היא אינדקס פעילות של הכותרת גולת

 כמדדי הן, קונצרניות ח"אג לצד ממשלתיות ח"באג השקעה המשלבים מדדים כוללת המשפחה. בישראל ח"האג בתחום

 ח"אג המכילים כלליים ח"אג כמדדי הן, מקובל השקעה לדירוג מתחת או/ו דירוג ללא סדרות גם הכוללים כלליים ח"אג

(. שקלי או צמוד) ספציפי הצמדה באפיק המתמחים כלליים ח"אג כמדדי והן בלבד מדורגות קונצרניות ח"ואג ממשלתיות

, דירוג קבוצות כדוגמת להשקעה ספציפיים קריטריונים על המבוססים קונצרניות ח"אג מדדי כוללת המשפחה, בנוסף

 ממשלתיות ח"אג ומדדי מקובלים פיננסיים יחסים ביניהם, אחרים ייחודיים ומאפיינים פעילות ענפי, מ"מח, פידיון תקופות

 .ספציפי מ"מח קריטריון על המבוססים

 

 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 

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

 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 

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

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

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

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

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. 

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

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

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

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

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

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

 ומראש. כל הזכויות שמורות.


