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

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

  הצפויים להתבצע במדדים:

  שינוי  שם נייר  מס' נייר שם מדד
  נגרעת אגוד הנפקות ז 1131762  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
  נגרעת רכבת ישראל א 1134980  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
  נגרעת רכבת ישראל ב 1134998  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
  נגרעת בזן ז 2590438  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
  נגרעת 19הכשרת ישוב  6120208  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
  מתווספת קורנרסטון ב 1160704  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
  מתווספת קרדן נדל"ן ד 1162353  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה

  מתווספת טמפו משקאות ג 1162544  ישראל ר. קבועה אינדקס אג"ח
  מתווספת 0425ממשל שקלית  1162668  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
  מתווספת פז נפט ח 1162817  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
  מתווספת אמות ז 1162866  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
  מתווספת אאורה טו 3730504  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה

  נגרעת אגוד הנפקות ז 1131762  אינדקס אג"ח ישראל שקלי
  נגרעת רכבת ישראל א 1134980  אינדקס אג"ח ישראל שקלי
  נגרעת 19הכשרת ישוב  6120208  אינדקס אג"ח ישראל שקלי
  מתווספת קורנרסטון ב 1160704  אינדקס אג"ח ישראל שקלי
  מתווספת ן דקרדן נדל" 1162353  אינדקס אג"ח ישראל שקלי
  מתווספת טמפו משקאות ג 1162544  אינדקס אג"ח ישראל שקלי
  מתווספת 0425ממשל שקלית  1162668  אינדקס אג"ח ישראל שקלי
  מתווספת פז נפט ח 1162817  אינדקס אג"ח ישראל שקלי
  מתווספת אמות ז 1162866  אינדקס אג"ח ישראל שקלי
  מתווספת אאורה טו 3730504  אינדקס אג"ח ישראל שקלי
  נגרעת רכבת ישראל ב 1134998  אינדקס אג"ח ישראל צמוד
  נגרעת בזן ז 2590438  אינדקס אג"ח ישראל צמוד

  נגרעת אגוד הנפקות ז 1131762  אינדקס קונצרני ישראל ר. קבועה
  נגרעת רכבת ישראל א 1134980  אינדקס קונצרני ישראל ר. קבועה

  נגרעת רכבת ישראל ב 1134998  ר. קבועהאינדקס קונצרני ישראל 
  נגרעת בזן ז 2590438  אינדקס קונצרני ישראל ר. קבועה
  נגרעת 19הכשרת ישוב  6120208  אינדקס קונצרני ישראל ר. קבועה
  מתווספת קורנרסטון ב 1160704  אינדקס קונצרני ישראל ר. קבועה
  מתווספת קרדן נדל"ן ד 1162353  אינדקס קונצרני ישראל ר. קבועה
  מתווספת טמפו משקאות ג 1162544  אינדקס קונצרני ישראל ר. קבועה
  מתווספת פז נפט ח 1162817  אינדקס קונצרני ישראל ר. קבועה
  מתווספת אמות ז 1162866  אינדקס קונצרני ישראל ר. קבועה
  מתווספת אאורה טו 3730504  אינדקס קונצרני ישראל ר. קבועה

  נגרעת אגוד הנפקות ז 1131762  אינדקס שקלי מדורג
  נגרעת רכבת ישראל א 1134980  אינדקס שקלי מדורג
  נגרעת 19הכשרת ישוב  6120208  אינדקס שקלי מדורג
  מתווספת קורנרסטון ב 1160704  אינדקס שקלי מדורג
  מתווספת קרדן נדל"ן ד 1162353  אינדקס שקלי מדורג
  מתווספת טמפו משקאות ג 1162544  אינדקס שקלי מדורג
  מתווספת פז נפט ח 1162817  אינדקס שקלי מדורג
  מתווספת אמות ז 1162866  אינדקס שקלי מדורג
  מתווספת אאורה טו 3730504  אינדקס שקלי מדורג
  נגרעת רכבת ישראל ב 1134998  אינדקס צמוד מדורג
  נגרעת בזן ז 2590438  אינדקס צמוד מדורג

  נגרעת אגוד הנפקות ז 1131762  ומעלה מאוזן AAאינדקס 
  נגרעת רכבת ישראל א 1134980  ומעלה מאוזן AAאינדקס 
  נגרעת רכבת ישראל ב 1134998  ומעלה מאוזן AAאינדקס 
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  שינוי  שם נייר  מס' נייר שם מדד
  מתווספת פז נפט ח 1162817  ומעלה מאוזן AAאינדקס 
  מתווספת אמות ז 1162866  ומעלה מאוזן AAאינדקס 
  נגרעת אגוד הנפקות ז 1131762  ומעלה שקלי AAאינדקס 
  נגרעת רכבת ישראל א 1134980  ומעלה שקלי AAאינדקס 
  מתווספת פז נפט ח 1162817  ומעלה שקלי AAאינדקס 
  מתווספת אמות ז 1162866  ומעלה שקלי AAאינדקס 
  נגרעת רכבת ישראל ב 1134998  ומעלה צמוד AAאינדקס 
  נגרעת אגוד הנפקות ז 1131762  פיננסי שקלי AA-AAAאינדקס 
  נגרעת רכבת ישראל ב 1134998  ריאליות צמוד AA-AAAאינדקס 
  נגרעת רכבת ישראל א 1134980  ריאליות שקלי AA-AAAאינדקס 
  מתווספת פז נפט ח 1162817  ריאליות שקלי AA-AAAאינדקס 
  מתווספת אמות ז 1162866  ריאליות שקלי AA-AAAאינדקס 
  נגרעת אגוד הנפקות ז 1131762  0-5שקלי  AAאינדקס 
  נגרעת רכבת ישראל א 1134980  0-5שקלי  AAאינדקס 
  נגרעת רכבת ישראל ב 1134998  0-5צמוד  AAאינדקס 
  מתווספת 29חשמל  6000236  0-5צמוד  AAאינדקס 
  מתווספת הראל הנפקות יג 1138171  +5שקלי  AAאינדקס 
  מתווספת הראל הנפקות טו 1143130  +5שקלי  AAאינדקס 
  מתווספת פז נפט ח 1162817  +5שקלי  AAאינדקס 
  מתווספת אמות ז 1162866  +5שקלי  AAאינדקס 
  נגרעת בראק אן וי ג 1133040  +5צמוד  AAאינדקס 
  נגרעת 29חשמל  6000236  +5צמוד  AAאינדקס 
  נגרעת אגוד הנפקות ז 1131762  מנגנון מרווח A-AAאינדקס 
  נגרעת רכבת ישראל א 1134980  מנגנון מרווח A-AAאינדקס 
  נגרעת רכבת ישראל ב 1134998  מנגנון מרווח A-AAאינדקס 
  נגרעת בזן ז 2590438  מנגנון מרווח A-AAאינדקס 
  נגרעת 19הכשרת ישוב  6120208  מנגנון מרווח A-AAאינדקס 
  מתווספת סאות'רן א 1140094  מנגנון מרווח A-AAאינדקס 
  מתווספת סאות'רן ב 1143387  מנגנון מרווח A-AAאינדקס 
  מתווספת קורנרסטון ב 1160704  מנגנון מרווח A-AAאינדקס 
  מתווספת קרדן נדל"ן ד 1162353  מנגנון מרווח A-AAאינדקס 
  מתווספת טמפו משקאות ג 1162544  מנגנון מרווח A-AAאינדקס 
  מתווספת פז נפט ח 1162817  מנגנון מרווח A-AAאינדקס 
  מתווספת אמות ז 1162866  מנגנון מרווח A-AAאינדקס 
  נגרעת אגוד הנפקות ז 1131762  שקלי -ישראל  A-AAאינדקס 
  נגרעת רכבת ישראל א 1134980  שקלי -ישראל  A-AAאינדקס 
  נגרעת 19הכשרת ישוב  6120208  שקלי -ישראל  A-AAאינדקס 
  מתווספת קרדן נדל"ן ד 1162353  שקלי -ישראל  A-AAאינדקס 
  מתווספת טמפו משקאות ג 1162544  שקלי -ישראל  A-AAאינדקס 
  מתווספת פז נפט ח 1162817  שקלי -ישראל  A-AAאינדקס 
  מתווספת אמות ז 1162866  שקלי -ישראל  A-AAאינדקס 
  נגרעת 28חשמל  6000228  1-3ישראל  A-AAאינדקס 
  נגרעת 200לאומי שה  6040141  1-3ישראל  A-AAאינדקס 
  נגרעת 19הכשרת ישוב  6120208  1-3ישראל  A-AAאינדקס 
  מתווספת ד 1ריט  1129899  1-3ישראל  A-AAאינדקס 
  מתווספת שפיר הנדסה א 1136134  1-3ישראל  A-AAאינדקס 
  נגרעת בזן ז 2590438  מאוזן Aאינדקס 
  נגרעת 19הכשרת ישוב  6120208  מאוזן Aאינדקס 
  מתווספת סאות'רן א 1140094  מאוזן Aאינדקס 
  מתווספת סאות'רן ב 1143387  מאוזן Aאינדקס 
  מתווספת קורנרסטון ב 1160704  מאוזן Aאינדקס 
  מתווספת קרדן נדל"ן ד 1162353  מאוזן Aאינדקס 
  מתווספת טמפו משקאות ג 1162544  מאוזן Aאינדקס 
  נגרעת בזן ז 2590438  צמוד Aאינדקס 
  נגרעת 19הכשרת ישוב  6120208  שקלי Aאינדקס 
  מתווספת סאות'רן א 1140094  שקלי Aאינדקס 
  מתווספת סאות'רן ב 1143387  שקלי Aאינדקס 
  מתווספת קורנרסטון ב 1160704  שקלי Aאינדקס 
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  שינוי  שם נייר  מס' נייר שם מדד
  מתווספת קרדן נדל"ן ד 1162353  שקלי Aאינדקס 
  מתווספת טמפו משקאות ג 1162544  שקלי Aאינדקס 
  נגרעת 19הכשרת ישוב  6120208  שקלי -ישראל  Aאינדקס 
  מתווספת קרדן נדל"ן ד 1162353  שקלי -ישראל  Aאינדקס 
  מתווספת טמפו משקאות ג 1162544  שקלי -ישראל  Aאינדקס 
  מתווספת אוריין ב 1143379  2-4ישראל  Aאינדקס 
  נגרעת סאות'רן א HY-BBB  1140094אינדקס 
  נגרעת סאות'רן ב HY-BBB  1143387אינדקס 
  מתווספת אאורה טו HY-BBB  3730504אינדקס 

  נגרעת 19הכשרת ישוב  6120208  2-4אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 
  מתווספת הראל הנפקות ז 1126077  2-4אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 
  מתווספת אוריין ב 1143379  2-4אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 
  מתווספת עמידר א 1143585  2-4אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 
  מתווספת קורנרסטון ב 1160704  2-4אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 
  מתווספת אאורה טו 3730504  2-4אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 

  נגרעת 19הכשרת ישוב  6120208  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג 
  מתווספת אגוד הנפקות ט 1139492  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג 
  מתווספת קליין ב 1140409  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג 
  מתווספת קורנרסטון ב 1160704  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג 
  מתווספת אאורה טו 3730504  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג 
  מתווספת 180לאומי  6040422  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג 
  נגרעת אגוד הנפקות ט 1139492  + שנים5אינדקס קונצרני מדורג 
  נגרעת קליין ב 1140409  + שנים5אינדקס קונצרני מדורג 
  נגרעת 180לאומי  6040422  + שנים5אינדקס קונצרני מדורג 
  מתווספת קרדן נדל"ן ד 1162353  + שנים5אינדקס קונצרני מדורג 
  מתווספת טמפו משקאות ג 1162544  + שנים5אינדקס קונצרני מדורג 
  מתווספת פז נפט ח 1162817  + שנים5אינדקס קונצרני מדורג 
  מתווספת אמות ז 1162866  + שנים5אינדקס קונצרני מדורג 

  נגרעת רכבת ישראל א 1134980  אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי
  נגרעת 19הכשרת ישוב  6120208  אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי
  מתווספת קורנרסטון ב 1160704  אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי
  מתווספת קרדן נדל"ן ד 1162353  אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי
  מתווספת טמפו משקאות ג 1162544  אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי
  מתווספת פז נפט ח 1162817  אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי
  מתווספת אמות ז 1162866  אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי
  מתווספת אאורה טו 3730504  אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי

  נגרעת רכבת ישראל א 1134980  אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה
  נגרעת רכבת ישראל ב 1134998  אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה
  נגרעת 19הכשרת ישוב  6120208  אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה
  מתווספת אאורה טו 3730504  אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה

  נגרעת דלתא א 6270144  אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך
  מתווספת סלקום ח 1132828  אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך

  מתווספת אמות ו 1158609  במינוף פיננסי נמוךאינדקס אג"ח 
  מתווספת קרדן נדל"ן ד 1162353  אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך
  נגרעת צרפתי ט 4250197  אינדקס שקלי במינוף פיננסי נמוך
  נגרעת שטראוס ד 7460363  אינדקס שקלי במינוף פיננסי נמוך
  נגרעת וס השטרא 7460389  אינדקס שקלי במינוף פיננסי נמוך
  מתווספת קרדן נדל"ן ד 1162353  אינדקס שקלי במינוף פיננסי נמוך
  מתווספת טמפו משקאות ג 1162544  אינדקס שקלי במינוף פיננסי נמוך
  מתווספת אמות ז 1162866  אינדקס שקלי במינוף פיננסי נמוך

  נגרעת פסיפיק א 1137918  ומעלה Aאינדקס אג"ח תזרימיות 
  נגרעת סאמיט יא 1156405  ומעלה Aתזרימיות אינדקס אג"ח 

  מתווספת סאות'רן א 1140094  ומעלה Aאינדקס אג"ח תזרימיות 
  מתווספת ביג יג 1159516  ומעלה Aאינדקס אג"ח תזרימיות 
  מתווספת גזית גלוב יד 1260736  ומעלה Aאינדקס אג"ח תזרימיות 
  מתווספת נורסטאר יב 7230402  ומעלה Aאינדקס אג"ח תזרימיות 

  נגרעת סאמיט ו 1130939  שקלי LVאינדקס אג"ח 
  נגרעת סאמיט ז 1133479  שקלי LVאינדקס אג"ח 
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  שינוי  שם נייר  מס' נייר שם מדד
  נגרעת דלשה קפיטל ב 1137314  שקלי LVאינדקס אג"ח 
  נגרעת סקייליין א 1138775  שקלי LVאינדקס אג"ח 
  נגרעת קליין ב 1140409  שקלי LVאינדקס אג"ח 
  נגרעת סאות'רן ב 1143387  שקלי LVאינדקס אג"ח 
  נגרעת סאמיט י 1143395  שקלי LVאינדקס אג"ח 
  נגרעת 4הכשרה ביטוח  1156025  שקלי LVאינדקס אג"ח 
  נגרעת 19הכשרת ישוב  6120208  שקלי LVאינדקס אג"ח 
  מתווספת דלק קבוצה לא 1134790  שקלי LVאינדקס אג"ח 
  מתווספת סלקום יב 1143080  שקלי LVאינדקס אג"ח 
  מתווספת אלטיטיוד א 1143924  שקלי LVאינדקס אג"ח 
  מתווספת מנורה הון ו 1160241  שקלי LVאינדקס אג"ח 
  מתווספת נמקו ב 1160258  שקלי LVאינדקס אג"ח 
  מתווספת אורון ב 1160571  שקלי LVאינדקס אג"ח 
  מתווספת כללביט יא 1160647  שקלי LVאינדקס אג"ח 
  מתווספת לייטסטון ב 1160746  שקלי LVאינדקס אג"ח 
  מתווספת אמ.ג'י.ג'י ב 1160811  שקלי LVאינדקס אג"ח 

  מתווספת אפי נכסים י 1160878  שקלי LVח אינדקס אג"
  מתווספת בזן י 2590511  שקלי LVאינדקס אג"ח 
  מתווספת אלקו יג 6940233  שקלי LVאינדקס אג"ח 
  מתווספת יוניברסל ג 1160670  צמוד LVאינדקס אג"ח 
  מתווספת נורסטאר יב 7230402  צמוד LVאינדקס אג"ח 

  נגרעת אגוד הנפקות ז 1131762  מיליון 500אינדקס אג"ח שקלי עד 
  נגרעת רכבת ישראל א 1134980  מיליון 500אינדקס אג"ח שקלי עד 
  נגרעת מגדלי תיכון ד 1159326  מיליון 500אינדקס אג"ח שקלי עד 
  נגרעת 19הכשרת ישוב  6120208  מיליון 500אינדקס אג"ח שקלי עד 
  מתווספת טאואר ז 1138494  מיליון 500אינדקס אג"ח שקלי עד 
  מתווספת קורנרסטון ב 1160704  מיליון 500אינדקס אג"ח שקלי עד 
  מתווספת קרדן נדל"ן ד 1162353  מיליון 500אינדקס אג"ח שקלי עד 
  מתווספת ג טמפו משקאות 1162544  מיליון 500אינדקס אג"ח שקלי עד 
  מתווספת פועלים הנפקות יא 1940410  מיליון 500אינדקס אג"ח שקלי עד 
  מתווספת אאורה טו 3730504  מיליון 500אינדקס אג"ח שקלי עד 
  נגרעת רכבת ישראל ב 1134998  מיליון 500אינדקס אג"ח צמוד עד 
  נגרעת מגה אור ח 1147602  מיליון 500אינדקס אג"ח צמוד עד 
  נגרעת 10מקורות  1158468  מיליון 500אינדקס אג"ח צמוד עד 
  נגרעת בזן ז 2590438  מיליון 500אינדקס אג"ח צמוד עד 
  נגרעת 21הכשרת ישוב  6120224  מיליון 500אינדקס אג"ח צמוד עד 
  נגרעת 22הכשרת ישוב  6120240  מיליון 500אינדקס אג"ח צמוד עד 

  מתווספת דלק קבוצה יג 1105543  מיליון 500עד אינדקס אג"ח צמוד 
  מתווספת אלדן תחבורה ה 1155357  מיליון 500אינדקס אג"ח צמוד עד 
  מתווספת גזית גלוב ד 1260397  מיליון 500אינדקס אג"ח צמוד עד 
  מתווספת 2פניקס  7670177  מיליון 500אינדקס אג"ח צמוד עד 

  נגרעת 19הכשרת ישוב  6120208  שנים) 6(מתגלגל כל  2024אינדקס לפדיון 
  נגרעת שטראוס ד 7460363  2023שקלי  Bulletאינדקס 
  מתווספת סאות'רן א 1140094  2023לפירעון  A-AAאינדקס 

  מתווספת ביג ה 1129279  0-6אינדקס סולם אג"ח מדורג 
  מתווספת 0425ממשל שקלית  1162668  אינדקס מדינה מאוזן

 

  

  בברכה,

  יניב קוניס

  מנכ"ל 

   אינדקס מחקר ופיתוח מדדים


