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  2019 אוגוסט -של אינדקס  המניותבהרכב מדדי  שנתיעדכון 

של אינדקס. הריני לעדכנכם על השינויים  המניותבהרכב מדדי  השנתייבוצע העדכון  2018 באוגוסט 4בתחילת יום המסחר 

  הצפויים להתבצע במדדים:

  שינוי  שם נייר  מס' נייר שם מדד
  נגרעת גולד 149013  אינדקס מניות ישראל
  נגרעת ספיר 365015  אינדקס מניות ישראל
  נגרעת גאון קבוצה 454017  אינדקס מניות ישראל
  נגרעת ברנד 536011  אינדקס מניות ישראל

  נגרעת אמיליה 589010  מניות ישראל אינדקס
  נגרעת לפידות קפיטל 642017  אינדקס מניות ישראל
  נגרעת אלרון 749077  אינדקס מניות ישראל
  נגרעת אינטר תעשיות 1080928  אינדקס מניות ישראל
  נגרעת אינטרנט זהב 1083443  אינדקס מניות ישראל
  נגרעת ברם תעשיות 1094515  אינדקס מניות ישראל
  נגרעת קפיטל פוינט 1097146  אינדקס מניות ישראל
  נגרעת אורד 1104496  אינדקס מניות ישראל
  נגרעת מטומי 1131697  אינדקס מניות ישראל
  נגרעת אורון קבוצה 1135706  אינדקס מניות ישראל
  מתווספת כלכלית ירושלים 198010  אינדקס מניות ישראל
  מתווספת תעשיהמבני  226019  אינדקס מניות ישראל
  מתווספת אורביט 265017  אינדקס מניות ישראל
  מתווספת קו מנחה 271015  אינדקס מניות ישראל
  מתווספת ברן 286013  אינדקס מניות ישראל
  מתווספת קווינקו 386011  אינדקס מניות ישראל
  מתווספת ראלקו 393017  אינדקס מניות ישראל
  מתווספת צרפתי 425017  אינדקס מניות ישראל
  מתווספת ליבנטל 584011  אינדקס מניות ישראל
  מתווספת אברבוך 675017  אינדקס מניות ישראל
  מתווספת מהדרין 686014  אינדקס מניות ישראל
  מתווספת תיא 796011  אינדקס מניות ישראל
  מתווספת גילת 1082510  אינדקס מניות ישראל
  מתווספת אלומיי 1082635  אינדקס מניות ישראל
  מתווספת אלקטרה נדל"ן 1094044  אינדקס מניות ישראל
  מתווספת קמהדע 1094119  אינדקס מניות ישראל
  מתווספת פרידנזון 1102219  אינדקס מניות ישראל
  מתווספת תמר פטרוליום 1141357  אינדקס מניות ישראל
  מתווספת אנרג'יאן 1155290  אינדקס מניות ישראל
  נגרעת סקופ 288019  100אינדקס מניות ישראל 
  נגרעת פמס 315010  100אינדקס מניות ישראל 
  נגרעת דיסקונט השקעות 639013  100אינדקס מניות ישראל 
  נגרעת ערד 731018  100אינדקס מניות ישראל 
  נגרעת המלט 1080324  100אינדקס מניות ישראל 
  נגרעת נטו מלינדה 1105097  100אינדקס מניות ישראל 

  נגרעת בי קומיוניקיישנס 1107663  100מניות ישראל אינדקס 
  מתווספת דנאל 314013  100אינדקס מניות ישראל 
  מתווספת אנלייט 720011  100אינדקס מניות ישראל 
  מתווספת אודיוקודס 1082965  100אינדקס מניות ישראל 
  מתווספת קמטק 1095264  100אינדקס מניות ישראל 
  מתווספת כלכלית ירושלים 198010  100אינדקס מניות ישראל 
  מתווספת מבני תעשיה 226019  100אינדקס מניות ישראל 
  מתווספת גילת 1082510  100אינדקס מניות ישראל 
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  שינוי  שם נייר  מס' נייר שם מדד
  מתווספת אנרג'יאן 1155290  100אינדקס מניות ישראל 
  נגרעת סקופ EW  288019 - 100אינדקס מניות ישראל 
  נגרעת פמס EW  315010 - 100אינדקס מניות ישראל 
  נגרעת דיסקונט השקעות EW  639013 - 100אינדקס מניות ישראל 
  נגרעת ערד EW  731018 - 100אינדקס מניות ישראל 
  נגרעת המלט EW  1080324 - 100אינדקס מניות ישראל 
  נגרעת נטו מלינדה EW  1105097 - 100אינדקס מניות ישראל 
  נגרעת קומיוניקיישנסבי  EW  1107663 - 100אינדקס מניות ישראל 
  מתווספת דנאל EW  314013 - 100אינדקס מניות ישראל 
  מתווספת אנלייט EW  720011 - 100אינדקס מניות ישראל 
  מתווספת אודיוקודס EW  1082965 - 100אינדקס מניות ישראל 
  מתווספת קמטק EW  1095264 - 100אינדקס מניות ישראל 
  מתווספת כלכלית ירושלים EW  198010 - 100אינדקס מניות ישראל 
  מתווספת מבני תעשיה EW  226019 - 100אינדקס מניות ישראל 
  מתווספת גילת EW  1082510 - 100אינדקס מניות ישראל 
  מתווספת אנרג'יאן EW  1155290 - 100אינדקס מניות ישראל 

  מתווספת הפניקס Large Cap  767012אינדקס מניות 
  מתווספת פז נפט Large Cap  1100007אינדקס מניות 
  מתווספת בזן Large Cap  2590248אינדקס מניות 
  מתווספת אנרג'יאן Large Cap  1155290אינדקס מניות 
  נגרעת צור Mid Cap  730010אינדקס מניות 
  נגרעת ערד Mid Cap  731018אינדקס מניות 
  נגרעת הפניקס Mid Cap  767012אינדקס מניות 
  נגרעת ספאנטק Mid Cap  1090117אינדקס מניות 
  נגרעת פז נפט Mid Cap  1100007אינדקס מניות 
  נגרעת בי קומיוניקיישנס Mid Cap  1107663אינדקס מניות 
  נגרעת בזן Mid Cap  2590248אינדקס מניות 
  מתווספת מלם תים Mid Cap  156018אינדקס מניות 
  מתווספת תדיראן Mid Cap  258012אינדקס מניות 
  מתווספת אפקון החזקות Mid Cap  578013אינדקס מניות 
  מתווספת אזורים Mid Cap  715011אינדקס מניות 
  מתווספת בית שמש Mid Cap  1081561אינדקס מניות 
  מתווספת מיטב דש Mid Cap  1081843אינדקס מניות 
  מתווספת דור אלון Mid Cap  1093202אינדקס מניות 
  מתווספת ויתניה Mid Cap  1109966אינדקס מניות 
  מתווספת כלכלית ירושלים Mid Cap  198010אינדקס מניות 
  מתווספת מבני תעשיה Mid Cap  226019אינדקס מניות 
  מתווספת גילת Mid Cap  1082510אינדקס מניות 
  מתווספת אלקטרה נדל"ן Mid Cap  1094044אינדקס מניות 
  מתווספת קמהדע Mid Cap  1094119אינדקס מניות 
  מתווספת תמר פטרוליום Mid Cap  1141357אינדקס מניות 
  נגרעת גולד Small-Mid Cap  149013אינדקס מניות 
  נגרעת מלם תים Small-Mid Cap  156018אינדקס מניות 
  נגרעת תדיראן Small-Mid Cap  258012אינדקס מניות 
  נגרעת ספיר Small-Mid Cap  365015אינדקס מניות 
  נגרעת גאון קבוצה Small-Mid Cap  454017אינדקס מניות 
  נגרעת ברנד Small-Mid Cap  536011אינדקס מניות 
  נגרעת אפקון החזקות Small-Mid Cap  578013אינדקס מניות 
  נגרעת אמיליה Small-Mid Cap  589010אינדקס מניות 
  נגרעת לפידות קפיטל Small-Mid Cap  642017אינדקס מניות 
  נגרעת אזורים Small-Mid Cap  715011אינדקס מניות 
  נגרעת אלרון Small-Mid Cap  749077אינדקס מניות 
  נגרעת אינטר תעשיות Small-Mid Cap  1080928אינדקס מניות 
  נגרעת בית שמש Small-Mid Cap  1081561אינדקס מניות 
  נגרעת מיטב דש Small-Mid Cap  1081843אינדקס מניות 
  נגרעת אינטרנט זהב Small-Mid Cap  1083443אינדקס מניות 
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  נגרעת דור אלון Small-Mid Cap  1093202אינדקס מניות 
  נגרעת ברם תעשיות Small-Mid Cap  1094515אינדקס מניות 
  נגרעת קפיטל פוינט Small-Mid Cap  1097146אינדקס מניות 
  נגרעת אורד Small-Mid Cap  1104496אינדקס מניות 
  נגרעת ויתניה Small-Mid Cap  1109966אינדקס מניות 
  נגרעת מטומי Small-Mid Cap  1131697אינדקס מניות 
  נגרעת אורון קבוצה Small-Mid Cap  1135706אינדקס מניות 
  מתווספת צור Small-Mid Cap  730010אינדקס מניות 
  מתווספת ספאנטק Small-Mid Cap  1090117אינדקס מניות 
  מתווספת בי קומיוניקיישנס Small-Mid Cap  1107663אינדקס מניות 
  מתווספת אורביט Small-Mid Cap  265017אינדקס מניות 
  מתווספת קו מנחה Small-Mid Cap  271015אינדקס מניות 
  מתווספת ברן Small-Mid Cap  286013אינדקס מניות 
  מתווספת קווינקו Small-Mid Cap  386011אינדקס מניות 
  מתווספת ראלקו Small-Mid Cap  393017אינדקס מניות 
  מתווספת צרפתי Small-Mid Cap  425017אינדקס מניות 
  מתווספת ליבנטל Small-Mid Cap  584011אינדקס מניות 
  מתווספת אברבוך Small-Mid Cap  675017אינדקס מניות 
  מתווספת מהדרין Small-Mid Cap  686014אינדקס מניות 
  מתווספת תיא Small-Mid Cap  796011אינדקס מניות 
  מתווספת אלומיי Small-Mid Cap  1082635אינדקס מניות 
  מתווספת פרידנזון Small-Mid Cap  1102219אינדקס מניות 
  מתווספת הפניקס EW - Large Cap  767012אינדקס מניות 
  מתווספת פז נפט EW - Large Cap  1100007אינדקס מניות 
  מתווספת בזן EW - Large Cap  2590248אינדקס מניות 
  מתווספת אנרג'יאן EW - Large Cap  1155290אינדקס מניות 
  נגרעת צור EW - Mid Cap  730010אינדקס מניות 
  נגרעת ערד EW - Mid Cap  731018אינדקס מניות 
  נגרעת הפניקס EW - Mid Cap  767012אינדקס מניות 
  נגרעת ספאנטק EW - Mid Cap  1090117אינדקס מניות 
  נגרעת פז נפט EW - Mid Cap  1100007אינדקס מניות 
  נגרעת בי קומיוניקיישנס EW - Mid Cap  1107663אינדקס מניות 
  נגרעת בזן EW - Mid Cap  2590248אינדקס מניות 
  מתווספת מלם תים EW - Mid Cap  156018אינדקס מניות 
  מתווספת תדיראן EW - Mid Cap  258012אינדקס מניות 
  מתווספת אפקון החזקות EW - Mid Cap  578013אינדקס מניות 
  מתווספת אזורים EW - Mid Cap  715011אינדקס מניות 
  מתווספת בית שמש EW - Mid Cap  1081561אינדקס מניות 
  מתווספת מיטב דש EW - Mid Cap  1081843אינדקס מניות 
  מתווספת דור אלון EW - Mid Cap  1093202אינדקס מניות 
  מתווספת ויתניה EW - Mid Cap  1109966אינדקס מניות 
  מתווספת כלכלית ירושלים EW - Mid Cap  198010אינדקס מניות 
  מתווספת מבני תעשיה EW - Mid Cap  226019אינדקס מניות 
  מתווספת גילת EW - Mid Cap  1082510אינדקס מניות 
  מתווספת אלקטרה נדל"ן EW - Mid Cap  1094044אינדקס מניות 
  מתווספת קמהדע EW - Mid Cap  1094119אינדקס מניות 
  מתווספת תמר פטרוליום EW - Mid Cap  1141357אינדקס מניות 

  נגרעת אלרון 749077  אינדקס מניות ייצוא ישראלי
  נגרעת תאת 1082726  אינדקס מניות ייצוא ישראלי
  נגרעת מירלנד 1108638  אינדקס מניות ייצוא ישראלי
  נגרעת מטומי 1131697  אינדקס מניות ייצוא ישראלי
  נגרעת טלרד 1140953  אינדקס מניות ייצוא ישראלי
  נגרעת גלובל כנפיים 1141316  אינדקס מניות ייצוא ישראלי
  מתווספת מדטכניקה 253013  אינדקס מניות ייצוא ישראלי
  מתווספת כנפיים 543017  אינדקס מניות ייצוא ישראלי
  מתווספת אורביט 265017  אינדקס מניות ייצוא ישראלי



   7מתוך  4עמוד                    המניותבמדדי  שנתיעדכון : מחקר ופיתוח מדדים אינדקס
  

 

  שינוי  שם נייר  מס' נייר שם מדד
  מתווספת קווינקו 386011  אינדקס מניות ייצוא ישראלי
  מתווספת גילת 1082510  אינדקס מניות ייצוא ישראלי
  מתווספת אלומיי 1082635  אינדקס מניות ייצוא ישראלי
  מתווספת נדל"ןאלקטרה  1094044  אינדקס מניות ייצוא ישראלי
  מתווספת קמהדע 1094119  אינדקס מניות ייצוא ישראלי

  מתווספת אלומיי 1082635  אינדקס מניות אנרגיה ותשתיות
  מתווספת תמר פטרוליום 1141357  אינדקס מניות אנרגיה ותשתיות
  מתווספת אנרג'יאן 1155290  אינדקס מניות אנרגיה ותשתיות

  נגרעת אי.בי.אי 175018  אינדקס מניות פיננסים
  נגרעת פועלים אי.בי.אי 1084482  אינדקס מניות פיננסים
  מתווספת פנינסולה 333013  אינדקס מניות פיננסים
  מתווספת שוהם ביזנס 1082007  אינדקס מניות פיננסים
  מתווספת אופל בלאנס 1094986  אינדקס מניות פיננסים

  נגרעת בזק 230011  אינדקס מניות צריכה
  נגרעת סאני תקשורת 1082353  מניות צריכהאינדקס 

  נגרעת אינטרנט זהב 1083443  אינדקס מניות צריכה
  נגרעת פרטנר 1083484  אינדקס מניות צריכה
  נגרעת חלל תקשורת 1092345  אינדקס מניות צריכה
  נגרעת גולף 1096148  אינדקס מניות צריכה
  נגרעת סלקום 1101534  אינדקס מניות צריכה

  נגרעת שנפ 1103571  מניות צריכהאינדקס 
  נגרעת בי קומיוניקיישנס 1107663  אינדקס מניות צריכה
  מתווספת קווינקו 386011  אינדקס מניות צריכה
  מתווספת תיא 796011  אינדקס מניות צריכה

  נגרעת טלדור 477018  אינדקס מניות תעשיה
  נגרעת ארית 587014  אינדקס מניות תעשיה

  נגרעת אלרון 749077  תעשיהאינדקס מניות 
  נגרעת תאת 1082726  אינדקס מניות תעשיה
  נגרעת אוריין 1103506  אינדקס מניות תעשיה
  נגרעת מטומי 1131697  אינדקס מניות תעשיה
  נגרעת שגריר 1138379  אינדקס מניות תעשיה
  נגרעת טלרד 1140953  אינדקס מניות תעשיה
  נגרעת כנפיים גלובל 1141316  אינדקס מניות תעשיה
  מתווספת מדטכניקה 253013  אינדקס מניות תעשיה
  מתווספת כנפיים 543017  אינדקס מניות תעשיה
  מתווספת אורביט 265017  אינדקס מניות תעשיה
  מתווספת גילת 1082510  אינדקס מניות תעשיה
  מתווספת קמהדע 1094119  אינדקס מניות תעשיה

  נגרעת מירלנד 1108638  אינדקס מניות נדל"ן מסחרי
  מתווספת כלכלית ירושלים 198010  אינדקס מניות נדל"ן מסחרי
  מתווספת מבני תעשיה 226019  אינדקס מניות נדל"ן מסחרי

  נגרעת בית הזהב 235010  אינדקס מניות נדל"ן למגורים
  מתווספת אלקטרה נדל"ן 1094044  אינדקס מניות נדל"ן למגורים

  נגרעת אי.בי.אי 175018  ישראלאינדקס מניות כלכלת 
  נגרעת טלדור 477018  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת ארית 587014  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת אמיליה 589010  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת לפידות קפיטל 642017  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת ערד 731018  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת אלרון 749077  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת תאת 1082726  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת אינטרנט זהב 1083443  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת פועלים אי.בי.אי 1084482  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת אל על 1087824  אינדקס מניות כלכלת ישראל

  נגרעת גולף 1096148  מניות כלכלת ישראל אינדקס
  נגרעת אוריין 1103506  אינדקס מניות כלכלת ישראל
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  שינוי  שם נייר  מס' נייר שם מדד
  נגרעת שנפ 1103571  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת מירלנד 1108638  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת מטומי 1131697  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת שגריר 1138379  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת אוברסיז 1139617  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת טלרד 1140953  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת גלובל כנפיים 1141316  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת מדטכניקה 253013  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת פנינסולה 333013  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת כלכלית ירושלים 198010  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת מבני תעשיה 226019  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת גילת 1082510  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת אלומיי 1082635  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת נדל"ןאלקטרה  1094044  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת תמר פטרוליום 1141357  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת אנרג'יאן 1155290  אינדקס מניות כלכלת ישראל

  נגרעת גולד 149013  אינדקס מניות יתר
  נגרעת ספיר 365015  אינדקס מניות יתר
  נגרעת אמת 382010  אינדקס מניות יתר
  נגרעת קבוצה גאון 454017  אינדקס מניות יתר
  נגרעת גן שמואל 532010  אינדקס מניות יתר
  נגרעת ברנד 536011  אינדקס מניות יתר
  נגרעת לוינשטין הנדסה 573014  אינדקס מניות יתר
  נגרעת ירושלים 726018  אינדקס מניות יתר
  נגרעת אלרון 749077  אינדקס מניות יתר
  נגרעת כהן פיתוח 810010  אינדקס מניות יתר
  נגרעת  רימוני 1080456  אינדקס מניות יתר
  נגרעת  אילקס מדיקל 1080753  אינדקס מניות יתר
  נגרעת  אינטר תעשיות 1080928  אינדקס מניות יתר
  נגרעת  אינטרנט זהב 1083443  אינדקס מניות יתר
  נגרעת  ברם תעשיות 1094515  אינדקס מניות יתר
  נגרעת  קפיטל פוינט 1097146  אינדקס מניות יתר
  נגרעת  רבל 1103878  אינדקס מניות יתר
  נגרעת  אורד 1104496  אינדקס מניות יתר
  נגרעת  סקייליין 1131556  אינדקס מניות יתר
  נגרעת  מטומי 1131697  אינדקס מניות יתר
  נגרעת  אורון קבוצה 1135706  אינדקס מניות יתר
  נגרעת  נובולוג 1140151  אינדקס מניות יתר

  נגרעת  אירונאוטיקס 1141142  יתראינדקס מניות 
  מתווספת  אי.בי.אי 175018  אינדקס מניות יתר
  מתווספת  קסטרו 280016  אינדקס מניות יתר
  מתווספת פלרם 644013  אינדקס מניות יתר
  מתווספת שלאג 1090547  אינדקס מניות יתר
  מתווספת בי קומיוניקיישנס 1107663  אינדקס מניות יתר
  מתווספת אלון גז 1117688  אינדקס מניות יתר
  מתווספת גלוברנדס 1147487  אינדקס מניות יתר
  מתווספת ג'י וואן 1156280  אינדקס מניות יתר
  מתווספת אורביט 265017  אינדקס מניות יתר
  מתווספת קו מנחה 271015  אינדקס מניות יתר
  מתווספת ברן 286013  אינדקס מניות יתר
  מתווספת קווינקו 386011  אינדקס מניות יתר
  מתווספת ראלקו 393017  אינדקס מניות יתר
  מתווספת צרפתי 425017  אינדקס מניות יתר
  מתווספת ליבנטל 584011  אינדקס מניות יתר
  מתווספת אברבוך 675017  אינדקס מניות יתר
  מתווספת  תיא 796011  אינדקס מניות יתר
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  שינוי  שם נייר  מס' נייר שם מדד
  מתווספת  אלומיי 1082635  אינדקס מניות יתר
  מתווספת  פרידנזון 1102219  אינדקס מניות יתר

  נגרעת  קסטרו 280016  אינדקס מניות דיבידנד ישראל
  נגרעת  וילי פוד 371013  אינדקס מניות דיבידנד ישראל
  נגרעת  לוינשטין הנדסה 573014  אינדקס מניות דיבידנד ישראל
  נגרעת  ישרס 613034  אינדקס מניות דיבידנד ישראל

  נגרעת  על בד 625012  דיבידנד ישראלאינדקס מניות 
  נגרעת  טבע 629014  אינדקס מניות דיבידנד ישראל
  נגרעת  לפידות קפיטל 642017  אינדקס מניות דיבידנד ישראל
  נגרעת  אלביט מערכות 1081124  אינדקס מניות דיבידנד ישראל
  נגרעת  דלק קבוצה 1084128  אינדקס מניות דיבידנד ישראל

  נגרעת  פז נפט 1100007  דיבידנד ישראלאינדקס מניות 
  נגרעת  שנפ 1103571  אינדקס מניות דיבידנד ישראל
  מתווספת  ישראמקו יהש 232017  אינדקס מניות דיבידנד ישראל
  מתווספת  גן שמואל 532010  אינדקס מניות דיבידנד ישראל
  מתווספת  כהן פיתוח 810010  אינדקס מניות דיבידנד ישראל

  מתווספת  המלט 1080324  דיבידנד ישראלאינדקס מניות 
  מתווספת  מג'יק 1082312  אינדקס מניות דיבידנד ישראל
  מתווספת  סאפיינס 1087659  אינדקס מניות דיבידנד ישראל
  מתווספת  דמרי 1090315  אינדקס מניות דיבידנד ישראל
  מתווספת  אמות 1097278  אינדקס מניות דיבידנד ישראל

  מתווספת  ויקטורי 1123777  ישראל אינדקס מניות דיבידנד
  מתווספת  סומוטו 1129451  אינדקס מניות דיבידנד ישראל
  מתווספת  אלקטרה צריכה 5010129  אינדקס מניות דיבידנד ישראל

  נגרעת  כפרית 522011  אינדקס מניות במינוף פיננסי נמוך
  נגרעת  נייר חדרה 632018  אינדקס מניות במינוף פיננסי נמוך

  נגרעת  לפידות קפיטל 642017  מניות במינוף פיננסי נמוךאינדקס 
  נגרעת  אלרון 749077  אינדקס מניות במינוף פיננסי נמוך
  נגרעת  איירפורט סיטי 1095835  אינדקס מניות במינוף פיננסי נמוך
  נגרעת  פריגו 1130699  אינדקס מניות במינוף פיננסי נמוך
  נגרעת  פרשמרקט 1157833  אינדקס מניות במינוף פיננסי נמוך
  מתווספת  מדטכניקה 253013  אינדקס מניות במינוף פיננסי נמוך
  מתווספת  בבילון 1101666  אינדקס מניות במינוף פיננסי נמוך
  מתווספת  קו מנחה 271015  אינדקס מניות במינוף פיננסי נמוך
  מתווספת  תיא 796011  אינדקס מניות במינוף פיננסי נמוך

  מתווספת  גילת 1082510  במינוף פיננסי נמוך אינדקס מניות
  מתווספת  קמהדע 1094119  אינדקס מניות במינוף פיננסי נמוך
  מתווספת  אנרג'יאן 1155290  אינדקס מניות במינוף פיננסי נמוך

 

  

  בברכה,

  יניב קוניס

  מנכ"ל 

     אינדקס מחקר ופיתוח מדדים
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  אודות אינדקס
  

המתמחה בפיתוח והשקת פתרונות מתקדמים לעולם ההשקעות הפאסיביות ועיבוד ביג דאטה  אינדקס היא חברת פינטק

  עבור משקיעים מוסדיים.

על ידי יניב קוניס, בעל ותק וניסיון רב בתחום מדדי השקעה וכן, בפיתוח מוצרי השקעה  2015אינדקס נוסדה בשנת 

יתוח ורישוי מדדים למגוון צרכי השקעה, מתן זכות שימוש ושירותים פיננסיים מתקדמים. פעילויות הליבה של החברה הן פ

  במאגרי מידע על נכסים פיננסים וניתוחים מתקדמים של מדדי השקעה.

לצורך המחקר המעמיק שמבוצע טרם פיתוח מדדים, מתחזקת אינדקס מאגר מידע פיננסי מקיף על מדדים ומוצרי מדד 

ון בישראל, אשר מאפשר לפלח את אפיקי ההשקעה הסחירים בישראל בארץ ובחו"ל וכן, על אגרות חוב ומניות בשוק הה

בהתאם לפרמטרים ספציפיים כדוגמת סוג מנפיק, הצמדה, דירוג, מח"מ ועוד במטרה למדוד את ביצועי הסגמנטים השונים 

  ולייצר עליהם מדדי השקעה.

, אשר נועדו לשמש כמדדי השקעה גולת הכותרת של פעילות אינדקס היא יצירת משפחות של מדדי אגרות חוב ומניות

בתחום האג"ח והמניות בישראל. משפחת מדדי האג"ח כוללת מדדים המבוססים על קריטריונים ספציפיים להשקעה 

כדוגמת קבוצות דירוג, תקופות פידיון, מח"מ, ענפי פעילות ומאפיינים ייחודיים אחרים, ביניהם יחסים פיננסיים מקובלים 

מבוססים על קריטריון מח"מ ספציפי. משפחת מדדי המניות מבוססת על חברות בעלות רווחיות ומדדי אג"ח ממשלתיות ה

  עקבית לאורך זמן שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א.

  

  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 דע המופיע במסמךבמי 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 

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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

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

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

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

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

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

  ומראש. כל הזכויות שמורות.


