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 6120 אפריל -מדדי האג"ח של אינדקס שנתי במתודולוגיית עדכון 

 נועדו, וכן, בישראל ח"האג שוקי של השונים הסיגנמטים של ביצועיהם את למדוד במטרה פותחוהאג"ח של אינדקס  מדדי

 את להשיג כדי אינדקס ידי על נבנתהמתודולוגיית המדדים . בישראל ח"האג בתחום השקעה מדדי כמשפחת לשמש

 . על ידי אינדקס המפורסם מדד כל של הבסיס נכסי ביצועי מדידת של האמורה המטרה

לאורך זמן במקביל לשינויים החלים מעת לעת בשוקי האג"ח  מטרתם את להשיג ימשיכו המדדים כיעל מנת להבטיח 

 צורך בביצוע עדכון תקופתי במתודולוגית המדדים אשר ישקף את שינויי השוק והרגולציה.קיים בישראל, 

אשר  ח"האג מדדי ייתלפיכך, הריני לעדכנכם על החלטתנו לקבוע כי אחת לשנה תבוצע בחינה מקיפה של מתודולוג

פברואר והעדכון השנתי -ינואר םבחינת המדדים תבוצע מדי שנה בחודשי. יהיפורסמו השינויים שיחולו במתודולוג בסופה

 יפורסם במהלך חודש מרץ ויכנס לתוקף בתחילת אפריל. אינדקס של ח"האג מדדיבמתודולוגיית 

בחינה מקיפה של תנאי הסף בתחילת החודש צוינה שנה להשקת מדדי האג"ח של אינדקס. עם סיומה של השנה בוצעה 

והקריטריונים השונים במדדים והוחלט על ביצוע השינויים הבאים במתודולוגיה, אשר יכנסו לתוקף במועד העדכון הקרוב, 

 אשר יחול בתחילת חודש מאי:

 יםהניתנ הון ישטרו תאגידית התחייבות תותעודהאמורה בנוגע ל להגדרההחרגה נוספה : הגדרת אג"ח קונצרניתעדכון  -

 .כפויה למחיקה או כפויה להמרה

מהמתודולוגיה  הוסרוואינדקס קונצרני לא מדורג  BBBקונצרני : מדדי אינדקס מהמתודולוגיההסרת מדדי אינדקס  -

אינדקס ( ואי עמידה במבחני סחירות )BBBבכמות ני"ע מינימלית )אינדקס קונצרני לאור אי עמידה ופרסומם הופסק 

 (.קונצרני לא מדורג

 שלהן המסחר יחידת ששווי ח"אג סדרות כי רקהתנאי החדש קובע : םיבתנאי הסף הכללי יחידת מסחרתנאי  הוספת -

 .במדדים להיכלל עשויות ח"ש 1 על תעמדנה

 שאינה ח"אג סדרתל ₪ מיליון 110-שאינו נמוך מלשווי שוק  נוספה דרישה: יםיי שוק בתנאי הסף הכללעדכון תנאי שוו -

 .הקובע במועד במדד נכללת

 : יםיבתנאי הסף הכלל עדכון תנאי סחירות -

 לתמורה כספית ממוצעת שאינה נמוכה ₪ 10,000-תמורה כספית ממוצעת שאינה נמוכה מל בוצע שינוי בדרישה    

 סדרתל ₪ 0,00010-מ ותמורה כספית ממוצעת שאינה נמוכה הקובע במועדבמדד  נכללתש ח"אג סדרתל ₪ 50,000-מ

 .הקובע במועדבמדד  נכללת שאינה ח"אג

  בחודש הראשון המסחר יום בין עסקות ללא מצטברים מסחר ימי 5 שסיימה ח"אג סדרתש מגבלה הקובעתנוספה 

 .במדד תיכלל לא הקובע המועד לבין

  הקובע למועד עד הפחות לכל מסחר ימי 5לרישום למסחר נוספה דרישה. 

אינדקס אג"ח כללי מדורג, אינדקס קונצרני מדורג, אינדקס ממשלתי צמוד  מדדים-יים בתתיעדכון תנאי סף ספציפ -

במדד  נכללת שאינה ח"אג סדרתל ₪ מיליון 220-שאינו נמוך מלשווי שוק  נוספה דרישהואינדקס ממשלתי שקלי: 

 .הקובע במועד

חברות נדל"ן ואינדקס  אינדקס קונצרני ללא אינדקס קונצרני ללא פיננסים, מדדים-עדכון תנאי סף ספציפיים בתתי -

שנכללת במדד ודרישה  ח"אג סדרתל ₪ מיליון 200-מלשווי שוק שאינו נמוך  נוספה דרישהקונצרני ללא חברות אחזקה: 

 .הקובע במועד מדדב נכללת שאינה ח"אג סדרתל ₪ מיליון 220-מלשווי שוק שאינו נמוך 

 בחלוףסדרת אג"ח קונצרנית תיגרע ממדדי אינדקס : ת סדרות אג"ח במקרים מיוחדיםגריעב עילת "הצעת רכש"עדכון  -

 ."מביניהם כמוקדם, הקרוב העדכון במועד או" כאמור הרכש הצעת פרסום לאחר מסחר ימי 4

 

 מחקר ופיתוח מדדים

 Xאינד
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 :הוספת עילות לגריעת סדרות אג"ח במקרים מיוחדים -

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

 מיליון 100-מ הנמוך סך על, כאמור הקונצרנית ח"האג סדרת את שהנפיקה החברה הודעת לפי, לעמוד צפוי האמור

 החלקי הפדיון על ההודעה פרסום לאחר מסחר ימי 4 בחלוף אינדקס ממדדי הקונצרנית ח"האג סדרת תיגרע, ח"ש

 פורסמה בו היום, הימים במניין יובאו לא, כאמור הימים מנין לעניין. מביניהם כמוקדם, הקרוב העדכון במועד או כאמור

 ".אינדקס ממדדי ח"האג סדרת תיגרע בו והיום כאמור החלקי הפדיון על ההודעה

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

 מיליון 200-מ הנמוך סך על, כאמור הקונצרנית ח"האג סדרת את שהנפיקה החברה הודעת לפי, לעמוד צפוי האמור

 מיליון 200-מ נמוך שאינו שוק שווי הוגדר שלהם הסף שבתנאי אינדקס ממדדי הקונצרנית ח"האג סדרת תיגרע, ח"ש

. מביניהם כמוקדם, הקרוב העדכון במועד או כאמור החלקי הפדיון על ההודעה פרסום לאחר מסחר ימי 4 בחלוף ח"ש

 תיגרע בו והיום כאמור החלקי הפדיון על ההודעה פורסמה בו היום, הימים במניין יובאו לא, כאמור הימים מנין לעניין

 ".אינדקס ממדדי ח"האג סדרת

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

לחוק החברות, תיגרע הסדרה המוחלפת  350במסגרת הליך שעומד בתנאים המפורטים בסעיף  "הסדרה המחליפה"(

ממדדי אינדקס לאחר אישור בית המשפט להחלפה האמורה על פי לוח הזמנים שתפרסם החברה ובמקומה תיכנס 

 למדדי אינדקס הסדרה המחליפה ובלבד שבמועד ההחלפה האמורה יתקיימו התנאים המצטברים להלן:

 המוחלפת של הסדרה האחרון המסחר ליום בסמוך למסחר תירשם המחליפה דרההס. 

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

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

 בהם ובתנאי הסף הספציפיים של מדדי אינדקסהמדד הראשי  הסף הכלליים של בתנאי עומדת המחליפה הסדרה 

 .המוחלפת הסדרה נכללת

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

 .בתוספת מזומן המחליפה

 כאמור במדדי אינדקס הסדרות את להחליף טכנית מניעה אין." 

 "הקונצרנית ח"האג סדרת מלוא או/ו חלק המרת כולל אשר קונצרנית ח"אג לסדרת חוב הסדר ביצוע על הוחלט 

 לאחר מסחר ימי 4 בחלוף אינדקס ממדדי הקונצרנית ח"האג סדרת תיגרע'(, וכו אופציות, מניות) הוניים למרכיבים

 לא, כאמור הימים מנין לעניין. מביניהם כמוקדם, הקרוב העדכון במועד או כאמור ההסדר אישור על ההודעה פרסום

 ."אינדקס ממדדי ח"האג סדרת תיגרע בו והיום כאמור ההסדר אישור על ההודעה פורסמה בו היום, הימים במניין יובאו

 "ממדדי הקונצרנית ח"האג סדרת תיגרע, אינדקס במדדי הנכללת קונצרנית ח"אג סדרת מנפיק של הענפי הסיווג שונה 

 מסחר ימי 4 בחלוף האמור הענפי הסיווג את תואם אינו אשר מסוים ענפי סיווג הוגדר שלהם הסף שבתנאי אינדקס

 הימים מנין לעניין. מביניהם כמוקדם, הקרוב העדכון במועד או כאמור הענפי הסיווג שינוי על ההודעה פרסום לאחר

 ח"האג סדרת תיגרע בו והיום כאמור הענפי הסיווג שינוי על ההודעה פורסמה בו היום, הימים במניין יובאו לא, כאמור

 ".אינדקס ממדדי

 המפורטים והחישובים הנתונים כל עדכון ההבהרה בנוגע לרמת הדיוק של הנתונים והחישובים המפורטים במתודולוגיה: -

 של בדרך וזאת העשרונית הנקודה לאחר ספרות חמשמ א תפחתשלמירבית  דיוק ברמת יחושבו המתודולוגיה במסמך

 נקבע אם אלא והכל, המקובלים העיגול עקרונות לפי, העשרונית הנקודה שלאחר )או יותר( השישית הספרה עיגול

 .אחרת במפורש

 כאמור לעיל. אינדקס של ח"האג מדדי בנוגע לעדכון השנתי במתודולוגיית הוספת הבהרה -

 

יופיע בשם המדד  שמות המדדים הממשלתיים באופן שהמונח אשרגם על שינוי הוחלט במסגרת בחינת המדדים  ף,סנוב

 ל."מונח זה מתאר בצורה טובה יותר את אפיק ההשקעה הנ להערכתנו,. "ממשלתי"במקום  "ח מדינה"אג"יהא מעתה 
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 אנו. מטרתם את להשיג ימשיכו אינדקס של ח"האג מדדי כי להבטיח מנת על נועדו לעיל המפורטים השינויים, כאמור

, הצורך ובמידת ח"האג בשוקי המתרחשים לשינויים המדדים מתודולוגית של ההתאמה מידת את לעת מעת לבחון נמשיך

 .במתודולוגיה שיבוצעו שינויים על מראש נעדכן

 

 

 בברכה,

 יניב קוניס

 מנכ"ל 

  אינדקס מחקר ופיתוח מדדים
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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

 מדדים ומוצרי מדד בארץ ובחו"ל וכן, על אגרות 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . ההון שוק ביצועי אחר לעקוב מדדי אינדקס

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

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

 אינדקס ניים בתהליך. בעודעדכניים ו/או שינויי שוק שחלו מרגע השימוש בהם ובנוסף, ייתכנו טעויות או אי דיוקים כתוצאה מכשלים טכ

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

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

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

 .שמורות הזכויות כל. ומראש

 


