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  אפיק השקעה

 
 שיעור חשיפה 

 ליום
 31.12.2020 
 

 
 שיעור חשיפה 
 צפוי לשנת  

2021 
 טווח סטייה

 גבולות שיעור 
   2021 החשיפה הצפויה

 מדד ייחוס

.%439 מניות   

 
 
 

45% 6% +/- 51%-39% 
 30%  -125ת"א  

MSCI AC  -70%   

 27.0% אג"ח ממשלתי 

 
 

25% 5% +/- 30%- 20% 
 50% -שנים 2-5ממשלתי שקלי 
 50% -שנים 2-5ממשלתי צמוד 

 18.3% צרני קונ אג"ח

 
 
 

12% 6% +/- 18%-6% 

 45%  – 60תל בונד 
 45%תל בונד שקלי 

Market iboxx usd liquid investment   grade top 30 – 10% 

 ושותפויות   קרנות השקעה

 
 

5.8% 

 
 

10% 5% +/- 5%-15% 
MSCI AC - 40% 

Market iboxx usd liquid investment   grade top 30 - 60% 

 
 

מותאמות,  )  אחר הלוואות 
הלוואות  מ מובנים,  כשירים 

 עמיתים( 

 
 
 
 

2.7% 

 
 
 
 

8% 5% +/- %13-%3  

 
 
 
50% -שנים 2-0ממשלתי שקלי   

50% –מדד אג"ח קונצרני כללי    

 , פר"י, פק"מ "שעו

 
9.4% 

 
6% 5% +/-  1%1-1%     

 סה"כ 

 
102.6% 

 
106%    

 חשיפה למט"ח

 
19.5% 

 
 דולר   24%-12% -/+ 6% 18%
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החברה   הקופה  של  ההשקעות  מדיניות  בהיבטיבקביעת  מתחשבת  השקעות    אינה 
 בקודקס.  אחראיות כהגדרתן 

 

 

     : כמפורט 2021שונתה מדיניות ההשקעה הצפויה לשנת  28/11/2021לדווח כי ביום   הרינו

                       45% -ל  40% -מניות שונה מבאפיק ה שיעור החשיפה

 25%ל  30% -אג"ח ממשלתי שונה מבאפיק יפה החש שיעור

 45%-ל  30%-תל בונד שקלי שונה מ, ומדד 45%-ל 60%-שונה מ  60הייחוס תל בונד דד באפיק אג"ח קונצרני מ                      12% -ל  14% -שונה מ קונצרניאג"ח באפיק יפה החש שיעור

 :   קרנות השקעה ושותפויותהייחוס באפיק  ימדד        10%השקעה ושותפויות בשיעור חשיפה של נוסף אפיק השקעה קרנות  

                                                                                                   MSCI AC - 40%                   
Market iboxx usd liquid investment   grade top 30 - 60%                                                                                                        

 :   השקעה אחרהייחוס באפיק  ימדד                   8% -ל  10%-שונה מושיעור החשיפה  אחרהשקעה  עודכן אפיק

 50%  –מדד אג"ח קונצרני כללי                                                                                                          

 50% -שנים  0-2ממשלתי שקלי                                                                                                           

 6%-ל 10%-ונה מש, פר"י, פק"מ שיעור החשיפה בעו"ש
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