רשימת כותרות מאפיינות לצורך סיווג קרנות שאינן
מחקות – "קרנות בניהול אקטיבי"

מקרא:
כותרת על
כותרת ראשית
כותרת משנית

הכותרות המאפיינות:
גמישות
חו"ל כללי
מניות בארץ
מדד מניות
ת"א 35
ת"א 125
ת"א 90
יתר
מדד מניות בארץ אחר

מניות לפי ענפים
נדל"ן
אנרגיה וקומודיטיס
ענפים אחרים

מניות כללי

מניות בחו"ל
מניות גיאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
ארה"ב מוגנת מט"ח
ארה"ב נקובת מט"ח
אירופה חשופת מט"ח
אירופה מוגנת מט"ח
סין
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אסיה
שווקים מתעוררים
חו"ל גיאוגרפי אחר

מניות לפי ענפים בחו"ל
אנרגיה וקומודיטיס
ענפים אחרים בחו"ל

מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח
מניות כללי בחו"ל נקובת מט"ח

ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
ממונפות אחר
אסטרטגיות (לא ממונפות)

קרן כספית
קפ"מ
כספית שקלית
כספית שקלית ללא קונצרני
כספית שקלית כללי

כספית מט"חית
חשופת דולר
חשופת יורו
נקובת מט"ח

אג"ח בארץ -שקליות
אג"ח שקליות בלבד
שקליות לטווח קצר (עד שנה)
שקליות לטווח בינוני (שנה עד שנתיים)
שקליות לטווח ארוך (מעל שנתיים)
שקליות אחר

אג"ח שקליות כללי -ללא מניות
אג"ח שקליות כללי -עד  10%מניות
אג"ח שקליות כללי -חשיפה מרבית מעל  10%מניות
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אג"ח בארץ -מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד
צמודי מדד לטווח קצר (עד שנתיים)
צמודי מדד לטווח בינוני (שנתיים עד ארבע שנים )
צמודי מדד לטווח ארוך (מעל ארבע שנים)
צמודי מדד אחר

אג"ח מדינה כללי -ללא מניות
אג"ח מדינה כללי -עד  10%מניות
אג"ח מדינה כללי -חשיפה מרבית מעל  10%מניות

אג"ח בארץ -מט"ח
דולר מקומי
מט"ח מקומי אחר

אג"ח בארץ -חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
תל בונד צמוד מדד
תל בונד שקלי
תל בונד אחר
חברות והמרה אחר

אג"ח בארץ -כללי
אג"ח כללי בארץ -ללא מניות
אג"ח כללי בארץ -עד  10%מניות
אג"ח כללי בארץ -עד  20%מניות
אג"ח כללי בארץ -עד  30%מניות
אג"ח כללי בארץ -חשיפה מרבית מעל  30%מניות

אג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
אג"ח חשופת יורו
אג"ח חשופת מט"ח
אג"ח מוגנת מט"ח
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אג"ח נקובת מט"ח

לתושבי חוץ בלבד
תושבי חוץ מניות
תושבי חוץ אג"ח
תושבי חוץ כללי

אגד קרנות
אגד ישראלי
אגד ישראלי מניות
אגד ישראלי אג"ח
אגד ישראלי כללי

אגד חוץ
אגד חוץ מניות
אגד חוץ אג"ח
אגד חוץ כללי

קרן סגורה
קרן טכנולוגיה עילית
קרן ייחודית
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