רשימת כותרות מאפיינות לצורך סיווג קרנות מחקות
(לרבות קרנות סל) – "קרנות בניהול פסיבי"

מקרא:
כותרת על
כותרת ראשית
כותרת משנית

הכותרות המאפיינות:
מניות בארץ
מניות כללי
ת"א 35
ת"א 125
ת"א 90
ת"א SME60
ת"א צמיחה
תל -דיב
מדד אחר

מניות לפי ענפים
ת"א פיננסים
ת"א בנקים
ת"א נדל"ן
ת"א נפט וגז
ת"א גלובל -בלוטק
מדד אחר

מניות בארץ משולבת

מניות בחו"ל
מניות גיאוגרפי -חשופת מט"ח
ארה"ב S&P 500 -
ארה"ב NASDAQ 100 -
ארה"ב RUSSELL 2000-
ארה"בDJ INDUSTRIAL AVERAGE -

ארה"ב  -מדד אחר
אירופה כלליSTOXX EUROPE 600 -
אירופה כללי EURO STOXX 50 -
אירופה גרמניהDAX 30 -

אירופה  -מדד אחר
אסיה סיןFTSE China 50 -
אסיה יפןNIKKEI 225 -
אסיה הודוCNX NIFTY -
אסיה -מדד אחר
שווקים מתעוררים כלליMSCI EMERGING MARKETS -
שווקים מתעוררים ברזילIBOVESPA -
שווקים מתעוררים -מדד אחר
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חו"ל גיאוגרפי אחר -אוסטרליהS&P/ASX 200 -

חו"ל גיאוגרפי אחר -מדד אחר

מניות גיאוגרפי -מנוטרלת מט"ח
ארה"ב S&P 500 -
ארה"ב NASDAQ 100 -
ארה"ב RUSSELL 2000 -

ארה"ב  -מדד אחר
אירופה כלליSTOXX EUROPE 600 -
אירופה כלליEURO STOXX 50 -
אירופה גרמניהDAX 30 -
אירופה גרמניהMDAX -
אירופה אנגליה FTSE 250 INDEX -

אירופה -מדד אחר
אסיה יפןNIKKEI 225 -
אסיה -מדד אחר
שווקים מתעוררים
חו"ל גיאוגרפי אחר

מניות לפי ענפים בחו"ל -חשופת מט"ח
ארה"ב -מניות Financial
ארה"ב -מניות Health Care
ארה"ב -מניות Regional Banks
ארה"ב -מניות Technology

ענפים אחרים

מניות לפי ענפים בחו"ל -מנוטרלת מט"ח
ארה"ב -מניות Health Care
ארה"ב -מניות Technology

אירופה -מניות Banks
ענפים אחרים

מניות כללי בחו"ל -חשופת מט"ח
מניות כללי בחו"לMSCI AC WORLD INDEX -

מניות כללי בחו"ל -מדד אחר

מניות כללי בחו"ל -מנוטרלת מט"ח
מניות כללי בחו"ל

מניות בחו"ל משולבת

ממונפות
ממונפות בסיכון גבוה
מניות בארץ
מניות בחו"ל
אג"ח בארץ
אג"ח בחו"ל

ממונפות בחסר בסיכון גבוה
מניות בארץ
מניות בחו"ל
אג"ח בארץ
אג"ח בחו"ל
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אג"ח בארץ -מדינה
אג"ח מדינה שקליות
מק"מ
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות  0-2שנים
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות  2-5שנים
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות  +5שנים
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות
שקליות ממשלתיות
שקליות -מדד אחר
אג"ח מדינה שקליות משולבת -ללא מניות.
אג"ח מדינה שקליות משולבת -עד  10%מניות.
אג"ח מדינה שקליות משולבת -חשיפה מרבית מעל  10%מניות.

אג"ח מדינה צמוד מדד
צמודות מדד  -ממשלתיות  0-2שנים
צמודות מדד  -ממשלתיות  2-5שנים
צמודות מדד  -ממשלתיות  5-10שנים
צמודות מדד – ממשלתיות
צמודות מדד -מדד אחר

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

אג"ח בארץ -חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
תל בונד צמוד מדד
תל בונד 20
תל בונד 40
תל בונד 60
תל בונד צמודות
תל בונד צמודות -יתר
תל בונד -תשואות
תל בונד צמודות -בנקים
תל בונד צמוד מדד -אחר

תל בונד שקלי
תל בונד -ריבית משתנה
תל בונד -תשואות שקל
תל בונד -שקלי
תל בונד -לא צמודות
תל בונד שקלי -אחר

תל בונד אחר
תל בונד מאגר
מדד תל בונד אחר
אג"ח תל בונד משולבת
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חברות והמרה אחר

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

אג"ח בחו"ל
דולר-

אג"ח חשופת
אג"ח חשופת דולר -מדד אחר
אג"ח חשופת יורו
אג"ח חשופת מט"ח
אג"ח מנוטרלת מט"ח

IBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE TOP 30 INDEX

סחורות
מדד סחורות
סחורה

אחר
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