תכלית (4Da)(PR) S&P 500
מספר נייר 1095710
דף מוצר נכון לתאריך 05.09.2018

תאור התעודה

נתוני התעודה
נכס בסיס

אסנפי 500

שם בורסה

תכלית סל ד ספ500

חשיפה מטבעית

דולר אמריקאי

דמי ניהול*

*0%

דמי נאמן*

0.02%

סימול נכס הבסיס

SPX

מדיניות דיבידנד*

REINVEST 5 5 %

אופן המרה

שווי כספי

שעות המסחר

) 09:45-17:15יום א עד (16:15

תכלית  ,(4Da)(PR) S&P 500היא תעודת סל העוקבת
אחר מדד ה .S&P 500 -המדד כולל את  500החברות
בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסת
ארה"ב .התעודה היא מסוג השקעה מחדש ).(Reinvest

חברות במדד ומשקלן היחסי
שם החברה

משקל

(Apple Inc (AAPL

3.58%

(Microsoft Corp (MSFT

3.04%

(Amazon.com Inc (AMZN

2.41%

(Facebook Inc (FB

1.85%

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

1.71%

JPMORGAN CHASE & CO

1.67%

EXXON MOBIL CORP

1.53%

(Johnson & Johnson (JNJ

1.53%

הנתונים נכונים לתאריך 05/09/2018

תשואות המדד

גרף התעודה

נתוני התשואות השנתיות של נכס הבסיס נכונים לתאריך 05/09/2018
הנתונים נכונים לתאריך 05/09/2018
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף .מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן .יצויין כי השפעת
דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים .דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער
המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה .הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים " ,"AS ISעל
בסיס מיטב המאמצים בלבד .יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום ,עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום  ( 4Da ) .3.2.10עד  120%חשיפה למניות  ,עד  120%חשיפה למט''ח  ,סיכון האשראי מוגבל למוסדות
פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד אסנפי  500הינו קניינה הרוחני של חברת  Standard&Poor’sלרבות סימני מסחר רשומים )להלן":עורך המדד"( .תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי
רשיון מעורך המדד .עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי ,לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
x

x

האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך .הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת
תכלית אינדקס ,בדוחות הצעת המדף ובדיווחים המיידים של החברות מקבוצת תכלית אינדקס מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור  -ניתן לעיין בתשקיפי
החברות מקבוצת תכלית אינדקס ,דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך www.isa.gov.il :ובאתר הבורסה
לניירות ערך www.tase.co.il :ט.ל.ח

