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 מבוא .1

 פקטורים:  שלושה המשקלל הינו מדד AlphaBeta 125מולטי פקטור ת"א מדד 

 מומנטום  - (Momentum)מגמת תשואות המניהבחינת אינדיקטור ל; 

 Var (Value At Risk) - אינדיקטור לבחינת סיכון ההשקעה במניה; 

 ערך (Value) - המבוסס על חישוב שני סוגי מכפיליםתמחור המניהבחינת אינדיקטור ל , 

 .שיפורטו להלן

 המדד אוכלוסיית .2

 הגדרת האוכלוסייה 

המניות הכלולות  הינה AlphaBeta 125מולטי פקטור ת"א אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד 

המניות בעלות שווי השוק  125הכולל את  ,בתל אביב לניירות ערךשל הבורסה  125במדד ת"א 

 . "(המדד אוכלוסיית)להלן: " הגבוה ביותר בבורסה העומדות בכללי הבורסה לכניסה למדדים

 הסף הבא: יבנוסף, המניות יעמדו בתנא

אלף  350-החודשים האחרונים שלפני "יום החיתוך" הינו גבוה מחציון מחזור מסחר יומי בששת 

 ש"ח.

 תכולת המדד עדכוןומועד תדירות  .3

יעודכן פעמיים בשנה, במועד עדכון מדדי  AlphaBeta 125מולטי פקטור ת"א הרכב מדד 

כאשר . (מועדי עדכון תכולת המדדשנקבעו לחודשים פברואר ואוגוסט ) ,הבורסה לניירות ערך

ימי מסחר קודם ליום העדכון. בחירת המניות  6"יום החיתוך" לצורך קביעת הרכב המדד הינו 

 .ע"פ הרכב מדדי הבורסה הצפויים לעדכון הקרוב אוכלוסיית המדדתיעשה מתוך 

 Multifactor-חישוב ציוני ה .4

-הציון . אוכלוסיית המדדעבור כל  Multifactor-הרכב המדד מחושבים ציוני העדכון במועד 

Multifactor  המניות:ביצועי פקטורים מרכזיים להערכת  שלושהמשלב 
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 מגמת תשואות המניה. מחושבבחינת אינדיקטור ל - (Momentum) מומנטום -הפקטור  .1

 .)תשואה היסטורית של שמונה חודשים )לא כולל החודש האחרון על בסיס

מתבסס מניה. השקעה בה סיכון לבחינתאינדיקטור  - VaR (Value At Risk)-פקטור ה .2

החודשים האחרונים  6-בשל המניות ממוצע וסטיית התקן של התשואות היומיות  על חישוב

  .(ללא החודש האחרון)

ממוצע מניה, המבוסס על חישוב ה תמחורבחינת לאינדיקטור  -  (Valueערך ) -הפקטור  .3

 : שיילקחו מארבעת הדוחות הכספיים האחרונים של החברה שני סוגי מכפיליםשל 

 

 E/M - של החברהשוק המחולק בשווי )המיוחס לבעלי המניות( נקי הרווח ה. 

 B/M –  החברה של השוק בשווי מחולק( מיעוט זכויות)ללא  בתקופההון עצמי. 

ככל שהמניה לא  (VAR-ו מומנטוםו ציונים עבור הפקטורים מבוססי המחירים/תשואות )יחושב לא*

  מהתקופה הרלוונטית לחישוב הפקטור. 80%-נסחרה בלפחות מ

הפקטורים עבור כל מניה, יחושב האחוזון של המניה בכל אחד מהפקטורים  שלושתלאחר חישוב 

בכל פקטור(, כאשר פקטורים שאין  1-100)המניות ידורגו באחוזונים  המדדביחס לשאר אוכלוסיית 

-האחוזונים של כל מניה יהווה את ציון ה שלושת. ממוצע 50-עבורם ערך ידורגו באחוזון ה

Multifactor .הסופי עבורה. משקל כל פקטור בחישוב הסופי הינו זהה  

 קביעת הרכב המדד .5

 Multifactor-המניות בעלות ציון ה 40בחרנה י, תהמדדאוכלוסיית לאחר שחושבו הציונים עבור 

. במקרה של שוויון בציונים AlphaBeta 125מולטי פקטור ת"א הגבוה ביותר כהרכב מדד 

קיימת מגבלה  מניות. 40תבחרנה המניות בעלות שווי השוק הגבוה יותר, על מנת שהמדד יכלול 

 למשקל של ענף בודד במדד. 40%של עד 

 בעת קביעת הרכב המדדמשקל המניות 

𝑊𝑖קבע משקל כל מניה בשיטת "המשקולות השוות". בשיטה זו משקלה י עדכון המדדבעת 
𝑡  של

זהה למשקלן של יתר המניות הנכללות במדד באותה התקופה.  במדד בתקופה  כל מניה 

 כלומר, 

𝑊𝑖
𝑡 =

1

𝑁𝑡
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 .t  הינו מספר המניות במדד בזמן 𝑁𝑡כאשר 

 

 :BUFFER –כללי כניסה ויציאה מהמדד  .6

 יהיו כדלקמן: מהמדד . כלומר, תנאי הכניסה והיציאה10שנקבע למדד הינו  BUFFER-ה

 מניות. 40 מכילמדד ה .א

a.  ומעלה. 30דירוג  –סף כניסה למדד 

b.  ומעלה. 50דירוג  –סף יציאה מהמדד 

למדד;  וכנסייומעלה  30 במקום ותמדורגה מניות. המניות דירוג את בודקים עדכוןבכל 

 הצורך, את מכן, משלימים, בעת מהמדד. לאחר ייצאו ומטה 50 במקום ותמדורגה מניות

 .מניות 40, כך שהמדד יכלול במאגר בתור הבאות הנדרש מהמניות המניות מספר

 למשקלה של מניה בודדת טווח חסום .7

ולא ירד  9.5%של עליון  רףלא יעלה על בעת קביעת המשקלות )בלבד( במדד מניה ה של משקל

  .0.2%תחתון של  רףלמתחת 

i,לפיכך, במידה ומשקל מניה  tw
)השלילי , יחולק המשקל העודף הינו מחוץ לטווח המותר 

, כך שמשקלן היחסי של מניות אלה לא ישתנה. בטווחבין שאר המניות בקבוצה שמשקלן והחיובי( 

, נשוב על התהליך עד אשר לטווחמחוץ במידה וכתוצאה מכך תימצא מניה חדשה שמשקלה 

 .בטווח המותר הקל של כל המניות במדד יהיהמש

שחושב בסעיפים הקודמים, עובר את התהליך של  w, וקטור המשקלות tכך, בכל תקופה 

 :את שני התנאים הבאים שמקיים ,ŵחסימת המשקל ונוצר וקטור משקלות חסומות 

  ;התחתון לרףמתחת  יורדהעליון ולא  הרףמשקל מניה בודדת לא עולה על  .א

 - ְוגם

 יחס המשקלות בין המניות שלא נחסמו באף שלב בתהליך יוותר כבראשית. .ב
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 חישוב המדד .8

, כלומר הם מודדים את הינם מדדי שיעור תשואה כוללת בניכוי מס דיבידנד/ריבית AlphaBetaמדדי 

ברוטו השינויים החלים במשך הזמן בערך תיק השקעה בהרכב המדד, הכוללים גם את התקבולים 

  במזומן )דיבידנדים( בנוסף למדידת שינויי השערים ותקבולים ממניות ההטבה והזכויות.

 שינויי המשקל במדדים לאחר עדכון תכולת המדד .9

. , כמתואר לעילע"פ מתודולוגיית המדד תחילהות במדד נקבע משקל המני, במועדי עדכון המדד

המרכיבות את  של המניותי המחירים ישינובהתאם למשקל המניות במדד נקבע  לאחר מכן,

 )בהתחשב בהטבות כאמור(, ע"פ הנוסחה הבאה: המדד

 

𝑊𝑖
𝑡 =

𝑊𝑖
𝑡−1 ×

𝑝𝑖
𝑡−1

𝑝𝑖
𝑡−1

∑ (𝑊𝑘
𝑡−1 ×

𝑝𝑘
𝑡−1

𝑝𝑘
𝑡−1)𝑛

𝑘=1

 

 

 כאשר:

𝑊𝑖
𝑡 -  משקלה של מניהi  במדד בתחילת יוםt. 

𝑝𝑖
𝑡 -  של מניה  הנעילהשערi  ביוםt. 

𝑝𝑖
𝑡 - של מניה  בסיסשער הi  ביוםt. 

𝑛 - .מס' המניות הנכללות במדד 

 קביעת ערך המדד .10

 יחושב על פי הנוסחה הבאה:  AlphaBetaמדדערך 

𝐼𝑡,𝑗 = 𝐼𝑡−1 × ∑ (𝑊𝑖
𝑡 ×  

𝑝𝑖
𝑡,𝑗

𝑝𝑖
𝑡 ) 

𝑛

𝑖=1
 

 כאשר:

𝐼𝑡,𝑗 –  המדד ביום ערךt  בנק' זמןj. 

𝐼𝑡−1 –  המדד בסוף יום ערךt-1. 

𝑊𝑖
𝑡 -  משקלה של מניהi  במדד בתחילת יוםt. 
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𝑝𝑖
𝑡,𝑗

 .jבנקודת זמן  tביום  iשער מניה  - 

𝑝𝑖
𝑡 -  שער הבסיס של מניהi  ביוםt. 

 הטבות ו"יום האקס" .11

)להלן:  דיבידנד במניות, ריבית באיגרות החוב וכו'מניות הטבה, זכויות, כגון עקב חלוקת הטבה 

 .ברוטולמחזיק נייר ערך מסוים, מופחת ביום ה"אקס" שער נייר הערך בשווי ההטבה  "(ההטבה"

לצורך חישוב  השער המופחת מכונה "שער אקס" ויחשב כשער בסיס למסחר ביום ה"אקס".

שער ולא ב את מלוא שווי ההטבה המגלםהמדד ביום ה"אקס", משתמשים בשער ה"אקס" 

יר ילמחזיק נ ההטבהחלוקת  תמטרת השיטה היא להתאים את השפע. קודםהנעילה של יום 

 ., לערך המדדAlphaBetaהנכלל במדד  הערך

 תפעול המדד במקרים מיוחדים .12

 ירות ערךככלל, כל הכללים הרשומים מטה תואמים את כללי תקנון המדדים של הבורסה לני

 בעניין טיפול באירועים מיוחדים במניות.

 כללים לגריעת מניות מהמדד

  :ולא תיווסף מניה אחרת במקומה הרכב המדדבמקרים המפורטים להלן תיגרע מניה מ

 למעט בשל אי בהירות. ,הושעה המסחר במניה בשל עילה כלשהי .א

רות חלפו שבעה ימי מסחר ברציפות מהמועד בו הושעה המסחר במניה בשל אי בהי .ב

והמסחר לא  הבנושא המתייחס לחברה או לבעלי השליטה בה או לניירות הערך של

 חודש.

לחוק החברות )נוסח חדש(  337התקבלה הצעת רכש מלאה של מניה, בהתאם לסעיף  .ג

 .1999התשנ"ט 

 נפתחו הליכי מחיקה במניה. .ד

 הוחלט על העברת המניה לרשימת השימור. .ה

יחולק בין שאר המניות במדד באופן יחסי למשקלן משקל המניה שנגרעה במקרים לעיל, 

. משקל כל המניות במדד יוכפל בגורם קבוע כך שסך המשקלות החדש ת המניהבעת גריע

 .100%לאחר הגריעה יהיה 
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 צירוף מניה למאגר "במסלול המהיר"

במקרה של צירוף מניה של חברה חדשה למאגר המניות של הבורסה במסלול המהיר  

, )קרי, בטווח בין תאריכי עדכון הרכב המדד(  AlphaBetaום עדכון הרכב מדדבמועד שאינו י

 .AlphaBeta הקיים במדדהמדד ווסף המניה החדשה להרכב תלא ת

 פיצול חברה

, המתבצע ללא תוספת AlphaBetaבמקרה של פיצול חברה שמניותיה נכללות במדד 

יראו את החברה שבוצע בה תשלום על ידי בעלי המניות של החברה שבוצע בה הפיצול, 

הפיצול ואת החברות שהתפצלו ממנה כחברה אחת לעניין מספר המניות הכלולות במדד 

 והן תמשכנה להיכלל במדד עד לתאריך ההגדרה הקרוב.

ואשר בו בעלי המניות  AlphaBetaשל חברה שמניותיה נכללות במדד במקרה של פיצול 

תשלום בשל הפיצול, תמשיך להיכלל במדד של החברה שבוצע בה הפיצול נדרשים לתוספת 

 החברה שבוצע בה הפיצול, ללא החברות שהתפצלו ממנה.

 מיזוג חברה

מניות החברה אליה הועברו  AlphaBetaבמקרה של מיזוג חברה שמניותיה נכללות במדד 

תאריך במדד הרכב הכל המניות או כל הנכסים וההתחייבויות במסגרת המיזוג, ייכללו ב

הקרוב. משקל החברה הממוזגת במדד ביום המיזוג יהיה כמשקל החברה המדד עדכון 

 שמוזגה ביום האחרון טרם המיזוג.

שתיים מהן נכללות לפחות כאשר המיזוג הוא בין שתי חברות או יותר, אשר המניות של 

המדד מניות של חברות  , לא תיווספנה לרשימת מניותAlphaBetaברשימת מניות מדד 

המניות של החברות שהתמזגו לחברה אחת, למעט מניות החברה אליה  אחרות במקום

הועברו כל המניות או כל הנכסים וההתחייבויות במסגרת המיזוג, וזאת עד לתאריך עדכון 

 הקרוב של המדד. המדד

 איחוד הון מניות

, תיכלל במדד AlphaBetaבמקרה של איחוד הון מניות של חברה שמניותיה נכללות במדד 

של החברה לאחר האיחוד והמשקל שיינתן לה הוא סך משקל המניות של אותה המניה 

 חברה שהיו כלולות במדד טרם האיחוד.

, לא AlphaBetaכאשר האיחוד הוא של שני סוגי מניות של חברה הנכללות במניות מדד 

תיווספנה למניות המדד מניות של חברה אחרת במקום המניות שאוחדו למניה אחת, למעט 

 של החברה לאחר האיחוד, וזאת עד לתאריך עדכון התכולה הקרוב.המניה 

 


