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  31/12/2020   4פרוטוקול ועדת השקעות רבעון  

 משתתפים: 
 מנכ"לית  –מיה ונטורה 
 גזברית –ליאת מלכה 

 מנהל חשבונות ראשי  –מוחמד זבידי 
 עמירים שירותי בקרה –עמיר נוביק 

 
 להלן סיכום הנושאים שעלו בישיבה:

   
   

 התיקים מנוהלים ומבוקרים לפי חוזר מנכ"ל ואין חריגות ממדיניות ההשקעה.  - בקרות .1

 
בהמשך לנוכחות הקורונה וחוסר הרגיעה בשווקים שוק ההון ימשיך להיות תנודתי.  -סקירת שוק  .2

בחזית החיסונים התקדמות משמעותית. הקורונה הביאה עימה ירידות חדות ואי ודאות לשווקים 
וזי האבטלה ובגירעון. הממשלות והבנקים המרכזיים פעלו וממשיכות לרבות עליה גדולה באח

שלילית  2020לפעול בכל העולם מוניטרית ופיסקלית כדי להיאבק במיתון המתהווה. האינפלציה ב 
. התקופה צפויה להמשיך להיות תנודתית בשעה שהעולם 0.5%. שנה קדימה צפי לכ -0.7% –

פקטיביות החיסונים והסגרים. השווקים סיימו את השנה מתמודד עם משבר הקורונה ומתבונן בא
החלק הצמוד בתיק  -0.45%בהתאוששות יפה התשואה הממוצעת המשיכה להשתפר והסתיימה ב 

 .3.99והמח"מ בתיק  48.3%הינו 

 
 31/12/2020יתרות ותשואות ליום  .3

 

 
 

 
 סיכום אחזקות לפי אפיק השקעה .4
 

שווי תיקבית השקעות

תאריך פתיחת 

תיק

תשואה מתחילת 

השנה

תשואה מתחילת 

הרבעון

תשואה מתחילת 

החודש

4,112,23901/03/100.45%1.17%0.48% ₪מיטב דש 255169

4,044,39121/03/100.12%0.88%0.37% ₪מגדל 255118

4,048,21810/01/11-0.01%1.28%0.56% ₪פסגות 254723

3,987,22318/03/10-2.38%1.10%0.51% ₪אתגר 254111

0.45%1.11%0.48%-ממוצע תשואה:16,192,071 ₪סה"כ:
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 רשמה: ליאת מלכה

 

 העתק : 

 ראש המועצה  –עידן גרינבאום 

 משתתפים       

אחוז מהאחזקותשוויתאור אפיק

6,529,02140.32% ₪אג"ח ממשלתי שקלי

5,507,44034.01% ₪אג"ח ממשלתי מדדי

12,036,46074.34% ₪סה"כ אג"ח ממשלתי

1,470,2889.08% ₪אג"ח קונצרני שקלי

2,263,81613.98% ₪אג"ח קונצרני מדדי

90,8990.56% ₪קרנות סל אג"ח קונצרני בארץ

3,825,00223.62% ₪סה"כ אג"ח קונצרני

3,6250.02% ₪עו"ש שקלים

326,7522.02% ₪פקדונות

330,3772.04% ₪סה"כ עו"ש

16,191,840100% ₪סה"כ


