משפחת הקרנות של
מודלים קרנות נאמנות

מדיניות ,ביצועים ותשואות ל31.08.2020 -

מנהל השקעות ראשי ומנכ"ל

ד"ר יעקב שיינין

מדיניות ההשקעות
למודלים קרנות נאמנות יש מגוון של  7קרנות ,המציעות בחירה בין מסלולי השקעה
וחשיפה שונים של סיכוי וסיכון (וכמו כן מנוהלות בחברה  13קרנות נוספות
ב"הוסטינגים").
בסיס ההשקעות שלנו מקורו בהערכות הכלכליות ברמת המאקרו העולמי ,המאקרו
של ישראל ,הערכות ואנליזה של החברות עצמן .הערכות אלו נעשות ע"י חברת
מודלים כלכלים בע"מ (חברה קשורה בראשות ד"ר יעקב שיינין) .לקריאת הערכותינו
הכלכליות .www.modelim.co.il :
אנו מתמקדים בעיקר בחברות גדולות מאוד ,בשווקים מפותחים ובכלכלת ארה"ב
המובילה להערכתנו את הכלכלה העולמית.
הקרנות שלנו מציגות דרגות שונות של חשיפה למניות ,לאג"ח קונצרניות ,למדינות
בעולם ולמטבע חוץ.
לנו יש ניסיון ,ידע ואמינות של יותר מ 20 -שנה בתחום.
מנהל השקעות ראשי
ומנכ"ל

ד"ר יעקב שיינין

לפניות ,מרב 03-6114222

מתודולוגיית הניהול ודרך החשיבה של
"מודלים קרנות נאמנות"
מתודולוגיית הניהול של הקרנות מדגישה את ניהול ההשקעות על פי קריטריונים כלכליים לטווח בינוני
וארוך הן בהיבט המיקרו והן בהיבט המאקרו .המיקוד הוא בחברות גדולות ,Large Cap ,ישראליות
ובינלאומיות ורק מהמדינות המפותחות ,אשר להערכת מנהל הקרן ,הפוטנציאל עסקי שלהם מראה
על שווי כלכלי משמעותי מעבר לשווי השוק שלהם.
כמו כן המתודולוגיה מדגישה את החשיבות של תוחלת התשואה ,יחסית לגודל סטיית התקן .ולכן
קרנות מודלים עלולות להציג סטיות גדולות יחסית למקובל ,במיוחד בטווח הקצר (שנה).

כל הנאמר כאן אינו מתיימר להבטיח השגת תשואה כלשהיא .הוא מהווה גילוי נאות של דרך ניהול
ההשקעות בקרנות מודלים
מנהל הקרנות יכול לעדכן ולשנות את המתודולוגיה ללא כל הודעה ולכן הנאמר כאן אינו מהווה
תחליף לתשקיפים ,לדו"חות השנתיים ,ולדו"חות המיידים של הקרנות המתפרסמים על פי החוק.

לדעתנו ,קרנות מודלים ,אינן מתאימות למשקיעים לטווח קצר ולמשקיעים הרגישים
לתנודתיות (חיוביות ושליליות) בתשואות.
ד"ר יעקב שיינין
מנכ"ל ומנהל השקעות ראשי

מודלים
גמישה

()4D

מס' ני"ע 5115829
דמי ניהול 0.6%

שיעורי חשיפה עיקריים נכון ל31.08.2020-

אפיק

חשיפה

סה"כ מניות

64.5%

מניות ברשימת S&P500

37.9%

חשיפה למט"ח

84.2%

מניות נבחרות בקרן נכון ל-

31.08.2020

IBM, Boeing, Facebook, Teva,
)Intel, Citigroup, Delta, Exxon, Alphabet (Google

דרגת החשיפה המרבית למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן - 4 :עד  120%בערכה המוחלט .דרגת החשיפה המרבית למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן –D :עד  120%בערכה
המוחלט .המידע הנמסר אינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ ע"י בעל רישיון כדין ,המתבסס על נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של כל משקיע .רכישת יחידות בקרן
תיעשה על פי תשקיף עיקרי בתוקף ודיווחים מיידים בלבד.
* אין בתשואות ומיקומי הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה ומיקום דומים בעתיד .אין לראות באמור לעיל משום התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

מודלים
מניות ארה"ב
()4D

מס' ני"ע 5101589
דמי ניהול 1.80%

שיעורי חשיפה עיקריים נכון ל31.08.2020-

אפיק

חשיפה

סה"כ מניות

72.7%

מניות ברשימת S&P500
חשיפה למט"ח

52.5%

מניות נבחרות בקרן נכון ל-

91.8%

31.08.2020

IBM, Boeing, Facebook, Teva, Intel,
Citigroup, Delta, Exxon, Alphabet
)(Google

דרגת החשיפה המרבית למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן - 4 :עד  120%בערכה המוחלט .דרגת החשיפה המרבית למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן –D :עד  120%בערכה
המוחלט .המידע הנמסר אינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ ע"י בעל רישיון כדין ,המתבסס על נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של כל משקיע .רכישת יחידות בקרן
תיעשה על פי תשקיף עיקרי בתוקף ודיווחים מיידים בלבד * .אין בתשואות ומיקומי הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה ומיקום דומים בעתיד .אין לראות באמור לעיל משום
התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

מודלים ( )4Bמניות
כללי ממוקדת
Large Cap
מס' ני"ע 5126461
דמי ניהול 1.75%

עיקר מדיניות ההשקעות של הקרן:
שיעור החשיפה למניות הנסחרות
בישראל לא יפחת מ 60%-ובלבד
ששיעור החשיפה למניות **Large Cap
לא יפחת מ.40%-

שיעורי חשיפה עיקריים נכון ל31.08.2020 -

אפיק

חשיפה

מניות בארץ

89.6%

מניות בחו"ל

9.2%

אג"ח קונצרני

3.3%

מניות  ** Large Capמתוך
החשיפה הכוללת למניות

78.2%

חשיפה למט"ח

16.9%

** המונח  ,Large Capitalizationשנקרא בקיצור
"  ,"Large Capמתייחס לחברות ציבוריות
ששווי השוק שלהם הינו מעל  5מיליארד $
לחברה בחו"ל ו 5 -מיליארד  ₪לחברה ישראלית.

דרגת החשיפה המרבית למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן - 4 :עד  120%בערכה המוחלט .דרגת החשיפה המרבית למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן –B :עד  30%בערכה
המוחלט.
המידע הנמסר אינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ ע"י בעל רישיון כדין ,המתבסס על נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של כל משקיע .רכישת יחידות בקרן תיעשה על
פי התשקיף העיקרי שבתוקף ודיווחים מיידים בלבד .אין לראות באמור לעיל משום התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

מודלים
אג"ח ארה"ב
()0D

מס' ני"ע 5119532
דמי ניהול 0.90%

שיעורי חשיפה עיקריים נכון ל31.08.2020 -

אפיק

חשיפה

אג"ח ממשלת ארה"ב

34.4%

אג"ח ממשלת ישראל בחו"ל

10.7%

אג"ח קונצרניות בחו"ל

39.2%

אג"ח קונצרניות בישראל

11.2%

חשיפה למט"ח

96.6%

מח"מ תיק האג"ח

דרגת החשיפה המרבית למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן – 0 :ללא חשיפה למניות; דרגת החשיפה המרבית למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן בערך מוחלט –D :עד .120%
המידע הנמסר אינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ ע"י בעל רישיון כדין ,המתבסס על נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של כל משקיע .רכישת יחידות בקרן תיעשה
על פי תשקיף עיקרי בתוקף ודיווחים מיידים בלבד.
* אין בתשואות ומיקומי הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה ומיקום דומה בעתיד .אין לראות באמור לעיל משום התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

3.3

מודלים

()0B

אג"ח חברות ללא מניות
מס' ני"ע 5103775
דמי ניהול 0.85%

שיעורי חשיפה עיקריים נכון

ל31.08.2020-

אפיק

חשיפה

אג"ח קונצרני ,כולל קרנות סל
מזומנים ופיקדונות

94.2%

חשיפה למט"ח
מח"מ תיק האג"ח בקרן
מספר אג"ח קונצרניות בקרן

דרגת החשיפה המרבית למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן – 0 :ללא חשיפה; דרגת החשיפה המרבית למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן -B :עד  30%בערכה המוחלט.
המידע הנמסר אינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ ע"י בעל רישיון כדין ,המתבסס על נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של כל משקיע .רכישת יחידות בקרן תיעשה על
פי תשקיף עיקרי בתוקף ודיווחים מיידים בלבד.
* אין בתשואות ומיקומי הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה ומיקום דומים בעתיד .אין לראות באמור לעיל משום התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

5.8%
14.1%

2.6
64

מודלים
אג"ח מדינה
()0A

מס' ני"ע 5123674
דמי ניהול 0.65%

שיעורי חשיפה עיקריים נכון ל – 31.08.2020

אפיק

חשיפה

אג"ח ממשלתיות

76.8%

אג"ח קונצרניות

22.0%

מזומנים ופיקדונות

1.2%

חשיפה למט"ח

3.7%

מח"מ תיק האג"ח בקרן

דרגת החשיפה המרבית למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן - 0 :ללא חשיפה למניות .דרגת החשיפה המרבית למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן - A :עד  10%בערכה המוחלט.
המידע הנמסר אינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ ע"י בעל רישיון כדין ,המתבסס על נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של כל משקיע .רכישת יחידות בקרן תיעשה על פי תשקיף
בתוקף  *.אין לראות באמור לעיל משום התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי .אין בתשואות ומיקומי הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה ומיקום דומים בעתיד.

4.7

מודלים
לונג דולר פי 3
()0F

קרן נאמנות השואפת לאפשר למשקיע
להיחשף לשינוי היומי בשער הדולר
2
במינוף של עד פי 3

מס' ני"ע 5114301
דמי ניהול  ,1.50%שיעור הוספה0.4% :

למשקיעים המאמינים כי הדולר עומד לעלות מול
השקל ,ומעוניינים להרוויח מהתחזקות הדולר .2

להערכת מנהל הקרן ,הקרן עשויה
להיות פתרון אלטרנטיבי לרכישת
אופציות  Callעל שקל-דולר

הקרן שייכת לקטגוריית קרנות ממונפות ואסטרטגיות,
ממונפות בסיכון גבוה

 .1חשיפה למניות – 0 :ללא חשיפה למניות – F .חשיפה למט"ח מעל  .2 .200%יצוין כי מנהל הקרן אינו מתחייב להשיג תשואה דומה (עודפת או פחותה) השווה לפי  3משינוי
השיעור היומי בשער החליפין היציג של דולר ארה"ב  .מינוף נכסי הקרן חושף את הקרן לתנודות חדות ופתאומיות במחיריה ,בהשוואה למצב בו לא היה נוצר בה מינוף .המידע
הנמסר אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות הקרן  ,הצעת יחידות עפ"י תשקיף עיקרי בלבד .המידע אינו מהווה ייעוץ השקעות ו\או תחליף לייעוץ ע"י בעל רישיון כדין,
המתבסס על נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של כל משקיע.
אין לראות באמור משום התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי .אין בתשואות הקרן בעבר כדי להעיד על התשואה בעתיד.

משפחת קרנות הנאמנות

דמי
ניהול

עיקרי מדיניות ההשקעות

5119532

מודלים ( )0Dאג"ח ארה"ב

0.90%

חשיפה לאג"ח הנסחרות בארה"ב.

5101589

מודלים ( )4Dמניות ארה"ב

1.80%

חשיפה למניות הנסחרות בארה"ב  ,עיקר החשיפה
(לפחות  )50%לחברות הנכללות במדד .S&P500

5115829

מודלים ( )4Dגמישה

0.60%

ניהול גמיש של נכסי הקרן.

מס' נייר

שם הקרן

הקרנות לעיל הינן בלתי מוגבלות .קרן בלתי מוגבלת  -השווי הכולל של ניירות ערך חוץ ,יחידות של קרנות חוץ ,קרנות מחקות פתוחות ,שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה ,ומטבע חוץ,
שיוחזקו בה ,בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על  10%מהשווי הנקי של נכסי הקרן .דרגת חשיפה מרבית :למניות בערך מוחלט:
 –0ללא חשיפה;  -4עד ,120 %למט"ח בערך מוחלט- D .עד .120%
מידע הנמסר אינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ ע"י בעל רישיון כדין ,המתבסס על נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של כל משקיע .רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ"י תשקיף
עיקרי בתוקף ודיווחים מיידים בלבד.

משפחת קרנות הנאמנות

דמי
ניהול

עיקרי מדיניות ההשקעות

5123674

מודלים ( )0Aאג"ח מדינה

0.65%

עיקר החשיפה ( לפחות  )75%לאג"ח מדינת ישראל (לרבות מק"מ)
בתוספת חשיפה לאג"ח קונצרני בדרוג השקעה.

5103775

מודלים ( )0Bאג"ח חברות
ללא מניות

0.85%

עיקר החשיפה לאג"ח קונצרני הנסחר בישראל

5126461

מודלים ( )4Bמניות כללי
ממוקדת Large Cap

1.75%

לפחות  60%חשיפה למניות הנסחרות בישראל ,ובלבד שהחשיפה
1
למניות  Large Capלא תפחת מ40%-

5114301

מודלים ( )0Fלונג דולר פי 3

מס' נייר

שם הקרן

1.50%
הוספה0.4%-

חשיפה לדולר ארה"ב בטווח של 320%-280%

הקרנות לעיל הינן מוגבלות .קרן מוגבלת-השווי הכולל של ניירות ערך חוץ ,יחידות של קרנות חוץ ,קרנות מחקות פתוחות ,שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה ,ומטבע חוץ ,שיוחזקו בה ,בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר
בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על  10%מהשווי הנקי של נכסי הקרן  .דרגת חשיפה מרבית :למניות בערך מוחלט-0 :ללא חשיפה -4 ,עד  .120%למט"ח בערך מוחלט -A :עד  – B ;10%עד -F ,30%
מעל  .200%מנהל הקרן התחייב ליצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה (כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום  )28.08.2018בלבד.
במקרה בו ירד דירוג הבנק ,באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות כאמור לעיל ,יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות תוך עשרה ימים מהיום שבו החלה החריגה .המידע הנמסר אינו מהווה ייעוץ
השקעות ו/או תחליף לייעוץ ע"י בעל רישיון כדין ,המתבסס על נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של כל משקיע .רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ"י תשקיף עיקרי בתוקף ודיווחים מיידים בלבד.

