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סיכום רבעון ראשון 
לשנת 2022 בשוק 

קרנות הנאמנות 
הפאסיביות* 

סיכום הרבעון הראשון בשוק הגלובלי

הרבעון הראשון של שנת 2022 היה 
רבעון תנודתי שהתאפיין בהפנמה 
בקרב המשקיעים כי האינפלציה 

בארה"ב איננה זמנית ולפיכך תוואי 
העלאת הריבית בארה"ב צפוי 

להיות מהיר. 

הקשר בין סביבת ריבית גבוהה לתמחור 
מניות הוא ברור ולפיכך מניות הצמיחה 

בעלות הרגישות המוגברת לריבית 
גבוהה ביטאו בחדות את המהפך החד 

בזירה המוניטרית. המלחמה הקשה 
בין רוסיה לאוקראינה אשר פרצה 

במהלך חודש פברואר הוסיפה שמן 
למדורת האינפלציה ותדלקה חששות 

מהאטה עולמית. על אף תנאי המאקרו 
המאתגרים והסביבה הגיאופוליטית 

הקודרת, הטעם המר בשווקים הומתק 
במהלך חודש מרץ  באופן משמעותי. 

המשקיעים בשוק קרנות הסל בארה"ב 
לא נבהלו מהמגמה השלילית בשווקים 
והגדילו חשיפה לשוק קרנות הסל גם 

במהלך שלושת החודשים הראשונים של 
שנת 2022. 

*המידע האמור, נאסף, עובד ונערך על ידי הבורסה בהסתמך על מקורות מידע שונים בהתאם לשיקול דעתה.
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ביצועי מדדים גלובליים ומקומיים

ת"א מול העולם - 31.3.2022-1.1.2022

* נכון ל-3 באפריל 2022

מדדי מניות בת"א- ביצועים ב-12 חודשים אחרונים*
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 Q1 סיכום
2022 בשוק 

האמריקאי

סיכום הרבעון הראשון של השנה

שוק קרנות הסל בארה"ב חתם את הרבעון הראשון של השנה עם גיוסים בהיקף של כ-200 מיליארד דולר, זאת כאשר במהלך חודש מרץ צמחה 
תעשיית קרנות הסל בכ-91 מיליארד דולר. גיוסים נאים אלו הביאו את גודלו של שוק קרנות הסל בארה"ב לנהל כ-7.1 טריליון דולר בכ-2900 קרנות 
סל שונות. שוק קרנות הסל בארה"ב גדל הן בהיקף הנכסים והן בכמות המנהלים הפועלים בו, זאת כאשר מנהלי קרנות אקטיביים בולטים מנצלים 

את הפלטפורמה האטרקטיבית של קרן סל, על מנת להיכנס לתחום ואף להמיר קרנות נאמנות אקטיביות לקרנות סל אקטיביות.

 קטגורית מניות ארה"ב היא הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשיית קרנות הסל בארה"ב והיא מנהלת כ- 4.3 טריליון דולר, לאחר שצמחה 
בכ-99 מיליארד דולר מתחילת 2022 ועד תום הרבעון הראשון של השנה. המשקיעים שהחלו לגוון את תיק המניות שלהם באופן מוגבר בשלהי 

שנת 2021, נכוו מהסיטואציה הגיאופוליטית באירופה והמתיחות סביב רישום המניות הסיניות בארה"ב ושבו והגדילו חשיפה למניות אמריקניות 
למרות פערי ואליואציה בולטים בין שוק המניות האמריקני לשוק המניות העולמי בנטרול ארה"ב.  

קטגורית מניות בינלאומיות היא קטגוריית קרנות הסל השנייה בגודלה בשוק קרנות הסל של ארה"ב. קטגוריה זו מנהלת כ-1.3 טריליון דולר 
והיא גייסה מתחילת השנה ועד תום הרבעון הראשון כ-45 מיליארד דולר. קטגורית החוב בשוק קרנות הסל של ארה"ב היא הקטגוריה השלישית 
בגודלה בשוק קרנות הסל של ארה"ב והיא מנהלת כ-1.07 טריליון דולר נכון לתום הרבעון הראשון של שנת 2022, לאחר שגייסה כ-15 מיליארד 

דולר במהלך הרבעון הראשון של השנה וזאת למרות הפסדי ההון הניכרים שנרשמו למשקיעים באפיק השקעות זה. 

 Blackrock מוסיפה להוביל את היקף הנכסים המנוהל בשוק קרנות הסל של ארה"ב והיא מנהלת נכון לתום הרבעון הראשון של השנה 
כ-2.4 טריליון דולר לאחר שגייסה כ-32 מיליארד דולר מתחילת שנת 2022. מיד אחריה בטבלת המנהלים הגדולים בארה"ב ניצבת חברת 
Vanguard המנהלת כ-2.07 טריליון דולר לאחר שגייסה מתחילת השנה כ-77 מיליארד דולר. כמות המנהלים הפועלים בשוק הפאסיבי 

בארה"ב צומחת ואולם הריכוזיות בשוק זה רק גוברת. 

קרנות הסל הבולטות בגיוסים ברבעון הראשון של השנה הינן )Vanguard S&P 500 (VOO אשר גייסה כ-24 מיליארד דולר במהלך רבעון זה 
ומנהלת כ-296 מיליארד דולר נכון לסוף חודש מרץ 2022. הוצאות הניהול הנמוכות של קרן סל זו העומדות על  0.03% בלבד, מביאות יותר ויותר 

משקיעים להיחשף למדד S&P 500 באמצעות מכשיר השקעה זה, בעוד  קרן )SPDR 500 (SPY המנהלת כ-423 מיליארד דולר והוצאות הניהול שלה 
עומדות על 0.09% בשנה ואשר הייתה משך שנים ארוכות שם נרדף לקרן הסל על מדד ה- SP 500 פדתה מתחילת השנה כ-15.5 מיליארד דולר. 

Vanguard ממשיכה לבלוט בזירת הגיוסים בתעשיית קרנות הסל. קרן הסל )Vanguard Value (VTV המשקיעה במניות ערך והוצאות 
הניהול שלה עומדות על 0.03% בלבד נהנתה מהמעבר החד לאסטרטגית השקעה זו וגייסה במהלך הרבעון כ-25 מיליארד דולר, כך שבסיום 

 Total Stock Market היא הקרן Vanguard הרבעון הראשון של שנת 2022 היא מנהלת כ-104 מיליארד דולר. קרן סל בולטת נוספת של
VTI( Vanguard). קרן סל זו המשקיעה בסל רחב מאוד של מניות בשוק האמריקאי ומתיימרת לאפשר למשקיע חשיפה למניות בעלות שווי 

שוק מגוון ולא רק למניות השורה הראשונה, גייסה במהלך הרבעון הראשון של השנה כ-7 מיליארד דולר והיא מנהלת נכון לסוף הרבעון הראשון 
של השנה כ- 295 מיליארד דולר.
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קרן הסל שסימולה הוא IVV בניהולה של חברת iShares מבית ענקית קרנות הסל Blackrock התברגה במקום השני של טבלת הגיוסים 
מתחילת השנה. קרן סל זו המשקיעה במדד ה-S&P 500 גייסה מתחילת השנה כ-14 מיליארד דולר והיא מנהלת כ-337 מיליארד דולר. 

קרנות הסל העוקבות אחר מדדי איגרות חוב בדירוג השקעה נמוך הציגו פדיונות ניכרים במהלך הרבעון הראשון של שנת 2022. קרן הסל 
שסימולה הוא HYG פדתה כ-5.2 מיליארד דולר והיא מנהלת נכון לסוף הרבעון הראשון כ-15 מיליארד דולר ואילו קרן הסל המתחרה שסימולה 

הוא JNK פדתה אף היא כ-1.6 מיליארד דולר במהלך הרבעון הראשון והיא מנהלת כ-7.5 מיליארד דולר. 

בהלת האינפלציה הביאה לזרימת השקעות מסיבית יחסית לקרן הסל שסימולה הוא GLD המאפשרת למשקיעים חשיפה למחיר הזהב. קרן 
סל זו גייסה ברבעון הראשון של השנה כ-7.1 מיליארד דולר זאת כאשר בערך כמחצית מהצבירה מגיעה בחודש מרץ האחרון והיא מנהלת כ-68 

מיליארד דולר נכון לתום הרבעון הראשון של 2022. 

קרן הסל מבית חברת קרנות הסל ProShares שסימולה הוא TQQQ, המיועדת לייצר חשיפה יומית של כ-300% על מדד נאסד"ק 100 גייסה 
כ-4.5 מיליארד דולר במהלך הרבעון הראשון של השנה והיא מנהלת נכון לסוף הרבעון הראשון של שנת 2022 כ-19.5 מיליארד דולר. הקרן 

גייסה במהלך חודש מרץ האחרון כ-6 מיליארד דולר ובכך עברה מפדיון לגיוס גדול. התנודתיות העצומה במניות המדד משכו כסף ספקולטיבי, 
שסבור כי הירידות החדות במהלך השבועות האחרונים מהוות הזדמנות השקעה נוחה. 

קרן הסל המשקיעה בסקטור האנרגיה במדד ה-S&P 500 ואשר סימולה הוא XLE אשר הציגה עליות שערים חדות של כ-39.4% במהלך הרבעון 
הראשון של השנה, על רקע הראלי במחירי האנרגיה, פדתה כ-2 מיליארד דולר במהלך חודש מרץ האחרון במה שנראה כמימוש רווחים חד של 
המשקיעים, לאחר התשואות הנאות שנרשמו במהלך התקופה. קרן סל זו מנהלת עדיין כ-37.5 מיליארד דולר והוצאות הניהול השנתיות שלה 

עומדות על 0.1%. 
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התעשייה הפאסיבית 
 בת"א ברבעון

הראשון לשנת 2022

ירידת ערך - למרות מגמת הגיוסים, קיטון של כ-2% בנכסי התעשייה - נכון לסוף 
הרבעון הראשון של 2022, סך נכסי התעשייה הפאסיבית בישראל עמד על כ-171 מיליארד 

₪ לעומת כ-174.5 מיליארד ₪ בשנת 2021. במהלך הרבעון הראשון של שנת 2022, היקף 
הגיוסים בתעשייה הפאסיבית עמד על כ-1.35 מיליארד ₪, כאשר קרנות הסל גייסו כ-200 

מיליון ש"ח בלבד ואילו הקרנות המחקות גייסו כ-1.15 מיליארד ₪.

פטנט כחול לבן: תעשיית הקרנות המחקות הישראלית ממשיכה לצמוח על 
חשבון תעשיית קרנות הסל - למרות גיוסים של מעל מיליארד שקלים, ברבעון הראשון 
לשנת 2022, היקף הנכסים בתעשיית הקרנות המחקות התכווץ ועומד על כ-67 מיליארד 
₪ לעומת כ-70 מיליארד ₪ בשנת 2021, משנת 2020 צמחה תעשיית הקרנות המחקות 

ביותר מ-40%. סך נכסי קרנות הסל עומד על כ-103 מיליארד ₪ וצומח בקצב מואט בהרבה 
מתעשיית המחקות. בשלב זה, לא נראה שהמגמה עומדת להשתנות בקרוב, ולא רחוק היום 

בו היקף נכסי תעשיית הקרנות המחקות יעלה על היקף הנכסים בתעשיית הסל.

אימפריה של מוצרים פאסיביים – נכון ל-Q1 2022, התעשייה הפאסיבית בישראל 
מציעה לציבור המשקיעים 1,144 קרנות סל וקרנות מחקות על מגוון מדדים שונים.

המלחמה באוקראינה וחששות המשקיעים מהעלאת ריבית קרובה, לא 
עצרו את המשך הגיוסים לאפיק המנייתי ברבעון הראשון של 2022 

שנת 2022 נפתחה בסערה, על רקע נתוני האינפלציה הגבוהים בארה"ב ובישראל ובנוסף המלחמה באוקראינה הקפיצה את 
מחירי הסחורות, כאשר מחיר נפט נגע  בכ-120 דולר לחבית. למרות כל אלו, בורסת ת"א המשיכה להפגין עוצמה, ובעוד המדדים 

המרכזיים בעולם הניבו תשואות שלילות מתחילת 2022, מדדי הדגל של  בורסת ת"א הובילו בתשואות חיוביות.

  OUT קרנות סל IN בתעשיית המדדים בישראל: קרנות מחקות Q1 2022 סיכום
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נכון ל-Q1 2022 קטגוריות מניות ישראל מנהלת כ-48 מיליארד ₪ וזאת בהשוואה לשנת 2021 בה ניהלה הקטגוריה כ-45 מיליארד וכ-31 
מיליארד בשנת 2020, ואולם הרוב המכריע של הגידול בקטגוריה בשנים האחרונות הוא תוצאה של עליית ערך ולא של גיוסים לאפיק השקעות 

זה. מנגד, ברבעון הראשון של השנה ניתן היה לראות שהמשקיעים גילו מחדש את מדדי המניות של השוק המקומי, שם נרשמו גיוסים של מעל 
כ-2 מיליארד ₪, בין היתר למדד הדגל ת"א-125 ומדד אינדקס בנקים ישראל. 

הציבור מחפש אלטרנטיבה סולידית בשוק המניות - שינוי ניכר בטעמי המשקיעים במהלך הרבעון החולף של שנת 2022. אם במהלך 
2021 ראינו גיוס מאסיבי לאפיקי הנדל"ן והפיננסים, הרי שבשנת 2022 המשקיעים מחפשים חשיפה בנוסף למדדים הרחבים כמו מדד ת"א-125 
ומדד ת"א-90  אשר גייסו יחד כמיליארד ₪, גם לסקטור הבנקאות )אינדקס בנקים ישראל אשר גייס כחצי מיליארד ₪( למניות ערך )מדד אינדקס 

מניות ערך אשר גייס כ-350 מיליון ₪(, ולחברות העוסקות בתשתיות )אינדקס תשתיות לאומיות ישראל אשר גייס כ-160 מיליון ₪(. מנגד מדד 
תל-דיב אשר אשר עלה בכ- 40% ב-12 החודשים האחרונים ומתאים במיוחד לרוח התקופה, לא זכה להיקף גיוסים משמעותי בתקופה זו. 

שוק המניות המקומי 

האפיק החביב על המשקיעים פודה - קטגוריות אג"ח חברות והמרה בישראל, מנהלת נכון לסוף Q1 2022 כ-48.6 מיליארד ₪, לעומת כ-50 
וכ-42 מיליארד ₪ בשנים 2021 ו-2020 בהתאמה.

 לאור עליית התשואות, הציבור נמנע מלהזרים כספים לאפיקי החוב - כ-355 מיליון ₪ נפדו במהלך הרבעון הראשון של השנה 
בקטגוריות אג"ח בארץ חברות והמרה. גם באפיק הממשלתי נרשמו פדיונות של למעלה מחצי מיליארד ₪.

ביצועי האפיק הקונצרני בת"א - הציפיות לעליית ריבית קרובה, ייצרה הפסדי הון משמעותיים באפיק הקונצרני, כאשר מדד תל בונד- 60 ירד 
במהלך הרבעון הראשון של השנה בכ- 2.75% ומדד תל בונד שקלי ירד בכ-4% מתחילת השנה. הלחצים האינפלציוניים בישראל ובעולם, אותתו 

 לבנקים המרכזיים שהגיע השעה להתחיל לפעול ולהעלות את הריבית, וכתוצאה מכך ניתן היה לראות 
גיוסים לאיגרות חוב קצרצרות במח"מ של 0-3 שנים, ובנוסף ראינו לראשונה מזה שנים מספר הנפקות של נע"מ בקרב הפירמות.

לאחר שנים של ריבית אפסית והשקעות חסר באפיק זה, מדד תל בונד-צמודות 0-3 גייס במהלך הרבעון הראשון של השנה כ-163 מיליון ₪. 
 המשקיעים במדד זה רשמו תשואה רבעונית של כ-0.8% מתחילת השנה. מדד תל בונד-צמודות בנקים המתמקד בהשקעה באיגרות החוב 

הבנקאיות, היה המגייס השני בגודלו במהלך הרבעון הראשון של השנה באפיק החוב וגייס כ-158 מיליון ₪. 

השוק הקונצרני - עליית התשואות הדירה את רגלי המשקיעים מהאפיק 

התחזקות הדולר בעקבות המלחמה עם 
אוקרינה, הובילה לכך כי מרבית הכספים 

אשר זרמו לענף זה זרמו לקרנות סל 
המשקיעות בקרנות סל חשופות מט"ח, 

וזאת בניגוד למגמה בשנים האחרונות.

שוק מטבע חוץ
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מניות בחו"ל - תמחורים גבוהים לצד גל הירידות לא הביאו לגיוסים בענף

קטגוריית מניות בחו"ל בענף הקרנות הפאסיביות בישראל מנהלת נכון לסוף הרבעון הראשון של השנה כ-59.6 מיליארד ₪. בהשוואה 
להיקף נכסים מנוהל של כ-63 מיליארד ₪ וכ-52 מיליארד ₪ בשנים 2021 ו- 2020 בהתאמה. עיקר הירידה בנכסים הוא פועל יוצא של ירידת 

ערך ולא תוצאה של פדיונות בקרב הנכסים המנוהלים. במהלך הרבעון הראשון של השנה זרמו כ-53 מיליון ₪ נטו בלבד לקרנות הפאסיביות 
המשקיעות במדדי מניות בחו"ל. 

בראש טבלת המגייסים בקטגוריית מניות חו"ל בתעשייה הפאסיבית נמצא מדד ה-S&P 500 עם גיוס של כ-1.5 מיליארד ₪ והוא המגייס 
הגדול ביותר מתחילת השנה בקרב המדדים הזרים ובקרב כלל המדדים עליהם יש מוצר עוקב בת"א. גיוס הענק במדד זה מתכתב עם המגמה 

העולמית של צמיחת ההשקעות במדד ה-S&P 500 ותואם את הביצועים הטובים של המדד לאורך זמן.

כתוצאה ממשבר השבבים העולמי, אשר תמך בביצועים העסקיים של מניות השבבים, ראינו ברבעון הראשון של השנה, את המדד התמתי 
)נושאי( MVIS US LISTED SEMICONDUCTOR 25 ניצב במקום השני בטבלת המגייסים בקטגוריה מניות חו"ל בענף הקרנות 

הפאסיביות, אשר גייס כ-355 מיליון ₪.

הפדיונות בקרנות העוקבות אחר מדדי חו"ל, התרכזו בעיקר בקרנות התמתיות ) קרנות נושא- אשר פדו למעלה מ-600 מיליון ₪( ובקרנות 
מנוטרלות מטבע וזאת לאור התחזקות שער הדולר מול השקל.

פסגות קרנות נאמנות היה המגייס הגדול לרבעון מבין היצרנים עם גיוס מצטבר של כ-700 מיליון ש"ח כאשר היקף הגיוסים לקרנות הסל 
עמד על 300 מיליון ₪

מור הגיע למקום השני בטבלת הגיוסים ברבעון החולף, כאשר גייס כ-420 מיליוני ₪ במוצרים הפאסיביים שבניהולו כאשר 455 מיליוני ₪ גויסו 
בקרנות הסל.

הראל היה הפודה הגדול ביותר ברבעון עם פדיון מצרפי של כ-330 מיליון ש"ח ₪, כאשר 560 מיליון ₪ נפדו בקרנות הסל ואילו הקרנות 
המחקות שבניהולו גייסו כ 230 מיליון ש"ח.

קסם קרנות נאמנות, הינו מנהל מוצרי המדדים הגדול ביותר בישראל, אשר מנהל למעלה מ-40 מיליארד ₪ על פני 273 קרנות סל וקרנות 
מחקות, גייס כ 120 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2022 כאשר 510 מיליון ₪ גוייסו בקרנות המחקות ואילו היתר נפדה בקרנות הסל

תכלית סל המנהל 219 קרנות בהיקף נכסים של כ-35 מיליארד ₪, גייס במהלך הרבעון הראשון של 2022 296 מיליון ₪ כאשר 47 מיליון ₪ 
גויסו בקרנות המחקות.

מנהלי המוצר הפאסיביים
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קרנות חוץ נסחרות

בבורסת ת"א רשומות למסחר 36 קרנות חוץ נסחרות של החברות הגדולות בעולם לניהול השקעות פאסיבי. דמי הניהול בקרנות 
הללו נמוכים משמעותית מדמי הניהול של המוצרים המקומיים, ואולם היקף הנכסים בכל קרנות החוץ מסתכם בכ- 2 מיליארד ₪ 

בלבד. בין החברות אשר השיקו מוצרים פאסיביים בבורסת ת"א ניתן למצוא את:

BlackRock

תאגיד אמריקאי רב לאומי לניהול השקעות שבסיסו בעיר ניו יורק שנוסד ב-1988, בלאקרוק הינה מנהלת הנכסים 
הגדולה בעולם, עם היקף נכסים מנוהלים של כ-10 טריליון דולר. לחברה 23 קרנות סל הרשומות למסחר בבורסת 
ת"א אשר מנהלות כ-2 מיליארד ₪, בין היתר על מדד הנאסד"ק 100, מדד S&P 500 ועוד. לקרנות אלו דמי ניהול 
נמוכים משמעותית מדמי הניהול הממוצעים בקרב המתחרים. החברה פועלת בשוק המקומי כבר למעלה משלוש 

שנים.

LYXOR

ב-31 בדצמבר, 2021, ניהול הנכסים של ליקסור הפך לחלק מקבוצת Amundi, מנהלת הנכסים המובילה 
באירופה עם יותר מ-1.8 טריליון אירו של נכסים, ויצרה את הספק המוביל באירופה של ETF לחברה 3 קרנות חוץ 

נסחרות הרשומות למסחר בבורסת ת"א אשר מנהלות כ- 140 מיליון ₪ בלבד. 

Invesco

היא חברת ניהול השקעות עצמאית אמריקאית שבסיסה באטלנטה, ג'ורג'יה ועם 20 סניפים נוספים ברחבי 
העולם, החברה מנהלת כ-1.6 טריליון דולר. בתחילת 2022 נרשמו למסחר 10 קרנות סל של המותג בבורסת ת"א 

בין היתר על מדד S&P 500, מדד MSCI ac world ועוד.

בבורסת ת"א פועלים 25 עורכי מדדים שונים המציעים למעלה מ-400 מדדים אשר נותנים מענה לכל תרחיש כלכלי, מקומי או גלובלי.

הבורסה לניירות ערך הינה עורכת המדדים הגדולה ביותר בשוק ההון הישראלי עם היקף נכסים פאסיביים העומד על כ-85 מיליארד ₪. אחריה 
ניצב עורך המדד S&P עם היקף נכסים פאסיביים העומד על כ-32 מיליארד ש"ח, ואחריו חברת המדדים הישראלית "אינדקס" אשר אחריה 

עוקבים מוצרים פאסיביים בהיקף מצטבר של כ-25 מיליארד ₪.

הבורסה בתל אביב, בהשוואה לבורסות אחרות בעולם, מציעה למשקיעים הישראלים מגוון עצום של קרנות פאסיביות על מדדים זרים הנסחרים 
בבורסה, ובכך מאפשרת לציבור הישראלי להיחשף למגוון רחב של מדדים זרים וליהנות מהיתרונות כמו השקעה במטבע המקומי ובשעות 

המסחר בישראל, חיסכון בעלויות המרת המט"ח ובחלק מהמקרים אף גידור המטבע.

עורכי המדדים
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סה"כ 
גיוסים 
 ופדיונות

 Q1 2022 
)מיליוני ש"ח(

 סה"כ
קרנות

 היקף
נכסים 
מנוהל

)מיליארדי ש"ח(

גיוסים 
ופדיונות 

בקרנות סל 
 Q1 2022 
)מיליוני ש"ח(

 מספר
קרנות סל

 שווי
קרנות סל

)מיליארדי ש"ח(

גיוסים 
ופדיונות 
בקרנות 
 מחקות

 Q1 2022 
)מיליוני ש"ח(

מספר 
קרנות 
מחקות

שווי קרנות 
 מחקות

)מיליארדי ש"ח(
מנהל הקרן

 694  181  28  302.5 94 18 391.9 87 10 פסגות קרנות נאמנות

 419  17  4  455.1 5 3 -36.3 12 1 מור קרנות

 296  219  35  248.6 130 26 47.7 89 10 מיטב תכלית

 138  101  15 - - - -11.1 21 1 אלטשולר-שחם קרנות

 154  205  32  149.1 80 14 5.0 125 18 מגדל

 120  273  40  -390.4 174 27 510.8 99 13 קסם

 40  7  0    - - - 39.7 7 0 רוטשילד

 12  6  0    - - - 11.8 6 0 אנליסט

 -50  71  4    - - - -49.8 71 4 אי.בי.אי

 -328  144  25  -561.3 61 16 233.6 83 10 הראל

סה"כ 67  600  1,143  103  544  204  171  1,144  1,347 

עורך מדד
היקף נכסים מנוהל תחת 
עורך המדד לשנת 2021 

)מיליארדי ₪(

היקף נכסים מנוהל תחת 
 Q1 2022 -עורך המדד ל

)מיליארדי ₪(
נתח שוקצמיחה

TASE84.784.0-1.1%49.0%

S&P31.932.00.5%19.0%

indeX25.026.04.3%15.0%

NASDAQ14.813.0-11.1%8.0%

Indxx3.63.0-25.8%2.0%

BlueStar2.72.0-16.8%1.0%

MSCI2.32.0-16.1%1.0%

STOXX2.02.0-12.2%1.0%

RUSSELL1.51.0-11.9%1.0%

DAX1.31.0-4.2%1.0%

AlphaBeta1.11.0-2.5%1.0%

Else3.63.4-5.6%2.0%

SUM174.5170.7-2.2%100%

* הנתונים נכונים ל-31 במרץ, 2022

נתח שוק ונכסים מנוהלים בקרב עורכי המדדים בישראל*

סיכום Q1 2022 בתעשיית מוצרי המדדים בישראל 
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Q1 2022 יצירות ופדיונות 
מיליוני ₪

שווי נכסי קרנות
מיליוני ₪ כמות קרנות מנהל הקרן

2,031 47,845 153 מניות בארץ

413 1,369 28 ממונפות

53 59,601 536 מניות בחו"ל

3 294 5 אחר

-14 453 9 סחורות

-99 1,993 43 אג"ח בארץ משולבת- כללי

-112 759 27 אג"ח בחו"ל

-355 48,638 246 אג"ח בארץ - חברות והמרה

-574 9,981 97 אג"ח בארץ - מדינה

1,347 170,934 1,144 סה"כ

חלוקה לקטגוריות השקעה*

* הנתונים נכונים ל-31 במרץ, 2022
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מדדי מניות מקומיים מובילים בפדיונות מדדי מניות מקומיים מובילים בגיוסים מתחילת השנה 

 פדיונות 
 Q1-ב
2022

)מיליוני ₪(

היקף 
נכסים 
מנוהל

)מיליוני ₪(

עורך 
מדד מדד

 גיוסים 
 Q1-ב
2022

)מיליוני ₪(

היקף 
נכסים 
 מנוהל 
)מיליוני ₪(

עורך 
מדד מדד

 -207.1  919 TASE ת"א-טכנולוגיה  779.7  12,186 TASE ת"א-125

 -183.0  6,343 TASE ת"א-35  513.3  12,006 indeX אינדקס בנקים ישראל

 -64.4  335 TASE SME60-ת"א  246.9  414 indeX אינדקס מניות ערך ישראל

 -17.6  146 TASE ת"א-צמיחה  189.7  7,045 TASE ת"א-90

 -13.1  218 Solactive  Solactive – B-BRE Israel Commercial Real
Estate - GTR  163.3  340 indeX אינדקס תשתיות לאומיות ישראל

 -9.8  59 TASE ת"א גלובל-בלוטק  120.1  1,044 TASE ת"א-בנייה

 -9.4  615 TASE ת"א-פיננסים  109.4  271 TASE ת"א-פמילי

 -7.8  71 TASE ת"א טק-עילית  69.0  216 indeX Quality 125-אינדקס ת"א

 -6.7  102 indeX אינדקס צריכה בסיסית ישראל  53.2  971 TASE ת"א-נדל"ן

 -6.5  103 indeX אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל  45.0  51 indeX אינדקס בינוי והנדסת תשתיות

מדדי אג"ח מקומיים מובילים בפדיונות מדדי אג"ח מקומיים מובילים בגיוסים מתחילת השנה 

 פדיונות 
 Q1-ב
2022

)מיליוני ₪(

היקף 
נכסים 
מנוהל

)מיליוני ₪(

עורך 
מדד מדד

 גיוסים 
 Q1-ב
2022

)מיליוני ₪(

היקף 
נכסים 
 מנוהל 
)מיליוני ₪(

עורך 
מדד מדד

 -407.2  8,057.2 TASE תל בונד 60  163.8  564.4 TASE תל בונד-צמודות 0-3

 -250.3  3,258.4 TASE תל בונד שקלי-50  158.1  1,312.2 TASE תל בונד צמודות - בנקים

 -117.7  1,932.4 TASE תל בונד תשואות  93.2  1,731.3 TASE A תל בונד-צמודות

 -79.9  578.4 TASE תל בונד - גלובל  79.8  3 TASE AA-AAA תל בונד-צמודות

 -71.2  4,962.5 TASE תל בונד 20  58.8  204.8 TASE תל בונד-שקלי 0-3

 -55.1  64.4 indeX HY-BBB אינדקס  51.4  445.6 TASE A תל בונד-שקלי

 -42.1  679.8 indeX אינדקס A תקרת מנפיק  50.1  131.6 indeX אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים

 -35.7  93.4 TASE תל בונד-שקלי 5-15  43.8  1,620.3 TASE תל בונד צמודות

 -32.6  2,305.9 TASE תל בונד מאגר  42.9  702.7 TASE תל בונד-צמודות 3-5

 -32.3  686.3 TASE תל בונד 40  39.9  172.8 TASE תל-בונד דולר

* הנתונים נכונים ל-31 במרץ, 2022. ללא קרנות ממונפות ואסטרטגיות.

מדדי המניות המובילים בגיוסים ובפדיונות לרבעון הראשון לשנת 2022*

מדדי האג"ח המובילים בגיוסים ובפדיונות לרבעון הראשון לשנת 2022*
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מדדי מניות בחו"ל מובילים בפדיונות מדדי מניות בחו"ל מובילים בגיוסים מתחילת השנה 

 פדיונות 
 Q1-ב
2022

)מיליוני ₪(

היקף 
נכסים 
מנוהל

)מיליוני ₪(

עורך 
מדד מדד

 גיוסים 
 Q1-ב
2022

)מיליוני ₪(

היקף 
נכסים 
 מנוהל 
)מיליוני ₪(

עורך 
מדד מדד

 -172.6  545.6 Indxx Indxx USA E-Commerce Index - NTR  1,502.4  22,546 S&P S&P 500 - NTR

 -138.7  1,910.0 S&P S&P Technology Select Sector Index 
- NTR  355.5  578 MVIS MVIS US Listed Semiconductor 25

 -122.4  546.4 MSCI MSCI AC WORLD INDEX - RT - NTR  129.4  157 Indxx Indxx Global Aerospace & 
Defense Index - NTR

 -113.1  85.7 CSI CSI300  91.8  881 NASDAQ PHLX Semiconductor Sector Index

 -100.5  376.0 Indxx Indxx USA Cloud Computing Index 
- NTR  82.7  924 DAX DAX 30 - NTR

 -91.1  344.4 Indxx Indxx Global Medical Devices  70.2  619 S&P S&P Aerospace & Defense 
SelectIndustry Index - NTR

 -90.9  1,243.2 NASDAQ ISE Cyber Security - NTR  47.9  89 S&P S&P 900 Pure Value

 -89.3  41.0 KOSPI Kospi 200 - GTR  46.5  61 indeX  אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור
סקטוריאלי

 -72.4  1,255.5 RUSSELL RUSSELL 2000 - NTR  40.0  129 BARCLAYS Shiller Barclays CAPE® US Core 
Mid-Month Sector Net TR Index

 -71.6  357.5 indeX אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב  36.6  40 S&P S&P North American Expanded 
Technology Software

* הנתונים נכונים ל-31 במרץ, 2022. ללא קרנות ממונפות ואסטרטגיות.

מדדי מניות בחו"ל המובילים בגיוסים ובפדיונות לרבעון הראשון לשנת 2022*
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סחירות ונזילות 
 בקרנות הסל 

ברבעון הראשון 
לשנת 2022

צמיחה במספר קרנות החוץ נסחרות
מתחילת 2022 הצטרפו למסחר בבורסה 10 קרנות חוץ נסחרות חדשות.

המספר הכולל של קרנות הסל והחוץ עומד על 578 קרנות בסוף מרץ 2022.

במרץ 2022 נרשמו למסחר בבורסה 10 קרנות חוץ של INVESCO תאגיד ניהול ההשקעות הבינלאומי. 

INVESCO הצטרפה לשתי החברות המנפיקות הבינלאומיות מהמובילות בעולם בניהול קרנות הסל: בלאקרוק )23 קרנות חוץ( 
וליקסור )3 קרנות חוץ(.

בכל קרנות הסל והחוץ בבורסה מתקיימת עשיית שוק באמצעות חמישה עושי השוק.

התפלגות קרנות לפי עושי שוק – קרנות סל מקומיות

התפלגות קרנות לפי עושי שוק – קרנות חוץ נסחרות

 כמות קרנות סל מנהל קרןעושה שוק
Q1 2022לסוף 2021

174173קסם קרנות נאמנותקסם מכשירים פיננסים מסחר בע"מ

133130מיטב תכליתתכלית מכשירים פיננסים בע"מ

עידן מכשירים פיננסים
10194פסגות קרנות נאמנות

55מור קרנות נאמנות

7879מגדל קרנות נאמנותמגדל עשיית שוק בע"מ

6061הראל קרנות נאמנותהראל מסחר מדדים בע"מ

551542

Q1 2022מנהל קרןעושה שוק

LYXOR3עידן מכשירים פיננסים1

2FLOW TRADER
BLACKROCK23

INVESCO10

36סה"כ
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מחזורי המסחר בשוק קרנות הסל  ברבעון הראשון של 2022 רשמו עליה משמעותית בעיקר בשוק המניות – כ-46% לעומת 
2021 ו-כ-18% בשוק האג"ח. חלקם של קרנות הסל מתוך המסחר הכולל בשני השווקים נותר ללא שינוי.

מתחילת 2022 נרשמה צמיחה חדה בסחירות קרנות הסל.

שווי שוק בקרנות הסל נותר דומה לרמתו בסוף 2021 ועומד על כ-103.4 מיליארד ₪ בסוף מרץ 2022.

מחזור יומי בקרנות הסל וחלקם במסחר*, מיליוני ₪

גידול במחזור רבעון 1, 20212022 
היומי, ב-%

32747746%קרנות סל על מדדי מניות

 -20%20%חלקם מהמסחר בשוק המניות

12514818%קרנות סל על מדדי אג"ח
 חלקם מהמסחר בשוק האג"ח 

- 14%16%)מתוך אג"ח לא ממשלתי(

קרנות הסל - שווי שוק

 שוק מניות - 
שווי שוק של קרנות 

סל לפי מנפיקים 
)מיליארדי ₪(

שוק אג"ח
שווי שוק של קרנות 

סל לפי מנפיקים 
)מיליארדי ₪(

 סה"כ
כ-74 מיליארד ₪

 סה"כ
כ-30 מיליארד ₪

* הנתונים נכונים ל-31 במרץ, 2022
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מחזור יומי ממוצע בבורסה מנהל קרןשם נייר
באלפי ש"ח

6,094קסםקסם.תלבונד 160

5,356תכליתתכ.תלבונד260

4,085תכליתתכ.תלבונדשקלי3

3,900מגדלMTF.תלבונדשקלי4

3,548הראלהרל.תלבונד 560

3,447פסגותפסג.תלבונד 660

3,192פסגותפסג.תלבונד צ70-3

2,934מגדלMTF.תלבונד860

2,876קסםקסם.תלבונד תשו9

2,720פסגותפסג.תלבונד ש 1050

מחזור יומי ממוצע בבורסה מנהל קרןשם נייר
באלפי ש"ח

 37,963תכליתתכ.בנקים ישרא1

 19,065קסםקסם.תא 235

 11,576קסםקסם.ממNDX100פי33

 10,973קסםקסם.ממDAXפי43

 9,708קסםקסם.אי בנק ישר5

 9,645הראלהרל.אינ בנק ישר6

 9,454קסםקסם.SP500ממ7

 9,171מגדלMTF.תא835

 7,704תכליתתכ.תא9125

 6,833תכליתתכ.תא1035

10 קרנות הסל הסחירות ביותר בשוק האג"ח*

10 קרנות הסל הסחירות ביותר בשוק המניות*

* הדירוג לפי מחזור יומי ב-31 במרץ, 2022
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ב-1 למרץ נכנס לתוקפו שינוי משמעותי בתחום המסחר בשוק המניות בבורסה – הוקטן גודל מינימאלי לפקודה 
במסחר הרציף. בחנו את התפלגות העסקאות לפי שוויין.

הנתונים של רבעון הראשון 2022 הצביעו על המשך מגמת גידול של כמות העסקאות הקטנות בקרנות הסל )עד 10,000 
₪(, לפי כך, נרשמה עלייה של כ-76% בכמות העסקאות הקטנות בשוק קרנות הסל המנייתיות וכ-20% בקרנות האג"חיות.

ניתוח מחזורי המסחר - כמות עסקאות קטנות וגדולות 

שינוי ב-%רבעון 1, 20212022 
שוק מניות

3,6296,39276עד 10,000 ₪

₪ 10,000-50,0002,4073,71254

₪ 50,000-100,00055588359

41964754מעל 100,000 ₪

שוק אג"ח
49259020עד 10,000 ₪

₪ 10,000-50,0004414615

₪ 50,000-100,00019823719

22629229מעל 100,000 ₪

ניתוח עסקאות בקרנות הסל - התפלגות לפי שווי כספי

שוק המניותשוק האג"ח

כשמסתכלים על נפח הכספי של העסקאות רואים כי בשני השווקים מעל 80%-60% מנפח המסחר הינו בעסקאות הגדולות.
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טרנד הקרנות התמטיות העולמי - גם בישראל

בישראל צמח שוק הקרנות התמטיות מקרנות בודדות בסוף שנת 2017 
לכ-145 קרנות תמטיות כיום

יובל צוק, יחידת המחקר

בשנים האחרונות הלך והתחזק טרנד ההשקעות בקרנות תמטיות בישראל ובעולם, ובמיוחד במהלך מגפת הקורונה בשנתיים 
האחרונות. הקרנות התמטיות כשמן כן הן - משקיעות במניות לפי תמות )נושאים(. 

בישראל צמח שוק הקרנות התמטיות מקרנות בודדות בסוף שנת 2017 ועד לכ-145 קרנות סל וקרנות מחקות כיום, וכן מספר 
קרנות נאמנות פתוחות נוספות, דרכן יכול הציבור להשקיע ולהצטרף לטרנד.

השקעה בקרנות תמטיות הינה השקעה שהאסטרטגיה העומדת מאחוריה היא זיהוי מגמות ארוכות טווח של שינויים טכנולוגיים, 
דמוגרפים, סביבתיים או חברתיים, שאמורים להשפיע על הכלכלה על פני זמן, וזאת במטרה להרוויח מאותן מגמות. להבדיל 

מקרנות אחרות, הקרנות התמטיות משקיעות במניות לטווח ארוך ללא תלות בשינויים קצרי טווח כמו שווי שוק, מומנטום, 
נזילות ועוד, כך שתזמון ההשקעה או מימושה הוא יחסית פחות קריטי. ההשקעה של קרן לפי טרנד מסוים כוללת חברות ממגוון 

סקטורים, אשר תוכלנה להרוויח בטווח הארוך מאותו טרנד. שינויים כאלו, שנקראים "מגמות-על" )Mega Trends(, שעבר 
העולם בעשורים האחרונים ומוכרים לכולנו הם, לדוגמא, האינטרנט, הטלפון הסלולרי, רכבים חשמליים והרשתות החברתיות.

 Physical World/( מקובל לחלק את הקרנות התמטיות לשלושה סוגים: טכנולוגיה, חברתי-דמוגרפי, ועולם/סביבה פיזית
.)Environment

לפי בית ההשקעות הגלובלי, בלאקרוק, ישנן 5 מגמות-על, שמשפיעות על העתיד:

פריצות דרך טכנולוגיות – התקדמות טכנולוגית אקספוננציאלית של העולם.	 

שינויים דמוגרפיים וחברתיים – עלייה בתוחלת החיים, שינויים בהרגלי צריכה, פיתוחים רפואיים חדשניים.	 

עיור מהיר – מגמת נדידה המונית ומעבר לערים, המצריכה התאמת תשתיות ומודלים עסקיים חדשים.	 

שינויים במזג האוויר ומחסור במשאבים – גידול בדרישה למשאבי אנרגיה, מזון וחומרי גלם, לצד התחממות כדור הארץ, 	 
פיתוח מקורות אלטרנטיביים. 

צמיחת מעמד ביניים בשווקים מתפתחים – גידול בצריכה של אוכלוסייה אמידה חדשה בעיקר באסיה.	 

 ,)Disruptive Technology( "מגמת-העל הבולטת ביותר היא פריצות דרך טכנולוגיות, שהן יצירתן של טכנולוגיות "משבשות
הנקראות גם חדשנות "משבשת" )Disruptive Innovation(, אשר מביאות לאורך זמן לדחיקתו והחלפתו של השוק המסורתי 

הקיים, ביניהן: רובוטיקה ואוטומציה; אינטליגנציה מלאכותית )AI( ולמידת מכונה )ML(; טכנולוגיית ענן; טכנולוגיות ירוקות 
)קלינטק(; פינטק; רכבים חשמליים ותחבורה עתידית; הגנת סייבר; אינטרנט של הדברים )IoT(; בלוקצ'יין וקריפטו.

מגמות-על בולטות נוספות הן:

שינויים דמוגרפים-חברתיים: כוללת נושאים כגון שינויים בהרגלי הצריכה - קניות אונליין ומסחר אלקטרוני 	 
)E-Commerce(, כלכלה שיתופית )שימוש משותף או עסקאות חליפין במוצרים ושירותים(, קנאביס )רפואי ולגליזציה(, 

צריכה של דור ה-Millennials כמו גיימינג וסטרימינג; שינויים בהרגלי הצריכה; הזדקנות האוכלוסיה )עלייה בתוחלת החיים, 
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ירידה בילודה(, עיור )מעבר לעיר הגדולה(; אורח חיים בריא יותר, גידול בהוצאה על בריאות, רפואה אלטרנטיבית ודיגיטלית, 
.Wellness ועל

סביבה פיזית: כוללת נושאים כגון קלינטק ואנרגיה מתחדשת/חלופית, משאבי טבע כמו מים, שינויי מזג האוויר.	 

 טרנדים רבים מתחום השינויים הדמוגרפים-חברתיים והסביבתיים נשענים על טכנולוגיה, כמו למשל גיימינג וסטרימינג, 
אי-קומרס, חדשנות רפואית, הלוואות P2P, מעבר לעבודה מהבית וייעול אנרגטי.

קרנות תמטיות מתמקדות בנושא צר, ולכן הסיכון בהשקעה בהן גבוה יותר מאשר בקרנות מבוזרות יותר.

התפתחויות בהשקעות התמטיות בעולם
מגמת הגידול בהשקעות בקרנות תמטיות בטווח הארוך נמשכה, כשסך הנכסים המנוהלים ע"י קרנות אלו )ETFs ו-ETPs( ברחבי 

העולם זינק מכ-61 מיליארד דולר בסוף שנת 2015 לכ-437 מיליארד דולר בסוף שנת 2021. בשנת 2021 לבדה הסתכם סך 
הגיוסים נטו בכ-80 מיליארד דולר, וסך הנכסים המנוהלים בקרנות אלו עלה בכ-20% לעומת שנת 2020. 

יש לציין כי החל מאוקטובר 2021 בו נרשם שיא של 441 מיליארד דולר ועד סוף פברואר 2022 חווה שוק הקרנות התמטיות גל של 
פדיונות.

שוק הקרנות התמטיות צמח בקצב הגבוה ביותר באירופה, וכמחצית משוק זה מקורו כיום בקרנות אירופאיות, בעוד הקרנות 
בארה"ב מהוות כ-30% מהשוק. בסקר שערכה PwC בתחילת השנה בקרב מנהלי קרנות אירופאים עלה, כי הקרנות התמטיות 

יהיו התחום הצומח ביותר באירופה בשנים הקרובות.

סך ההשקעות הגלובליות בקרנות תמטיות מהווה כיום מעל ל-4% מסך ההשקעות בקרנות סל וקרנות מחקות. 

באירופה רובן הגדול של הקרנות התמטיות הן קרנות נאמנות אקטיביות, בעוד שבארה"ב רובן פאסיביות עוקבות מדד.

התפתחויות בהשקעות התמטיות בישראל
בישראל צמח שוק הקרנות התמטיות מקרנות בודדות בסוף שנת 2017 ועד כ-145 קרנות סל וקרנות מחקות כיום, כ-70% מהן 

קרנות מחקות וכ-30% מהן קרנות סל הנסחרות בבורסה.

סך הנכסים המנוהלים ע"י קרנות אלו זינק מכ-8.7 מיליארד שקל בסוף 2020 לכ-11.7 מיליארד שקל במחצית 2021. אך 
בחודשים האחרונים של 2021, בדומה לעולם, ולמרות השקתן של מעל ל-50 קרנות תמטיות חדשות בשנת 2021, סבלו הקרנות 

התמטיות בישראל מפדיונות משמעותיים, וסך הנכסים שהן מנהלות ירד לכ-10.7 מיליארד שקל בסוף 2021, והמשיך לרדת עד 
לכ-8.2 מיליארד שקל בסוף מרץ 2022. אחת הסיבות העיקריות לפדיונות של הקרנות התמטיות הן הירידות בשעריהן בשיעור 
ממוצע של כ-10% במחצית השנייה של 2021, כשבמקביל הן המדדים המקומיים והן מדדים בינלאומיים מובילים עלו באותה 
תקופה בשיעור נאה )ת"א-125 ות"א-90 עלו בכ-17% ובכ-15%, בהתאמה; S&-P500 ו-Nasdaq-100 בכ-11% ובכ-12%, 

בהתאמה(. דמי הניהול הגבוהים של הקרנות התמטיות, אשר נעים בין 0.5% ל-1% )כ-0.8% בממוצע(,_לעומת דמי ניהול 
של קרנות עוקבות מדדי שווי שוק או מדדים ענפיים שנעות בין 0% ל-0.5% )כ-0.3% בממוצע(, הגדילו עוד יותר את הפערים 

בתשואות.

בנוסף לקרנות הנ"ל, ישנן כ-25 קרנות נאמנות פתוחות תמטיות, עם סך נכסים של כ-1 מיליארד שקל. הנושאים הפופולריים בהם 
משקיעות קרנות פתוחות אלו הן ESG, אנרגיה ירוקה וסייבר.

סך נכסי הקרנות התמטיות בישראל מהווה בסוף מרץ 2022 כ-4.8% משוק קרנות הסל והקרנות המחקות.



גיליון מדדים מס' 4 <<  אפריל 2022
20

10 קרנות בלבד עוקבות אחרי מדדי מניות מקומיות מבורסת ת"א, כשסך נכסיהן מסתכם בכ-200 מיליון שקל – רובם בקרנות 
קלינטק ואנרגיה מתחדשת.

בין הקרנות התמטיות הנסחרות בבורסת ת"א ישנן 6 קרנות חוץ של iShares, Lyxor ו-Invesco שרשמו קרנות סל שלהן בת"א.

עורכי המדדים המובילים, אשר הקרנות התמטיות עוקבות אחר מדדיהן הם: קבוצת Nasdaq )כ-2.9 מיליארד שקל(, INDXX )כ-
2.6 מיליארד שקל(, MVIS-BlueStar ו-S&P )כ-1 מיליארד שקל כ"א(.

כ-80% מהקרנות התמטיות עוקבות מדד הנסחרות בבורסת ת"א הן קרנות המשקיעות בתחום הטכנולוגיה, ובהן 
מושקעים  למעלה מ-90% מסך הנכסים המנוהלים ע"י כל קרנות הסל והקרנות המחקות התמטיות.

התחומים "החמים" כיום בקרנות הנסחרות בת"א הם: 

מוליכים למחצה: המחסור בשבבים שהחל בשנת 2021 האיר בזרקור את חשיבותם במגוון תחומים, מרכבים ועד טלפונים 	 
סלולריים, והציפיה להשקעות ענק בתחום בעקבות משבר זה הביאה לרישום מספר קרנות "מוליכים למחצה" ולזינוק חד 

 בנכסיהן, אשר מסתכמים בכ-1.8 מיליארד שקל ב-11 קרנות.
הגדולות שבהן הן שתי קרנות העוקבות אחר מדדי מניות של החברות הגדולות בתחום זה הנסחרות בארה"ב – קרן מחקה 

 ETF MVIS US Listed המניות הגדולות בתחום(, וקרן סל "קסם PHLX Semiconductor Sector TTF" )30 תכלית"
Semiconductor 25" )25 המניות הגדולות בתחום(.

סייבר:  תחום הגנת סייבר מרכז עניין רב בשנים האחרונות, והנכסים שמנהלים כיום 10 הקרנות מתחום זה, שעוקבות 	 
 בעיקר אחר ISE Cyber Security Index של נאסד"ק, מסתכמים בכ-1.4 מיליארד שקל.

  TTF ISE Cyber Security מנוטרלת דולר" וקרן מחקה "תכלית ISE Cyber Security  הגדולות שבהן הן קרן הסל "הראל סל
מנוטרלת דולר", העוקבות אחר מדד הכולל 60 מניות של חברות טכנולוגיה ושירותים מתחום הסייבר הנסחרות בבורסות 

שונות. 

קלינטק ואנרגיה ירוקה: קרנות תמטיות מתחומים ירוקים שונים, כגון טכנולוגיות קלינטק, אנרגיה מתחדשת ואגירת 	 
אנרגיה. סה"כ 20 קרנות עם נכסים מנוהלים בסך של כ-1 מיליארד שקל, מהן 6 קרנות על מדד ת"א-קלינטק. הגדולות 

שבהן הן הקרן המחקה MTF" מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר" הכוללת כ-50 מניות מתחום האנרגיה 
המתחדשת הנסחרות בבורסות שונות, ו"תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח" הכוללת 

מניות מתחום טכנולוגיות אנרגיה ירוקה ונסחרות בארה"ב. 

מחשוב ענן: 7 קרנות מתחום מחשוב ענן עם סך נכסים מנוהלים של כ-800 מיליון שקל. הגדולה מביניהן היא הקרן 	 
המחקה MTF" מחקהIndxx US Cloud Computing  מנוטרלת מט"ח" הכוללת כ-60 מניות מתחום זה ונסחרות בארה"ב.

אי-קומרס / קניות אונליין: קרנות נושא אלו כוללות מניות של חברות מתחום ה-E-Commerce וצריכה אונליין )8 קרנות 	 
  Indxx US E-Commerce מחקה MTF" עם נכסים מנוהלים בסך כ-600 מיליון שקל(. קרן מחקה בולטת בנושא זה הינה
מנוטרלת מט"ח" העוקבת אחר מדד מניות של כ-50 חברות שעיקר הכנסתן הינו ממסחר אלקטרוני באינטרנט, הנסחרות 

בארה"ב.

בקרב קרנות הנאמנות הפתוחות התמטיות בולטים התחומים הבאים:

ESG: שבע קרנות העוקבות אחרי מדדי ESG עם סך נכסים מנוהלים של כ-460 מיליון שקל.	 

אנרגיה ירוקה: 5 קרנות עם סך נכסים מנוהלים בסך של כ-250 מיליון שקל.	 
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הנושאים הפופולריים ביותר של הקרנות התמטיות בבורסת ת"א 
)סך נכסים מנוהלים של קרנות סל וקרנות מחקות מעל 50 מיליון שקל, נכון לסוף מרץ 2022(

בין הנושאים הנוספים של הקרנות התמטיות ניתן למצוא: בלוקצ'יין וקריפטו, אגרוטק, עבודה מהבית, דאגה לבעלי חיים, גיל 
מבוגר )אוכלוסיה מזדקנת( וקנאביס.

 סך נכסים מנוהלים מס' קרנותנושא
)מיליוני ש"ח(

111,754מוליכים למחצה

101,413סייבר

20998קלינטק ואנרגיה ירוקה

7798ענן

8595אי-קומרס, קניות אונליין

11488תוכנה ואינטרנט

6216רובוטיקה ואוטומציה

ESG7207, סביבתי/חברתי

8185רכב חשמלי ותחבורה חכמה

6183פינטק

2180לוגיסטיקה ומחסנים )למוצרי אי-קומרס( 

3171שינויי מזג האוויר

1135טכנולוגיה באסיה

9125בריאות )חדשנות, גנומיקה(

7116גיימינג וסטרימינג

G5 1100קישוריות

274תשלומים אלקטרוניים/דיגיטליים

168בינה מלאכותית

261פודטק

252טכנולוגיות משבשות
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הקרנות התמטיות הגדולות ביותר בבורסת ת"א 
)קרנות סל וקרנות מחקות לפי סך נכסים מנוהלים, נכון לסוף מרץ 2022(

 סך נכסים נושאסוג קרןמספר קרןשם הקרן
)מיליוני ש"ח(

 PHLX Semiconductor TTF803מוליכים למחצהמחקה5127329תכלית

MTF INDXX USA E-Commerce 472אי-קומרסמחקה5125430מגדל

ISE Cyber Security 421סייברסל1150192הראל סל

MVIS US Listed Semiconductor 25 390מוליכים למחצהסל1174119קסם

ISE Cyber Security TTF 370סייברמחקה5127063תכלית

 MTF Indxx Renewable Energy275אנרגיה ירוקהמחקה5130745מגדל

NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF 275אנרגיה ירוקהמחקה5131537תכלית

MTF Indxx US Cloud Computing 260ענןמחקה5127592מגדל

PHLX Semiconductor Sector 259מוליכים למחצהסל1170703תכלית סל

ESG231פתוחה5118930מיטב מניות ESG ישראל

קרנות תמטיות זרות אשר משקיעות במניות הנסחרות בבורסת ת"א 
 ARK )ARK Israel Innovative Technology של IZRL הקרן התמטית הזרה הגדולה ביותר שמשקיעה במניות מבורסת ת"א היא קרן
ETF(, הנסחרת בארה"ב ומשקיעה בחברות טכנולוגיה ישראליות. הקרן ספגה פדיונות של למעלה מ-50% מנכסיה בשנה האחרונה. 

הקרן החזיקה בסוף מרץ בכ-70 מניות בכ-160 מיליון דולר, מהם כ-30 מניות שנסחרות בת"א בסך כ-72 מיליון דולר. 

קרנות זרות נוספות שאינן רשומות בבורסת ת"א, ולהן השקעות מהותיות בחברות הרשומות בבורסת ת"א, הן קרנות העוקבות 
אחרי חברות מתחום האנרגיה המתחדשת מכל שרשרת הערך )מענפי הטכנולוגיה, אנרגיה, תשתיות, תעשיה ומימון(. קרנות אלו 

משקיעות בחברות הגדולות בתחום בבורסת ת"א – אנלייט, אנרג'יקס, אורמת טכנולוגיות, נופר ודוראל, והבולטות מביניהן הן 
TAN של Invesco, ו-ICLN ו-INRG של iShares )עם סך השקעות של מעל ל-250 מיליון דולר בת"א במניות הנ"ל במרץ 2022(.

מקורות 
1. ETFGI: "ETFGI reports Thematic ETFs and ETPs listed globally gathered US$80.54 billion in net inflows in 2021" )etfgi.com(

2. Morningstar Global Thematic Funds Landscape, May 2021

3. Global X by Mirae Asset, "Thematic ETF report Q3 2021"

4. "Megatrends own the Future", iShares by Blackrock
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הנתונים בעיבוד מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים
yuvaldesign.com צילום: ברק ברינקר, גיא אסיאג ושלומי יוסף  |  עיצוב גרפי: סטודיו

האמור במגזין זה מוגש כשירות לציבור והוא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד. אין לעשות במגזין ובמידע הנכלל בו  שימוש אחר כלשהו, לרבות מכירת המידע הנכלל בו או הפצתו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. המגזין כולל מידע שנאסף 
על ידי הבורסה ממקורות שונים, עובד ונערך על ידה ועל פי שיקול דעתה )להלן  - "המידע"(. אין לראות במגזין או במידע או בכל חלק ממנו משום מצג או התחייבות של הבורסה או משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או 
אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעה והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינם מתחייבים לשלמותו של המידע, לנכונותו, לעדכניותו 
או להתאמתו לצורך מסויים והם אינם  אחראים לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות במגזין הן בבחינת הבעת דעה בלבד והן אינן מחייבות את הבורסה או את מי שפועל בשמה 

ומטעמה. כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל  - אביב בע"מ. הנתונים לגבי השוק המקומי נלקחו ממערכות הבורסה ונכונים ל- 31 במרץ 2022.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ובקשה 
מוקד קשרי היועצים והמוסדיים:

Trading4u@tase.co.il  |  076-816-03-56
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