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סיכום שנת 
2021 בשוק 

קרנות הנאמנות 
הפאסיביות* 

האירועים שעשו את השנה בתעשיית קרנות הסל הגלובלית
שיאים חדשים בתעשיית קרנות הסל העולמית- שנת 2021 הייתה שנת שיא בשוק קרנות הסל העולמי ובסיומה חצה רף הנכסים 

המנוהלים בקרנות הסל את ה- 10 טריליון דולר. קרנות הסל הכפילו את נכסיהם מאז שנת 2018 והתחזית היא שהתעשייה תמשיך לצמוח 
בקצב נאה גם בשנים הבאות. מסחר בקרנות סל באפליקציות מסחר שונות בעמלות אפסיות תומך בהאצת הצמיחה של שוק קרנות הסל. 

שוק המניות נהנה ממרבית היצירות בקרנות הסל כששוק קרנות הסל ארה"ב אחראי לכ- 80% מהצמיחה השנתית - תעשיית 
קרנות הסל בארה"ב גייסה בשנת 2021 כ-930 מיליארד דולר, מתוכם כ–730 מיליארד דולר גויסו בקרנות סל המשקיעות במניות, בעוד קרנות 

הסל המשקיעות בשוק איגרות החוב גייסו כ-200 מיליארד דולר.  

היצירות בשוק קרנות הסל המשקיעות בחוב מבטאות את החשש מאינפלציה ועליית ריבית- בשוק קרנות איגרות החוב נראה כי 
קיימת העדפה של המשקיעים לחוב צמוד מדד, חוב ריבוני  ופתרונות קונצרניים בעלי מח"מ קצר, ואילו התיאבון לחוב קונצרני, בדגש על חוב 

בדירוגים נמוכים, היה מתון. כשליש מהגיוסים בקרנות הסל המשקיעות בחוב הופנה לקרנות סל חוב בעלות מח"מ קצר וכחמישית מגיוס קרנות 
הסל המשקיעות בחוב הופנה להשקעה בחוב צמוד מדד. פתיחת שנת 2022 מעצימה את החששות מעלייה בסביבת האינפלציה ותוואי העלאת 

ריבית מואץ בארה"ב ולפיכך נראה כי טעמי המשקיעים צפויים לקבל ביטוי בהמשך בהסטה למניות ערך על חשבון מניות צמיחה, זאת לצד 
התמקדות בחוב בעל מח"מ קצר חוב צמוד מדד. 

 Vanguard ,Blackrock המחירים יורדים!!- בחלק הארי של ההשקעות בקרנות הסל הוזרמו לקרנות בעלות דמי ניהול נמוכים של החברות 
ו-State Street. חברות אלו מנהלות כ-75% מכלל הנכסים בתעשיית קרנות הסל של ארה"ב, זאת כאשר מלחמת דמי הניהול בין היצרנים 

בשיאה ומכאן משמעות רבה קיימת ליתרון לגודל, והצרכנים של קרנות הסל הם הנהנים הגדולים.  

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

מדדי מניות בת"א- סיכום 2021

ת"א מול העולם - סיכום 2021

* נכון ל-31 בדצמבר 2021
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התעשייה 
הפסיבית בת"א 

בשנת 2021 

צמיחה  שנתית חדה בנכסים כפועל יוצא מעליית ערך וגיוסים - נכון לסוף שנת 2021 סך נכסי התעשייה הפאסיבית בישראל עמד על 
כ- 174.5 מיליארד ₪ לעומת כ- 140 מיליארד ₪ בשנת 2020. במהלך 2021, היקף הגיוסים בתעשייה הפאסיבית עמד על כ- 8.5 מיליארד ₪, 

כאשר קרנות הסל פדו כ- 3.2 מיליארד ₪ ואילו הקרנות המחקות גייסו כ- 11.7 מיליארד ₪ . 

שיא רב שנתי בנכסי התעשייה הפאסיבית - בסיכום רב שנתי, תעשיית מוצרי המדדים המקומית הגיעה בשנת 2021 לשיא כל הזמנים, עם 
 היקף נכסים של כ- 174.5 מיליארדי ₪, לעומת שנת 2019, עם כ- 134 מיליארד ₪ ושנת 2020 עם כ- 140 מיליארד ₪. 

הדרמה שלא מדברים בה: תעשיית קרנות הסל הישראלית סופגת פדיונות בניגוד גמור למגמה העולמית - היקף הנכסים בקרנות 
 הסל עומד על כ- 105 מיליארד ₪ לעומת כ- 90 מיליארד בשנת 2020, גידול של 16%, אך בנטרול עליית ערך התכווצו הנכסים בקרנות הסל  

בכ- 3.2 מיליארד ש"ח.

פטנט כחול לבן: תעשיית הקרנות המחקות הישראלית צומחת על חשבון תעשיית קרנות הסל - היקף הנכסים בתעשיית הקרנות 
המחקות ממשיך לצמוח ועומד על כ- 70 מיליארד ₪ לעומת כ- 51 מיליארד ₪ בשנת 2020, צמיחה של כ- 40%, בשנת 2021.

 אימפריה של מוצרים פאסיביים - נכון לסוף שנת 2021, התעשייה הפאסיבית בישראל מציעה לציבור המשקיעים 1,122 קרנות סל 
וקרנות מחקות על מגוון מדדים שונים. 

מהפך - בשנת 2021, מספר הקרנות המחקות עקף לראשונה את מספר קרנות הסל בתעשייה, עם 571 קרנות מחקות לעומת 551 קרנות סל. 

שיא בגיוסים ועליית ערך בשנת 2021 בענף קרנות הנאמנות הפאסיביות 
בישראל מצניע את הדרמה בתעשיית קרנות הסל המקומית

שנת 2021 חוותה צמיחה חדה בנכסי התעשייה הפאסיבית עם שיא כל הזמנים בהיקף של כ- 174.5 מיליארד ₪, עלייה 
משמעותית לעומת שנת 2020 שהסתכמה בכ– 140 מיליארד ₪. יחד עם זאת ובניגוד למגמה העולמית, קרנות הסל המקומיות 

ספגו פדיונות של כ- 3.2 מיליארד ₪, בעוד שהקרנות המחקות גייסו כ- 11.7 מיליארד ₪.

בסיכום שנת 2021 התעשייה הפאסיבית בישראל גייסה כ- 8.5 מיליארד ₪. בתנאים הנוכחיים, נראה כי לא ירחק היום בו היקף 
הנכסים המנוהל בקרנות מחקות יעלה על היקף הנכסים המנוהל בקרנות הסל. 

  OUT קרנות סל IN סיכום 2021 בתעשיית המדדים בישראל: קרנות מחקות
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שיעור צמיחת הנכסים בתעשייה הפסיבית מאז תיקון 28, 2021-2019

החמצה בזיהוי המגמה - קטגוריות מניות ישראל מנהלת כ- 45 מיליארד ₪ וזאת בהשוואה לשנת 2020 בה ניהלה הקטגוריה כ- 31 מיליארד 
 וכ- 30 מיליארד בשנת 2019, ואולם הרוב המכריע של הגידול בקטגוריה הוא תוצאה של עליית ערך ולא של גיוסים לאפיק השקעות זה. 

ניתן לומר, כי המשקיעים בתעשייה הפאסיבית החמיצו את המגמה החיובית בשוק המניות הישראלי ובמקום זאת בחרו לחפש טרנדים גלובליים 
בשוק המניות וזאת חרף הגדלת האלוקציה לשוק הישראלי. בתחילת שנת 2022 נרשם היפוך מגמה חד כאשר המוצרים העוקבים אחר מדדי 

 ת"א-125, ת"א-90, אינדקס בנקים ישראל מציגים גיוסים נאים של למעלה מ- 1.8 מיליארד ₪.
במהלך 2021 גייסה קטגוריית מניות ישראל בתעשייה הפאסיבית המקומית כ- 1.7 מיליארד ₪ נטו. מרבית הגיוסים זרמו למדד ת"א-90 אשר 

עלה במהלך 2021 כ- 33% ולמדד ת"א-בנייה אשר עלה כ- 75% בשנת 2021.  ביצועי החסר של אפיק הטכנולוגיה ביחס למדד ת"א-125 
קיבלה ביטוי בבלימה בגיוסים למדד ת"א-טכנולוגיה והסטת היצירות לסקטורים אחרים. 

דווקא בשנת שיא של שוק המניות הישראלי: המיזוגים בחסכון לטווח ארוך פגעו קשות בצבירה במדד ת"א-125 ואולם עליית 
 הערך החדה של המדד טשטשה זאת - קרנות הסל העוקבות אחר מדד ת"א-125 רשמו פדיונות כבדים של כמיליארד וחצי ₪ שהיוו 

כ- 15%. פדיון כבד זה הוא פועל יוצא של מיזוגים בחסכון ארוך הטווח, אשר הביאו להיעלמות בתי ההשקעות פסגות והלמן הלדובי, כגופי חסכון 
ארוך טווח עצמאיים. שילוב בין גידול בריכוזיות החיסכון ארוך הטווח המקומי להחמצת המגמה החיובית בשוק המניות הישראלית קיבלה ביטוי 

בפדיון גדול בקרנות הסל העוקבות אחר מדד הדגל של שוק המניות הישראלי. 

 מדד הבנקים החליף ידיים ושינה מתודולוגיה -  קרנות הסל העוקבות אחר סקטור הבנקים המקומי החליפו את נכס הייחוס ממדד 
ת"א-בנקים 5 למדד אינדקס בנקים וזאת כפועל יוצא מהנחיית רשות ניירות ערך. עליית הערך של הסקטור הבנקאי פיצתה במידה רבה על 

הפדיונות במדד. 

השנה שבה מדד ת"א-35  הגיע לשיא כל הזמנים - מדד ת"א-35 חזר למגרש אחרי שנים בהם סבל מחולשות, אולם כיום, המדד הפך 
 להיות מגוון יותר ומתפרס על פני סקטורים רבים, כמו בנקים, נדל"ן וטכנולוגיה. במהלך 2021 גייסו הקרנות העוקבות אחר מדד ת"א-35 

כחצי מיליארד ₪.

*כולל צבירות ועליית ערך

שוק המניות המקומי - צמיחה מינורית בנכסים
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המשקיעים גילו את מדד ת"א-בנייה - המשקיעים בישראל גילו באיחור כי ניתן ליהנות מהשקעה בשוק הנדל"ן הישראלי, באמצעות 
השקעה בבורסת תל אביב. מדד ת"א-בנייה שהחל את שנת 2021 עם נכסים מנוהלים של כ- 150 מיליון ₪, נהנה מגיוסים משמעותיים של 

כ- 580 מיליוני ₪ ותשואה שנתית של כ- 75%. בתחילת שנת 2022 חצה מדד ת"א-בנייה של בורסת ת"א את רף המיליארד ₪ נכסים מנוהלים 
והוא מיטיב לבטא את עליות המחירים החדות במחירי הדיור שעלו ב- 12 החודשים האחרונים בכ- 10.7%. 

היצע המדדים בשוק הישראלי גדל - במהלך 2021 הושקו מדדי מניות חדשים וברוח התקופה לדוגמא "אינדקס מניות ערך ישראל", "מדד 
ת"א-ביטוח" , "מדד ת"א-רשתות שיווק", "מדד ת"א-דואליות" ועוד. בנוסף, בחודשים האחרונים נראה שגובר העניין במניות ערך אשר נהנות 
מתזרים שוטף ותשואת דיבידנד גבוהה. ראוי לציין את מדד תל-דיב, המרכז את המניות בעלות שיעור הדיבידנד הגבוה בבורסה בת"א, כשבשנת 

2021 עלה המדד בכ- 47%. 

צמיחה חדה בנכסים המנוהלים באפיק הקונצרני המקומי, כפועל יוצא מעליית 
ערך וצבירות נאות - קטגוריות אג"ח חברות ואג"ח להמרה בישראל, מנהלת נכון לסוף 

2021 כ- 50 מיליארד ₪, לעומת כ- 42 וכ- 37 מיליארד ₪ בשנים 2020 ו- 2019 בהתאמה.

למרות התשואות לפדיון הנמוכות הציבור המשיך להזרים כספים לאפיק החוב 
הפאסיבי ונהנה שוב מרווחי הון משמעותיים -  למעלה מ- 5 מיליארד ₪ זרמו במהלך 

2021 לקטגוריות אג"ח כללי בארץ, ובעיקר לקרנות המשקיעות באיגרות חוב הצמודות למדד 
המחירים לצרכן.

האפיק הצמוד הוביל את טבלת הגיוסים בתחום החוב בתעשייה הפאסיבית 
בישראל - הלחצים האינפלציוניים בישראל ובעולם, החזירו את המשקיעים לאפיק הצמוד, 

לאחר שנים של אינפלציה נמוכה והשקעות חסר באפיק זה. מדד תל בונד-צמודות A גייס 
בשנת 2021 למעלה מ- 1.25 מיליארד ₪. המשקיעים במדד זה רשמו תשואה שנתית יוצאת 

דופן של כ- 9%, על רקע ירידה חדה במרווח הסיכון  של קבוצת דירוג זו, לצד עלייה חדה 
בציפיות האינפלציה במהלך השנה. מדד תל בונד-צמודות AAA-AA המתמקד בהשקעה 

בדירוגי החוב הגבוהים, היה המגייס השני בגודלו בשנת 2021 באפיק הצמוד וגייס כחצי 
מיליארד ₪. המדד  השלישי ברשימת המגייסים באפיק הקונצרני הצמוד בשנת 2021 הוא 

מדד אינדקס אג"ח במרווח גבוה, אשר גייס כ- 450 מיליון ש"ח. נראה כי המשקיע הישראלי 
אשר חיפש הגנה מפני עלייה בסביבת האינפלציה במשק  באמצעות המכשירים הזמינים 

בבורסת  תל אביב, ואף היה מוכן להגדיל מעט את הסיכון בשוק החוב, וחלף השקעה בחוב 
ממשלתי צמוד הגדיל השקעה באיגרות חוב קונצרניות ובדירוגי חוב ממוצעים. נציין כי מדד 

תל בונד 20 הצמוד למדד דווקא הציג פדיון שנתי של כ- 190 מיליוני ₪ כתוצאה ממיזוגים 
בתעשיית הפנסיה והגמל.

אפיק החוב השקלי הציג פדיונות מתונים על רקע העלייה בציפיות האינפלציה - 
 מדד תל בונד-שקלי המנהל סכום של קרוב ל- 6 מיליארד ₪ הציג פדיונות שנתיים של 

כ- 400 מיליון ₪. 

השוק הקונצרני בישראל - הצמיחה בנכסים נמשכת הודות לעלייה בציפיות לאינפלציה
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מניות בחו"ל - הצמיחה נמשכת למרות ביצועי החסר ביחס לשוק המניות הישראלי

 קטגוריית מניות בחו"ל בענף הקרנות הפאסיביות בישראל מנהלת נכון לסוף 2021, כ- 63 מיליארד ₪, בהשוואה להיקף נכסים מנוהל של 
כ- 52 מיליארד ₪ וכ- 50 מיליארד ₪ בשנים 2020 ו- 2019 בהתאמה. עיקר הגידול בנכסים הוא פועל יוצא של עליית ערך ולא תוצאה של צבירת 

נכסים מנוהלים חדשים. במהלך 2021 זרמו כ- 2.5 מיליארד ש"ח נטו לקרנות הפאסיביות המשקיעות במדדי מניות בחו"ל. נתון זה מוטה מטה 
באופן חד בשל פדיון שנתי ענק במוצרי המדד העוקבים אחר MSCI AC WORLD. מוצרים אלו הציגו פדיון שנתי של כ- 2.8 מיליארד ₪ וזאת 

כתוצאה ממיזוגים בקרב גופים מוסדיים ובניגוד למגמה של צבירת הנכסים במדד זה בעולם. 

בראש טבלת המגייסים בקטגוריית מניות חו"ל בתעשייה הפאסיבית נמצא מדד ה- S&P 500 עם גיוס של כ- 3.2 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. 

 PHLX )כתוצאה ממשבר השבבים העולמי, אשר תמך בביצועים העסקיים של מניות השבבים, ראינו בשנת 2021, את המדד התמתי )נושאי
SEMICONDACTORS ניצב במקום השני בטבלת המגייסים בקטגוריה מניות חו"ל בענף הקרנות הפאסיביות, עם גיוס של 712 מיליון ש"ח. 

הקרנות העוקבות אחר מדד NASDAQ100 גייסו יחד כ- 710 מיליוני ₪, היקף הגיוסים השלישי בגודלו בענף הקרנות הפאסיביות העוקבות 
אחר מדדי חו"ל. 

התחזקות השקל בשנת 2021 הובילה לכך שגם השנה לא נראה גידול בקרנות סל המשקיעות באיגרות חוב חשוף מט"ח, וניתן להניח כי 
המגמה תימשך גם בשנת 2022.

מנגד, היתרון העצום של הקרנות המגודרות מט"ח ובדגש באפיק המנייתי, הביא להמשך הפריחה בפתרון ייחודי זה.

מטבע חוץ
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המגייס הגדול לשנת 2021 מבין היצרנים  היה מגדל שוקי הון עם גיוס מצטבר של כ- 3.5 מיליארד ₪. 

מיטב דש היה הפודה הגדול ביותר לשנת 2021 עם פדיון של כמיליארד ₪.

מנהל מוצרי המדדים הגדול ביותר בישראל הינו קסם קרנות נאמנות, אשר מנהל למעלה מ- 41 מיליארד ₪ על פני 269 קרנות סל וקרנות 
מחקות, ואחריו תכלית סל המנהל 219 קרנות בהיקף נכסים של כ- 35.8 מיליארד ₪. 

התעשייה הפאסיבית בישראל ממשיכה להתפתח ולצמוח, ושלושה מנהלי קרנות פאסיביות חדשים הצטרפו לענף: מור, רוטשילד ואנליסט. 
בנוסף, חברת ילין לפידות מצטרפת גם היא לענף וצפויה להשיק מוצרים כבר בחודשים הקרובים.

בבורסת ת"א פועלים 25 עורכי מדדים שונים המציעים למעלה מ- 380 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 העוקבים אחר מדדיה העומד על כ- 85 מיליארד ₪. אחריה ניצב עורך 

המדד S&P עם היקף נכסים פאסיביים העוקב אחר נכסיה העומד על כ- 32 מיליארד ש"ח, 
ואחריו חברת המדדים הישראלית "אינדקס" אשר אחריה עוקבים מוצרים פאסיביים בהיקף 

מצטבר של כ- 25 מיליארד ₪.  

מבין 155 הקרנות החדשות שהונפקו במהלך 2021, 55 מהם הינם על מדדיה של חברת 
.S&P אינדקס, 31 קרנות על מדדיה של הבורסה, ו- 16 קרנות על מדדיה של חברת

כל המוצרים על מדדי איגרות החוב המקומיות נשלטים על ידי שני עורכי מדדים עיקריים, 
 הבורסה לניירות ערך וחברת אינדקס מדדים, המנהלים יחד 104 מדדים, עליהם הונפקו 

376 קרנות סל וקרנות מחקות, המנהלות כ- 63 מיליארד ₪. 

דמי הניהול הממוצעים על מדדי האג"ח של הבורסה עומדים על כ- 0.12% ואילו דמי הניהול 
הממוצעים בקרנות העוקבות אחרי מדדי חברת אינדקס, עומדים על כ- 0.19% בממוצע. 

קטגוריות הקרנות הפאסיביות על מדדי חו"ל, מנהלות מעל 530 קרנות סל ומחקות, בהיקף 
נכסים כולל של כ- 63 מיליארד ₪. שני עורכי המדדים המובילים תחום זה בבורסה, הינם 

S&P ו- NASDAQ המנהלים כ- 31 מיליארד וכ- 14 מיליארד ₪ בהתאמה. 

הבורסה בתל אביב, בהשוואה לבורסות אחרות בעולם, מציעה למשקיעים הישראלים מגוון 
עצום של קרנות השקעה על מדדים זרים הנסחרים בבורסה, המאפשרת 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

מנהלי המוצר הפאסיביים
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סה"כ 
גיוסים 

ופדיונות 
 2021 

)מיליוני ש"ח(

 סה"כ
קרנות

 היקף
נכסים 
מנוהל

)מיליוני ש"ח(

גיוסים 
ופדיונות 

בקרנות סל 
 2021 

)מיליוני ש"ח(

 מספר
קרנות סל

 שווי
קרנות סל
)מיליוני ש"ח(

גיוסים 
ופדיונות 
בקרנות 
מחקות 
 2021 

)מיליוני ש"ח(

מספר 
קרנות 
מחקות

שווי קרנות 
 מחקות

)מיליוני ש"ח(
מנהל הקרן

 3,490  197  33,428  2,647 78  14,048  843 119  19,380 מגדל

 2,712  180  28,272  -1,005 101  18,494  3,717 79  9,778 פסגות קרנות נאמנות

 2,410  17  3,821  1,611 5  2,516  799 12  1,305 מור קרנות

 723  142  26,146  -944 60  16,583  1,667 82  9,562 הראל

 202  70  4,264    -    -    -  202 70  4,264 אי.בי.אי

 146  269  41,403  -2,727 174  28,027  2,874 95  13,376 קסם

 102  3  103    - -    -  102 3  103 רוטשילד

 46  4  49    -    -    -  46 4  49 אנליסט

 -294  21  1,186    -    -    -  -294 21  1,186 אלטשולר-שחם קרנות

 -953  219  35,843  -2,714 133  25,795  1,761 86  10,048 מיטב תכלית

 8,585  1,122  174,514  -3,132 551  105,464  11,717 571  69,051 סה"כ

סיכום 2021 בתעשיית מוצרי המדדים בישראל 

עורך מדד
היקף נכסים מנוהל תחת 
עורך המדד לשנת 2021 

)מיליארדי ₪(

היקף נכסים מנוהל תחת 
עורך המדד לשנת 2020 

)מיליארדי ₪(
YOY נתח שוקצמיחה

TASE84.778.18.4%48.6%

S&P31.923.237.3%18.3%

indeX25.08.2206.1%14.3%

NASDAQ14.811.133.4%8.5%

Indxx3.64.0-10.0%2.0%

BlueStar2.73.2-14.2%1.6%

MSCI2.34.6-49.9%1.3%

STOXX2.01.716.6%1.2%

RUSSELL1.51.220.3%0.8%

DAX1.31.30.2%0.8%

AlphaBeta1.11.13.2%0.6%

3.63.5-0.1%2.0%אחרים

SUM174.5141.223.5%100.0%

* הנתונים נכונים ל-31 בדצמבר, 2021

נתח שוק ונכסים מנוהלים בקרב עורכי המדדים בישראל*
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יצירות ופדיונות 
 לשנת 2021

מיליוני ₪

שווי נכסי קרנות 
נכון ל-31.12.21, מיליארדי ₪

 כמות קרנות
נכון ל-31.12.21

שווי נכסי קרנות 
נכון ל-31.12.20, מיליארדי ₪

 כמות קרנות
נכון ל-31.12.20

מנהל הקרן

 5,318 50.4 235 42.1 212 אג"ח בארץ - חברות והמרה

 2,504 63.3 528 52.0 451 מניות בחו"ל

 1,758 45.0 149 30.9 119 מניות בארץ

 23 0.3 5 0.3 4 אחר

 -26 1.1 29 0.9 26 ממונפות

 -153 11.0 96 10.9 98 אג"ח בארץ - מדינה

 -165 2.2 43 2.2 47 אג"ח בארץ משולבת- כללי

 -205 0.4 9 0.5 9 סחורות

 -469 0.9 28 1.4 29 אג"ח בחו"ל

8,585 174.5 1,122 141 995 סה"כ

חלוקה לקטגוריות השקעה*

* הנתונים נכונים ל-31 בדצמבר, 2021  ** היקף הנכסים מתייחס לסך שווי המוצרים הפאסיביים בתעשיייה 

היקף נכסים 
מנוהל 

בתעשייה 
הפאסיבית

מדד

ת"א 125 11,266 

אינדקס בנקים ישראל 11,232 

ת"א 90 6,789 

ת"א-35 6,701 

ת"א-טכנולוגיה 1,265 

ת"א-בנייה 932 

ת"א נדל"ן 922 

ת"א סקטור-באלאנס 714 

ת"א פיננסים 606 

 440 SME60-ת"א

היקף נכסים 
מנוהל 

בתעשייה 
הפאסיבית

מדד

 22,002 S&P 500 - NTR

 10,941 NASDAQ 100 - NTR

 2,231  S&P Technology Select Sector
Index - NTR

 1,506 STOXX Europe 600 - NTR

 1,428 RUSSELL 2000 - NTR

 1,384 ISE Cyber Security - NTR

 1,284  S&P Health Care Select Sector
Index- NTR

 1,255  S&P Financial Select Sector-
NTR

 1,179  PHLX Semiconductor Sector
Index

 1,023 DAX 30 - NTR

היקף נכסים 
מנוהל 

בתעשייה 
הפאסיבית

מדד

תל בונד 60 8,913 

תל בונד שקלי 5,967 

תל בונד 20 5,297 

תל בונד שקלי-50 3,668 

אג"ח ממשלתיות כללי 2,667 

תל בונד מאגר 2,461 

תל בונד תשואות 2,158 

 שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2,092 
2-5 שנים

צמודות מדד - ממשלתיות 5-10  1,884 
שנים

תל בונד צמודות 1,709 

אג"ח בישראלמניות בחו"למניות ישראל

עשרת המדדים עם היקף הנכסים הגדול ביותר*,** מש"ח
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* נכון לסוף 2021   ** ייתכנו קרנות עם מספר מדדים

 מספר קרנות שהונפקו עורך מדד
ב-2021 

שווי קרנות
)מיליוני ₪(

indeX55 2,493 

TASE31 1,020 

S&P16 328 

BlueStar9 146 

NASDAQ9 264 

Indxx3 13 

32546אחר

 4,811 155סה"כ

קרנות חדשות שנפתחו במהלך 2021, לפי עורך מדד והיקף נכסיהם*,**

עשר הקרנות הגדולות ביותר שהונפקו במהלך 2021*

 תאריך מדדסוג קרןמנהל הקרןמספר קרן
פתיחת קרן

היקף נכסים  
)מיליוני ש"ח( 

 476.8 25/01/2021אינדקס אג"ח במרווח גבוהקרנות מחקותפסגות קרנות נאמנות5132626

 336.2 19/01/2021אינדקס A-AAA ת"אקרנות מחקותהראל5132592

 195.3 08/02/2021תל בונד-צמודות Aקרנות סלמגדל1171594

 MVIS US Listed Semiconductor 2506/04/2021 170.4קרנות מחקותקסם5132972

 165.0 08/06/2021אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווחקרנות מחקותמיטב תכלית5133376

 143.6 19/10/2021אינדקס מניות ערך ישראלקרנות מחקותהראל5134101

 129.1 07/04/2021ת"א-בנייהקרנות מחקותקסם5132782

 MVIS US Listed Semiconductor 2506/04/2021 112.1קרנות סלקסם1174119

 109.7 20/07/2021אינדקס AA-AAA ת"א 0-2קרנות מחקותהראל5133608

 101.3 23/06/2021תל בונד-צמודות Aקרנות מחקותקסם5133392
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מדדי מניות מקומיים מובילים בפדיונות מדדי מניות מקומיים מובילים בגיוסים מתחילת השנה 

 פדיונות 
בשנת 
2021

)מיליוני ₪(

היקף 
נכסים 
מנוהל

)מיליוני ₪(

עורך 
מדד מדד

גיוסים 
בשנת 
2021

)מיליוני ₪(

היקף 
נכסים 
 מנוהל 
)מיליוני ₪(

עורך 
מדד מדד

 -1,521  11,266 TASE ת"א 125  1,053  6,789 TASE ת"א 90

 -255  11,232 indeX אינדקס בנקים ישראל  584 932 TASE ת"א-בנייה

 -173  1,265 TASE ת"א-טכנולוגיה  488  6,701 TASE ת"א-35

 -132 106 indeX אינדקס צריכה בסיסית ישראל  244 922 TASE ת"א נדל"ן

 -80 318 AlphaBeta AlphaBeta Multi-Factor TA 125  197 428 indeX EW אינדקס בנקים ישראל

 -52 140 TASE ת"א-נפט וגז  137 242 TASE ת"א-מניב ישראל

 -51 112 indeX אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל 136 144 indeX אינדקס מניות ערך ישראל

 -38 273 AlphaBeta AlphaBeta Low Volatility TA-125 128 606 TASE ת"א פיננסים

 -31 46 indeX אינדקס מזון ישראלי 124 148 indeX Quality 125-אינדקס ת"א

 -23 34 AlphaBeta AlphaBeta Large CAP Top 5 94 118 indeX אינדקס צריכה ישראלית

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

 פדיונות 
בשנת 
2021

)מיליוני ₪(

היקף 
נכסים 
מנוהל

)מיליוני ₪(

עורך 
מדד מדד

גיוסים 
בשנת 
2021

)מיליוני ₪(

היקף 
נכסים 
 מנוהל 
)מיליוני ₪(

עורך 
מדד מדד

 -370  5,967 TASE תל בונד שקלי  1,230  1,659 TASE A תל בונד-צמודות

 -192  5,297 TASE תל בונד 20  457  1,191 TASE AA-AAA תל בונד-צמודות

 -120  560 TASE תל בונד שקלי- בנקים וביטוח 457 477 indeX אינדקס אג"ח במרווח גבוה

 -115 320 indeX אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות  410 454 indeX אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח

 -97 93 indeX אינדקס לפדיון 2022 )מתגלגל כל 6 שנים(  325  2,461 TASE תל בונד מאגר

 -89 666 TASE תל בונד - גלובל  315 895 indeX אינדקס AA-A מנגנון מרווח

 -62  107 indeX אינדקס Bullet שקלי 2025  243 323 indeX אינדקס A-AA צמוד

 -39  76 indeX אינדקס Bullet שקלי 2023  240 740 indeX אינדקס A תקרת מנפיק

 -36  333 indeX אינדקס AA-A לפירעון 2023 229  3,668 TASE תל בונד שקלי-50

 -35 66 indeX אינדקס A-AA ישראל 1-3  212  839 TASE AA-AAA תל בונד-שקלי

מדדי המניות המובילים בגיוסים ובפדיונות לשנת 2021*

מדדי האג"ח המובילים בגיוסים ובפדיונות לשנת 2021*
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מדדי מניות בחו"ל המובילים בגיוסים ובפדיונות לשנת 2021*

מדדי מניות בחו"ל מובילים בפדיונות מדדי מניות בחו"ל מובילים בגיוסים מתחילת השנה 

 פדיונות 
בשנת 
2021

)מיליוני ₪(

היקף 
נכסים 
מנוהל

)מיליוני ₪(

עורך 
מדד מדד

גיוסים 
בשנת 
2021

)מיליוני ₪(

היקף 
נכסים 
 מנוהל 
)מיליוני ₪(

עורך 
מדד מדד

 -2,828 707 MSCI MSCI AC WORLD INDEX - RT - NTR  3,191  22,002 S&P S&P 500 - NTR

 -216  563 BlueStar NTR - בלוסטאר ישראל גלובל טכנולוגיות  712  1,179 NASDAQ PHLX Semiconductor Sector Index

 -201 418 BlueStar BlueStarTravel and Vacation Index 712  10,941 NASDAQ NASDAQ 100 - NTR

 -162 471 S&P  S&P Consumer Staples Select Sector
- NTR  267  439 indeX אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב

 -159 510 S&P  S&P Aerospace & Defense Select
Industry Index - NTR  249  282 MVIS MVIS US Listed Semiconductor 25

 -154  903 Indxx Indxx USA E-Commerce Index - NTR 169  128 indeX אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל

 -133  2,231 S&P  S&P Technology Select Sector Index
- NTR 166 134 Indxx Indxx China Internet

 -126 391 S&P  S&P Consumer Discretionary Select
Sector - NTR 157  377 BlueStar BLUESTAR TOP 10 US BANKS

 -109  573 Indxx  Indxx USA Cloud Computing Index
- NTR 126  1,255 S&P S&P Financial Select Sector- NTR

 -101 18 BlueStar  BlueStar Data Center and Logistics
Real Estate 120 73 S&P S&P Kensho CleanTech



גיליון מדדים מס' 3 <<  ינואר 2022
14

סחירות ונזילות 
בקרנות הסל 
בשנת 2021

מסחר בקרנות הסל וקרנות החוץ
 בשנת 2021 הצטרפו למסחר בבורסה 34 קרנות סל חדשות שהונפקו על ידי גופים מקומיים ו-3 קרנות חוץ של מנפיק 

.Lyxor ,בינלאומי

 המחזורים היומיים בקרנות הסל בשוק המניות והאג"ח עלו בכ-50% מרמתם ב-2019 לפני התפרצות מגפת הקורונה וירדו 
בכ- 15% לעומת שנת 2020.

מתחילת 2022 ניכרת התעוררות חדשה במחזורי המסחר בקרנות הסל ובעיקר בקרנות הסל על מדדים מקומיים. השיא החדש 
נרשם בשוק המניות - כ- 570 מיליון ₪ ביום בממוצע מתחילת 2022 וזאת על רקע הציפיות לכניסה של שוק המניות הישראלי 

למדד MSCI אירופה ועדכון מדדי המניות החצי שנתי.

היקפי המסחר בקרנות הסל מהווים כ- 18% בשוק המניות וכ- 12% בשוק האג"ח )לא כולל אג"ח ממשלתיות( מכלל המחזור.
לעומת זאת כמות העסקאות היומית בקרנות הסל מגיעה לכ- 3% מסך העסקאות בשוק המניות ולכ- 7% בשוק האג"ח )לא כולל 

אג"ח ממשלתיות(.

מחזור יומי בקרנות הסל בהשוואה לשאר ני"ע, מיליוני ₪

 202120202019

336395219קרנות סל על מדדי מניות

18%21%17%חלקם מהמסחר

12515095קרנות סל על מדדי אג"ח

12%14%11%חלקם מהמסחר )מתוך אג"ח לא ממשלתי(
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שוק המניות - מחזור המסחר היומי וכמות העסקאות

הגורמים העיקריים שהשפיעו על היקפי המסחר בקרנות הסל בשנת 2021:
שנת 2021 ספגה ירידה של כ-15% בהשוואה ל- 2020 - "שנת קורונה", בה מחזורי המסחר הגיעו לשיאים;	 

ההשוואה לעומת שנת 2019, השנה המלאה הראשונה לאחר כניסה לתוקף של תיקון 28 בקרנות הסל, מראה גידול 	 
משמעותי של כ-50% במחזורים ויציבות של חלקם מהמסחר הכולל.

הירידה בפופולריות של קרנות הסל בקרב מערכי היעוץ לעומת התנופה בקרנות המחקות;	 

איסור למכור בחסר יחידות קרנות סל על ידי עושי השוק הוולונטריים. התקנה גרעה עשרות מיליוני ₪ ממחזורי המסחר בשוק 	 
הקרנות והמגמה נמשכת;

מגבלה רגולטורית בקבלת ציטוט לקניה/מכירה של יחידות הקרן ישירות מעושה השוק.	 
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 202120202019

שוק מניות

454155קרנות סל על מדדי מניות

151517שוק מניות , ללא קרנות הסל

שוק אג"ח

908075קרנות סל על מדדי אג"ח

202221שוק אג"ח, ללא קרנות הסל וללא ממשלתי

שוק אג"חשוק מניות

שווי עסקה ממוצעת בשוק קרנות הסל, אש"ח
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מסחר בקרנות הסל – עסקאות קטנות וגדולות

קרנות הסל בשוק המניות – ניתוח התפלגות לפי גודל עסקה

קרנות הסל בשוק האג"ח – ניתוח התפלגות לפי גודל עסקה

רוב "החלפת הידיים" )טרנזקציות(, כ-86% בשוק המניות וכ- 70% בשוק האג"ח, מתרכז בעסקאות של עד 
50,000 ₪. נתון זה יציב  לאורך זמן ומגלם בתוכו את משקיעי הריטייל לצד פעילות אינטנסיבית של עושי השוק.

כשבוחנים את המסחר ברזולוציה של גודל שווי העסקה, בשני השווקים, מניות ואיגרות חוב, ניתן לראות כי קיים 
משקל משמעותי של עסקאות "קטנות" - עד 10,000 ₪:

כ-50% מכלל העסקאות בקרנות הסל בשוק המניות	 
כ- 40%, בשוק האג"ח	 

כמות
עסקאות

כמות
עסקאות
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תמונה הפוכה מצטיירת כשמסתכלים על הנפח הכספי של העסקאות - 
בשני השווקים מעל 80%-70% מנפח המסחר הינו בעסקאות גדולות.

מסחר בקרנות הסל – עסקאות קטנות וגדולות, איפה הכסף?

שוק האג"ח

סיכום 2021
התפלגות המסחר לפי שווי כספי של העסקאות בכל קבוצה

שוק המניות
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עשיית שוק בקרנות סל

המסחר בקרנות הסל בבורסת תל אביב מתקיים באמצעות ציבור המשקיעים ופעילות עשיית השוק הסטטוטורית.

פעילות עשיית שוק בקרנות הסל היא פעילות מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך ומנוטרת על ידי הבורסה.

בכל קרן סל פועל לפחות עושה שוק אחד שמונה על ידי מנהל הקרן. הבורסה מנטרת את פעילות עושה השוק בהתאם לפרמטרים 
שנקבעו )מרווח מקסימאלי, כמות מינימאלית בפקודה, זמן נוכחות בספר הפקודות(.

בכל זמן נתון למעט פרקי זמן שמוגדרים כפטורים, עושה השוק מצטט ביקוש והיצע.

3 קרנות חוץ נסחרות חדשות של חברת "ליקסור" נרשמו למסחר בבורסה ב-2021.	 

23 קרנות חוץ נסחרות של חברת "בלאקרוק", נסחרות בבורסה משנת 2019.	 

שתי החברות המנפיקות הן ענקיות פיננסיות מהמובילות בעולם בניהול קרנות הסל.	 

 שני עושי השוק פועלים בקרנות החוץ הנסחרות: ליקסור מינו את עידן מכשירים פיננסים בע"מ ובלאקרוק - 	 
.FLOW TRADER את

שווי השוק הכולל של קרנות החוץ הנסחרות הכפיל את עצמו בשנת 2021 והגיע לכ-2.2 מיליארד ₪.	 

המסחר היומי בקרנות החוץ הנסחרות עלה ב- 2021 בכ- 50% לעומת 2020 והסתכם בכ- 9 מיליון ₪. 	 

 מתחילת 2022, במקביל לתנופה במסחר בקרנות הסל, המחזור היומי בקרנות החוץ הנסחרות הגיע לכ- 17 מיליוני ₪ 	 
ביום בממוצע.

קרנות החוץ נסחרות בבורסה 4 ימי מסחר בשבוע )ב'-ה'(.	 

כמות קרנותמנהל קרןעושה שוק

174קסם קרנות נאמנותקסם מכשירים פיננסים מסחר בע"מ1

133מיטב תכליתתכלית מכשירים פיננסים בע"מ2

עידן מכשירים פיננסים3

101פסגות קרנות נאמנות

5מור קרנות נאמנות

3ליקסור – מנהל קרן חוץ נסחרת

78מגדל קרנות נאמנותמגדל עשיית שוק בע"מ4

60הראל קרנות נאמנותהראל מסחר מדדים בע"מ5

6FLOW TRADERBLACKROCK 23מנהל קרן חוץ נסחרת

577סה"כ

קרנות סל וחוץ - התפלגות לפי עושי שוק

קרנות חוץ נסחרות
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פעילות עושי השוק בקרנות הסל יוצרת נזילות במעל ל- 80% של זמן המסחר ביום.

כ- 2.3 מיליוני פקודות של עושי השוק משודרות מידי יום למסחר ועומדות בכללי הציטוט.	 

כ- 174 מיליוני ₪  - מחזור יומי - חלקם במחזור הכספי מגיע לכ- 40%, כלומר, הם משתתפים בחלק גדול של העסקאות 	 
כמוכר/קונה.

עושי שוק בקרנות סל - השתתפותם במסחר ותרומתם לנזילות

קרנות סל - התפלגות המחזור היומי לפי מנהלי קרנות

 מחזור יומי בקרנות על 
מדדי אג"ח )מיליוני ₪(

 סה"כ מחזור ביום 
כ-125 מיליוני ש"ח

מחזור יומי בקרנות על
מדדי מניות )מיליוני ₪(

 סה"כ מחזור ביום 
כ-336 מיליוני ש"ח
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המרווחים המקסימאליים  עליהם עושי השוק צריכים לעמוד הם בהתאם לכללים של עשיית השוק הסטטוטורית.

ניתן למיין 3 קטגוריות של מרווחים:

0.6% - המרווח הכי צר, עבור קרנות הסל על מדדי אג"ח ממשלתיות;	 

1.5% - עבור קרנות הסל על מדדים מובילים ומוגדרים כסחירים;	 

3.0% - עבור שאר הקרנות.	 

מרווחי קניה ומכירה שנמדדו בפועל של כלל השוק )ציבור המשקיעים ועושי שוק( מצביעים על מסחר "בתוך המרווח הסטטוטורי" 
באופן משמעותי.

להלן מספר דוגמאות*:

*הסבר על חישוב המרווח:
 	WFE בדומה לאופן החישוב עבור – Spread-Med

אופן חישוב המרווח – ממוצע "רגיל" ללא התחשבות בפרק הזמן של כל תצפית בספר ובניטרול 	 
תצפיות בהם קיים רק צד אחד

תקופת דגימה: 10 ימי מסחר אחרונים בשנת 2021 )19/12/21-30/12/21(	 

קרנות סל - מרווחים )SPREAD( במסחר בבורסה

מרווח במסחרמדד

0.06%שחר

0.09%גליל 5-10

0.09%שחר 2-5

0.10%ת"א 35

0.10%שחר +5

0.11%שחר 0-2

0.12%גליל 2-5

0.13%תל בונד 60

0.15%תל בונד שקלי 50

S&P5000.15%

0.16%תל בונד מאגר

0.28%תל דיב

0.30%נדלן

0.73%צמיחה

0.73%ביומד

Best Ask Price - Best Bid Price

(Best Ask Price + Best Bid Price) : 2
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סיכום 
2021 בשוק 

האמריקאי

Vanguard מובילה את טבלת הגיוסים בשוק קרנות הסל של ארה"ב השנה – החברה הציגה גיוסים שנתיים של כ- 300 מיליארד 
דולר, שיא גיוסים שנתי של מנפיק. קרנות הסל של החברה העוקבות אחר מדד ה- S&P 500 ומדד המניות הכללי של ארה"ב גייסו אשתקד 

כ- 46 מיליארד דולר וכ- 44 מיליארד דולר בהתאמה והובילו את טבלת הגיוסים בשוק קרנות הסל העולמי. ראוי לציין כי חלק מהגידול בצבירה 
בקרנות הסל של החברה הוא פועל יוצא של המרה של קרנות נאמנות לקרנות סל. 

המגוון של קרנות הסל צומח בחדות - למעלה מ- 450 קרנות סל חדשות הושקו השנה בארה"ב וזו שנה שנייה ברצף שמושקות יותר קרנות 
סל מקרנות נאמנות. הפריחה של קרנות הסל האקטיביות שהחלה עם רגולציה בצוותא עם יתרונות מסל למשקיעים בקרנות סל בארה"ב. 

המשך רכישה של קרנות סל העוקבות אחר מדד ה– S&P 500 - שלוש קרנות הסל הגדולות העוקבות אחר מדד ה– S&P 500 מנהלות 
נכון לסוף שנת 2021 למעלה מטריליון דולר, זינוק של כ- 150% בנכסים בתוך כחמש שנים. קרן הסל הוותיקה )SPDR S&P )SPY שהושקה 
בשנת 1993 היא קרן הסל הראשונה בהיסטוריה שחצתה את רף 400 מיליארד דולר נכסים ונכסיה עומדים על כ- 440 מיליארד דולר, לאחר 
שצמחו בשנה החולפת בכ- 100 מיליארד דולר, כפועל יוצא מגיוס שנתי של כ- 35 מיליארד דולר ועליית ערך. נכסי קרן סל זו מהווים כ- 6% 

בשוק קרנות הסל של ארה"ב. באופן טבעי, בישראל כמו בעולם, צוברת ההשקעה במדד S&P 500 תאוצה והוא גייס אשתקד כ- 3.2 מיליארד ₪ 
ומרכז השקעות בהיקף של כ- 22 מיליארד ₪. רבים בציבור הישראלי אינם מודעים לעובדה כי ניתן לרכוש קרנות סל חו"ל בבורסת תל אביב וליהנות 

מעלויות נוחות וכן ליהנות מעוצמת השקל באמצעות השקעה במכשירים מנייתיים על מדדים זרים המנטרלים חשיפה מטבעית. 

מדד נאסד"ק 100 - מדד נאסד"ק 100 וקרנות הסל הפופולאריות העוקבות אחריו, דוגמת 
הקרן הפופולארית שסימולה הוא QQQ כוללות כיום 102 מניות ואולם משקלן של 8 מניות 

מתוכן מהווה כ- 52% במדד והמניות הן: אפל, מיקרוסופט, אמזון, טסלה, נבידאה, פעמיים 
אלפאבית ופייסבוק. המשקל של המניות הללו במדד S&P 500 עומד על כ- 27%. 

ראוי לציין כי בהינתן חשיפת הענק של תיקי ההשקעות המקומיים לשוק המניות של ארה"ב, 
הפנסיה של הציבור הישראלי תלויה בין היתר בקבוצה קטנה של חברות. 

גם ב- 2021 היה קשה להכות את מדד היחס - על פי מורנינגסטאר - 85% ממנהלי 
קרנות הנאמנות האקטיביים בקטגוריית Large Cap ארה"ב לא השיאו ב- 2021 תשואת 
יתר לעומת מדד ה- S&P 500, בהשוואה ל- 65% ממנהלי קרנות הנאמנות שלא הצליחו 

בכך אשתקד, מה שמאפשר לנו לחשוב כי אין לזלזל בבנצ'מרק וכי תיק השקעות מאוזן כולל 
השקעת ליבה בבנצ'מרק, וזאת לצד השקעות לוויין בתחומים משלימים. 

ESG פורח וזו רק ההתחלה - קרנות סל המיישמות מתודולוגיות ESG צוברות פופולאריות 
רבה וגייסו בשנת 2021 כ- 150 מיליארד דולר וכך גם קרנות סל אקטיביות אשר גייסו בשנת 

2021 כ- 130 מיליארד דולר. 
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השנה שבה הקריפטו הגיח לשוק קרנות הסל - באוקטובר האחרון אישרה רשות ניירות ערך השקת קרנות סל המשקיעות במטבע ביטקוין 
באמצעות חוזים עתידיים, אולם בשבועות האחרונים נראה כי הדרך לאישור קרנות סל המשקיעות בביטקוין פיזי ארוכה זאת כאשר רשות ניירות 

ערך של ארה"ב דחתה מספר בקשות להשיק קרנות סל שכאלה מנימוקים לפיהן החלופות שהוצגו לא מסירות חשש למניפולציות שער. קרן הסל 
של PROSHARE שמשקיעה בחוזים על הביטקוין וסימולה הוא )BITO( אשר הושקה ב-19/10/2021 מנהלת כ- 1.2 מיליארד דולר. 

 ספליטים לא רק במניות - עליות השערים בבורסות בעולם הביאו את חברת PROSHARE להכריז בחודש דצמבר על פיצול היחידות 
ב- 17 קרנות סל אשר ברובן הינן קרנות סל ממונפות מתוך מטרה להמשיך ולהנגיש אותם למשקיעים קטנים וגדולים כאחד, ויהיה מעניין לראות 

האם המגמה תתרחב גם לישראל. 

 ARK כתופעה בשוק קרנות הסל והזווית הישראלית - בשנת 2020 הכוכבת של תעשיית קרנות הסל הייתה חברת קרנות הסל של ARK
אשר הובילה את דגל הקרנות התמתיות, בדגש על תמות חדשניות ומשבשות סדר ישן. נכסי קרנות הסל של ARK צמחו מכ- 3 מיליארד דולר 

 בתחילת 2020 לכ- 35 מיליארד דולר בסופו והמשיכו בגיוסי שיא במהלך 2021, אשר הביאו את נכסי קרנות הסל של ARK לשיא של 
  ARK השנה ביחס למדדים הביאו לפדיונות גדולים ונכסי קרנות הסל של ARK כ- 60 מיליארד דולר. תשואות החסר הבולטות של קרנות הסל של
ירדו לכ- 30 מיליארד דולר. בזווית הישראלית נספר כי קרן ARK ISRAEL שסימולה הוא ISRL וקיימת מאז ספטמבר 2017 הציגה השנה אף היא 

תשואת חסר בולטת הן אל מול מדד ת"א-125 והן אל מול מדד ת"א-טכנולוגיה. 

הסינים גילו את שוק קרנות הסל - שיא שנתי של השקת קרנות סל גם בסין, שם הושקו בשנת 2021 למעלה מ- 270 קרנות סל אשר גייסו 
יחד כ- 29.4 מיליארד דולר, ואולם עקב תחרות קשה בין היצרנים, הגודל הממוצע של קרן סל ירד, זאת כאשר כ- 70% מקרנות הסל החדשות 

מנהלות פחות מ- 90 מיליון דולר. 

 KWEB המשקיעים גילו שאינטרנט סיני זה "מסוכן"- קרן הסל המשקיעה בחברות אינטרנט סיניות הנסחרות בבורסות זרות וסימולה הוא
ומנהלת כ- 6.3 מיליארד דולר גייסה אשתקד כ- 8 מיליארד דולר וזאת למרות תשואות שליליות יוצאות דופן של כ- 50%. הרגולציה הסינית היכתה 

קשות בחוכמת ההמונים.  
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מדד ה- S&P 500 עשוי לעבור מתיחת פנים סקטוריאלית רבת משמעות - בראיה 
 S&P DOW לשנת 2022 ראוי לעקוב מקרוב אחר תוצאות ההתייעצות של חברות המדדים

JONES ו- MSCI עם קהילת המשקיעים ביחס לשינויים בסיווג הסקטוריאלי GICS של מניות 
מרכזיות. תוצאותיה של ההתייעצות שהחלה ב- 18 באוקטובר, 2018 וצפויה להסתיים 

ב- 18 בפברואר 2022 וצפויה להתפרסם במרץ 2022, ותוצאותיה צפויות להשפיע או לא 
להשפיע על הרכב קרנות סל פופולאריות רבות. מדובר בסיווג הסקטוריאלי הנפוץ בעולם  

אשר עוקבות באופן ישיר אחר קרנות סל המנהלות כ- 200 מיליארד דולר ומנהלים אקטיביים 
רבים נוספים ומכאן שמדובר במהלך בעל השלכות עצומות. נציין על פי סיווג זה, רק אחרי 

סקטור הטכנולוגיה עוקבים נכסים בהיקף העולה על כ- 100 מיליארד דולר, זאת כאשר 
על פי מסמך ההתייעצות עשויות להיגרע ממנו מניות המהוות כ- 13% ולפיכך היה ומסמך 

ההתייעצות יתורגם לעדכון סקטוריאלי, המניות הגדולות בסקטור הטכנולוגיה, שגם כך 
הוא סקטור ריכוזי, צפויות לקבל משקל רב יותר בסקטור החדש. נזכיר כי בספטמבר 2018  

   S&P -בעקבות בחינה דומה שהחלה בנובמבר 2017 בא לעולם הסקטוריאלי ה-11 במדד ה
סקטור הנדל"ן ואילו סקטור התקשורת הישן והצנום ביצע מתיחת פנים מהותית לסקטור 

שירותי תקשורת וקלט לתוכו חברות בולטות דוגמת נטפליקס, דיסני, קומקסט ועוד. הפעם 
 ,)V( מונחת על השולחן הצעה לנייד שלוש חברות המוגדרות היום כחברות טכנולוגיה: ויזה
מסטרקארד )MA( ופייפל )PYPL(, אשר משקלן הנוכחי בקרן הסל של סקטור הטכנולוגיה  

XLK עומד על כ- 9.6% לסקטור הפיננסים, שם יחברו חברות אלו לחברות דומות דוגמת (
)American Express )AXP. היה ובמהלך זה יהיו שלושה חברות אלו מתוך ששת החברות 

הגדולות בסקטור הפיננסי, אזי משקלו של תת סקטור הבנקים בסקטור הפיננסים צפוי 
להידלדל באופן מהותי. הסיווג מחדש הוא חלק מההצעה להקים בתוך סקטור הפיננסים 

תת סקטור שייקרא שירות עיבוד תשלומים, והיה והיא תתקבל, היא תגוון את הסקטור 
ותשפיע באופן ניכר על קרנות סל בולטות כמו XLK ו- XLF. שינוי נוסף העומד על הפרק הוא 

העברה של 4 חברות טכנולוגיה מתת הסקטור של שירותי מיקור חוץ בסקטור הטכנולוגיה: 
Automatic Data Processing )ADP(, )PAYX( Paychex צפויות להיות מנוידות לתת 

 Fidelity National Information-סקטור שירותי משאבי אנוש ושירותי תעסוקה ו 
)ההFIS( Services יחד עם )Broadridge Financial )BR ימשיכו להיות מסווגות בתת 

סקטור של עיבוד מידע ומיקור חוץ, אולם ארבעת החברות הללו יעברו לסקטור התעשייה 
 .XLK -ו XLI ותהיה לכך השפעה מסוימת אך לא חדה על קרנות הסל הבולטות כגון

ההתייעצות כוללת גם התייחסות לסיווג הסקטוריאלי של תחום האנרגיות המתחדשות, 
אשר כיום מפוצל בין סקטור האנרגיה, סקטור ה- UTILITIES וסקטור הטכנולוגיה וממסמך 
ההתייעצות הכוונה היא לרכז את מרבית החברות תחת סקטור האנרגיה בצמד תתי סקטור 

חדשים - אנרגיה מסורתית ואנרגיה מתחדשת - ופתיחת תת סקטור חדש בסקטור ה- 
UTILITIES של חברות המספקות אנרגיה ממקורות מתחדשים. תחום נוסף אשר מסמך 

ההתייעצות מתייחס אליו הוא הסיווג העתידי של חברות הריטייל ודן בשאלה האם לבטל 
את הסיווג הענפי המבחין בין אופן ההפצה של מוצרי הקמעונאות וסיווג החברות לפי סוג 

המוצרים שהן משווקות. 
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