תשואה לשנת 1.1.17-31.12.17 – 2017

6.11%



הרכב נכסים נכון ל-
31.12.17

חשיפה לאג"ח ממשלתי וקונצרני בתוספת של עד  20%מניות
על פי הערכת מנהל הקרן שילוב של אג"ח קונצרני וממשלתי יחד עם חשיפה למניות עשוי לייצר
תשואה עודפת לאורך השנים



5117734
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אימפקט
)*20/80 (2B

מס' ני"ע

אג"ח
שקלי:
61%

מנהל הקרן ישאף לפיזור גבוה באג"ח לצורך פיזור הסיכון בין מספר רב של מנפיקים

נשמח לעמוד לרשותך במוקד היועצים:
077-5191600
WWW.IMPACT-INV.CO.IL
 – 2עד  30%חשיפה למניות בערך מוחלט.
 – Bעד  30%חשיפה למט"ח בערך מוחלט.
אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון על פי דין ,המתחשב בנתונים ובצרכים
המיוחדים של כל אדם .אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות .רכישת היחידות בקרנות היא רק
בהסתמך על תשקיף הקרנות בתוקף מועד הרכישה והדיווחים המידיים .אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה
דומה בעתיד  .מנהל הקרן :איילון קרנות נאמנות בע"מ .מנהל השקעות חיצוני :אימפקט ניהול תיקי השקעות
בע"מ .מיועד ליועצי השקעות בלבד.
*ביום ה 25.12.16-חל שינוי בשם הקרן ושינוי מהותי במדיניות ההשקעות שלה .שמה הקודם אימפקט (25/75 )2B

PERSONAL MANAGEMENT
RESEARCH ANALYSIS
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SEUL LE PROSPECTUS EN HEBREU SI JOINT FAIT FOI

IMPACT
)*20/80 (2B
RENDEMENT ANNEE 2017 1.1.17-31.12.17

5117734
COMPOSITION DES
INVESTISSEMENTS31
.12.17
2%

6.11%

NUMERO
TITRE




FONDS COMMUN DE PLACEMENT QUI ASSOCIE DES OBLIGATIONS A HAUTEUR DE
80% ET DES ACTIONS A HAUTEUR DE 20%

על פי הערכת מנהל הקרן שילוב של אג"ח קונצרני וממשלתי יחד עם חשיפה למניות עשוי
לייצר
תשואה עודפת לאורך השנים



אג"ח
שקלי:
61%

מנהל הקרן ישאף לפיזור גבוה באג"ח לצורך פיזור הסיכון בין מספר רב של מנפיקים

נשמח לעמוד לרשותך במוקד היועצים:
077-5191600
WWW.IMPACT-INV.CO.IL
 – 2עד  30%חשיפה למניות בערך מוחלט.
 –Bעד  30%חשיפה למט"ח בערך מוחלט.
אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון על פי דין ,המתחשב בנתונים ובצרכים
המיוחדים של כל אדם .אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות .רכישת היחידות בקרנות היא רק
בהסתמך על תשקיף הקרנות בתוקף מועד הרכישה והדיווחים המידיים .אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח
תשואה דומה בעתיד  .מנהל הקרן :איילון קרנות נאמנות בע"מ .מנהל השקעות חיצוני :אימפקט ניהול תיקי
השקעות בע"מ.מיועד ליועצי השקעות בלבד.
*ביום ה 25.12.16-חל שינוי בשם הקרן ושינוי מהותי במדיניות ההשקעות שלה .שמה הקודם אימפקט(25/75 )2B

PERSONAL MANAGEMENT
RESEARCH ANALYSIS
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