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3%

4.60%
אג"ח
שקלי:
60%

הקרן מיועדת ללקוחות המבקשים שכספיהם יתנהלו בהתאם למדיניות ההשקעות העומדים
תחת פיקוח הלכתי.
חשיפה לאג"ח מכל סוג ועד  10%חשיפה למניות.
השקעות הקרן עומדות תחת פיקוח הלכתי מטעם ועד הפיקוח ההלכתי לפיננסים ותשמישי
קדושה שע"י בד"צ העדה החרדית ירושלים בע"מ ,ועד הפיקוח ההלכתי יעביר למנהל הקרן
מעת לעת כללי מסגרת להשקעה בני"ע אשר לדעת הועד לא קיים בהם חשש איסור תורה כגון
איסור ריבית ,חילול שבת ,חמץ בפסח וכו' ובנוסף ,יעביר רשימת ני"ע המאושרים על ידו
שעומדים בכללי המסגרת.

077-5191600
WWW.IMPACT-INV.CO.IL
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 באמור משום התחייבות של מנהל הקרן
להשגת תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת .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.
( 1 = )1Bעד  10%חשיפה למניות.
 Bעד  30%חשיפה למט"ח.

ניהול בגישה אישית

אג"ח שקלי60% :
אג"ח שקלי60% :
אג"ח צמוד מדד22% :
אג"ח צמוד מדד22% :
מזומנים6% :
מזומנים6% :
מניות9% :
מניות9% :
אג"ח צמוד/נסחר במט"ח3% :
אג"ח צמוד/נסחר במט"ח3% :







SEUL LE PROSPECTUS EN HEBREU SI JOINT FAIT FOI

IMPACT MALHOUT
MEHADRIN

(10/90 )1B

NUMERO
TITRE
5120183
COMPOSITION DES
INVESTISEMENTS31.10.17

RENDEMENT ANNEE 2017 1.1.17-31.12.17





3%

4.60%
FONDS COMMUN DE PLACEMENT INVESTIT SELON LES REGLES DE LA HALACHA ET
CONTROLER PAR L’AUTORITE DU BADATS

אג"ח
שקלי:
61%

חשיפה לאג"ח מכל סוג ועד  10%חשיפה למניות.
השקעות הקרן עומדות תחת פיקוח הלכתי מטעם ועד הפיקוח ההלכתי לפיננסים ותשמישי
קדושה שע"י בד"צ העדה החרדית ירושלים בע"מ ,ועד הפיקוח ההלכתי יעביר למנהל הקרן
מעת לעת כללי מסגרת לה שקעה בני"ע אשר לדעת הועד לא קיים בהם חשש איסור תורה כגון
איסור ריבית ,חילול שבת ,חמץ בפסח וכו' ובנוסף ,יעביר רשימת ני"ע המאושרים על ידו
שעומדים בכללי המסגרת.

077-5191600
WWW.IMPACT-INV.CO.IL
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 באמור משום התחייבות של מנהל הקרן
להשגת תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת .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.
( 1 = )1Bעד  10%חשיפה למניות.
Bעד  30%חשיפה למט"ח.

ניהול בגישה אישית

אג"ח שקלי61% :
60% :OBLIGATIONS EN SHEKEL
אג"ח צמוד מדד17% :
22% :OBLIGATIONS INDEXEES
מזומנים10% :
6% :LIQUIDITES
מניות9% :
9% :ACTIONS
אג"ח צמוד/נסחר במט"ח3% :
3% :OBLIGATIONS DEVISES







