לקוח נכבדד,
בע"מ )להלן:
מ
סדרת העיסוק בייעעוץ השקעות ,בשייווק השקעות ובניהול תיקים ,התשננ"ה) 1995-להלן" :החוק"(  ,אלטשוולר שחם ניהול תייקי השקעות
בהתאם ללסעיף  16לחוק הס
העדיף נכס פיננסי שיש לה זיקה אלייו על פני
סגרת עיסוקה בשייווק השקעות או בבניהול תיקי השקעעות ,לפי העניין ,לה
שקעות רשאית במס
העוסק בשיווק השק
"החברה""( כמנהל תיקים ה
אותו נכס פיננסי וושאין לה זיקה אלליו ,ובלבד שעמדה בכל דרישות הגיילוי כלפי הלקוח .זיקה של משווק או של מנהל תיקים לנכס
התאמתו ללקוח לא
נכס אחר הדומה מבחינת ה
קוח.
עניינים בינו לבין הלק
פיננסי לא תיחשב כניגוד י
גמל ופנסיה
מעותו בחוק ,והינה חברה קשורה ללאלטשולר-שחם נניהול קרנות נאמנוות בע"מ )להלן" :מנהל הקרן"( ,אללטשולר שחם ל
הינה תאגיד קשור לגוף מוסדי כמשמ
החברה ה
אתר האינטרנט שלל החברה מתעדכננת באופן
גמל ופנסיה בע"מ .בא
אלטשולר שחם ל
לקופות הגמל שבניהול א
ת
אמנות שבניהול מנהל הקרן ו
לחברה זיקה לקרנות הנא
ה
בע"מ .על כן ,קיימת
סיה בע"מ.
הל הקרן ובאלטשוולר שחם גמל ופנס
שוטף רשיימת קרנות הנאמנות ,קופות הגמל ההמנוהלות אצל מנה
טשולר שחם ) (44Bסופה מניות ,אלטשולר
הקרן ,המנהל נכוןן ליום זה  58קרננות נאמנות :1אלט
כחלק מניהול תיק ההשקעעות משלבת החבברה קרנות נאמנות בניהול מנהל ה
שחם ) (00שקלית ללא מנייות ,אלטשולר ש
שחם ) (4Dהקרן הירוקה ,אלטשוללר שחם
תיק אג"ח ללא מניות ,אלטשולר ש
שחם ) (00שקלית בינונית ,אלטשוללר שחם ) (!)(0Bת
אג"ח גלובלי א
אלטשולר שחם ) (!)(0Dא
ר
קהילה,
ם תרומה למען הק
שחם ) (00כספים
אג"ח חברות ללא מניות ,אלטשוללר שחם ) ,25-775 (2Cאלטשולר ש
) (!)(0Bא
ללא מניות,
מדינה צמודי
ה
הזדמנויות ,אלטשולר שחם ) (00אג"ח
,
אג"ח
שחם ) (40יתר ,אללטשולר שחם ) ,15-85 (2Bאלטשוללר שחם ) (!)(1Bא
אלטשולר שחם ) (6Fממוננפת ,אלטשולר ש
ר
מניות גלובלי
ת
משתנה ,אלטשולרר שחם )(4B
שחם ) (00ריבית מ
שחם ) (00צמוד ביינוני ,אלטשולר ש
ק השקעות ללא מניות ,אלטשולר ש
אלטשולר שחם ) (OBתיק
ר
מדד ללא מניות,
תל בונד,
שולר שחם ) (00ת
 ,10-90 (1Bאלטש
אלטשולר שחם )B
אלטשולר שחם ) (!)(0Bאג"ח חו"לל מוגנת מט"ח ,א
שחם ) (1Aאג"ח מדינה  ,10%+א
ט"ח ,אלטשולר ש
מוגנת מט
אלטשולר שחם ) (0Dאג"ח גלובלי נקובה בדולר ,אלטשולר
חם ) (2Dתיק אג""ח ומניות חו"ל ,א
אלטשולר שחם ) (1Aמק"מ פלוס ,אלטשוללר שחם ) (4Bנדל"ן ,אלטשולר שח
ר
אלטשולר שחם ) (0Bתיק
מחקר קונצרני ,א
שחם ) GSE (0Aמ
טשולר שחם ) (0Aאג"ח קונצרני  Aומעלה  1-4שננים ,אלטשולר ש
ממשלתי ללא מניות ,אלט
י
שחם ) (0Aאג"ח
מפותחים מוגנת
ם
חם ) (!)(0Bאג"ח חו"ל קונצרני מווגנת מט"ח ,אלטשולר שחם ) (4Bשווקים
 ,15%אלטשולר שח
תיק השקעות%+
שולר שחם ) (2Cת
מספר  1לללא מניות ,אלטש
מומנטום
א.ש  ,410/90 (1A) SmartBetaא.ש  (00) SmartBettaמ
 Lת"א  ,3125ש
א.ש Low Volatility (4A) SmartBeta
מט"ח ,א.ש  (4A) SmartBetaמולטי פקטו ר ת"א  ,2125ש
 ,7Largeאלטשולר שחם ) 10/90 (1Aתייק אג"ח
L
.ש  (4B ) SmartBetaגרמניה  Low Volaatilityמגודדרת מט"ח ,6א.ש Cap TA (4A) SmartBetaa
קונצרני )  (-Aומעלה ,5א ש
שחם ) (2Bתיק מספר  ,102אלטשוללר שחם
ה"ב מגודרת מט"ח*  ,9אלטשולר ש
שלתי ,8א.ש  (4B) SmarttBetaארה
 (00) SmartBממש
מט"ח ,א.ש Beta
מפותחים מוגנת מ
שווקים מ
מית* ,13
סילבר אג"ח דינמ
שולר שחם ) (2Bס
אלטשולר שחם ) (1Cאופקים* ,אללטשולר שחם ) ,* 20/80 (2Aאלטש
תיק מספר  ,113אללטשולר שחם ) (4 Aת"א  ,12125א
) (2Bק
חם )(4D
 ,*Sאלטשולר שח
STOCK PICKIN
חו"ל* ,אלטשולר שחם ) (4Bת"א NG MID CAP
טשולר שחם ) (1Dדולרית אג"ח ח
אלטשולר שחם ) (2Bמדיינה  ,*15% +אלט
ר
חם )(3C
 (4B) SmartBאיררופה מגודרת מט"ח ,אלטשולר שח
שולר שחם ) (4Dגגמישה ,א.ש Beta
 500מנוהלת* ,אלטש
סילבר מנניות חו"ל* ; 14אללטשולר שחם ) (4 Dאס.אנד.פי 5
 ,50-50אללטשולר שחם ) (D4תיירות ופנאי וא.ש  (4B) SmartBetaארה"ב  Low Volatillityמג ודרת מט"ח.

שבמקום הצירוף "מנורה מבבטחים" מופיע הצירווף
ם
חל שינוי כך
טוטורי ,ובשם הקרן ח
הל הקרן במיזוג סטט
ים קרנות נאמנות בע"מ ,אשר מוזגה למנה
* עד ליום  20.02.17הקרן נוהלה ע"י מנורה מבטחים
"אלטשולר שחם"
1
תמך על תשקיף עיקררי ,דוח שנתי ודיווחים
יחידות בקרנות היא בהסת
ת
קרנות .רכישת
הצעה לרכישת יחידות בק
ה
עיל בכדי להוות
התחייבות לתשואה עעודפת .אין באמור לע
באמור לעיל בכדי להוות ה
ר
אין
מעה כי
של המשקיע.
הקרנות הנן פטורות ממס (!!) .הוספת סימן הקרייאה לשם הקרן משמ
ת
הצרכים המיוחדים ש
המתחשב בנתונים וה
מידיים שבתוקף .אין באמור לעעיל בכדי להוות תחלייף לשיווק השקעות ה
 -BBאו דירוג מקביל לו או שאינו מדורג ככלל(
שקעה )אג"ח בדירוג נמוך יותר מדירוג BB
אל ,שאינן בדירוג הש
מדינה שאינה מדינת ישרא
ה
אג"ח שהנפיקה
עשויה ליצור חשיפה לאג""ח קונצרניות ו/או אג
ה
הקרן

בשיעור העוולה על שיעור החשיפפה של הקרן למניות .
2
 (4A) Smמולטי פקטטור ת"א .125
טשולר שחם martBeta
לטי פקטור ת"א  ; 100עד ליום  155.03.2017נקראה הקרן אלט
קרן אלטשולר שחם  (4A) SmartBetaaמול
עד ליום  9.2.20177נקראה הק
3
אלטשולר שחם  Low Voolatility (4A) SmarttBetaת"א .125
 Volatility Loת"א  ;1000עד ליום  15.003.2017נקראה הקרן א
קרן אלטשולר שחם ow (4A) SmartBetaa
עד ליום  9.2.20177נקראה הק
 4עד ליום  15.03.20177נקראה ההקרן אלטשולר שחםם .10/900 (1A) SmartBeta
5

מנטום קונצרני )  (-Aומעלה.
קרן אלטשולר שחם  (00) SmartBetaaמומ
עד ליום  15.3.20177נקראה הק
6
חם  (4B) SmartBetaגרמניה Low Volatility
נקראה הקרן אלטשולר שח
ה
מגודרת מט"ח; עד לייום 15.3.2017
רמניה  Cash Flowמ
ם  (4B) SmartBetaגר
הקרן אלטשולר שחם
עד ליום  21.07.20166נקראה ה
ט"ח.
מגודרת מט
7
א.ש  (4A) SmartBetaמעו"ף.
עו"ף; עד ליום  1.04.2017נקראה הקרן א
קרן אלטשולר שחם  (4A) SmartBetaaמע
עד ליום  15.3.20177נקראה הק
8
משלתי.
קרן אלטשולר שחם  (00) SmartBetaaממ
עד ליום  15.3.20177נקראה הק
9
רה"ב מגודרת מט"ח.
קרן אלטשולר שחם  (4B) SmartBetaaאר
עד ליום  15.3.20177נקראה הק
10
ליום  2.08.2016נקראה ההקרן אלטשולר שחםם ) (2Bמדינה  15%+תיק עד  3שנים.
עד ם
11
ליום  2.08.2016נקראה ההקרן אלטשולר שחםם ) 10-90 (1Aתיק עד  3שנים.
עד ם
12
ליום  9.2.2017נקראה הקקרן אלטשולר שחם ) (4Aת"א ;100
עד ם
13
דינמית.
ם סילבר ) (2Bאג"ח ד
הקרן אלטשולר שחם
ליום  15.3.2017נקראה ה
עד ם
14
חו"ל.
ם סילבר ) (4Dמניות ח
הקרן אלטשולר שחם
ליום  15.3.2017נקראה ה
עד ם

על הסכום המושקע ביחידות בקרנות הנאמנות שבניהולינו נגבים דמי ניהול בנפרד על פי דמי הניהול המפורטים בתשקיף הקרן המפורסם בציבור ובדיווחים המיידיים .בכל מקרה
לא יתקיים מצב של כפל דמי ניהול.
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ,מנהלת את קופות הגמל וקרנות הפנסיה המפורטות להלן:
קופות המתופעלות בבנק לאומי לישראל :אלטשולר שחם גמל; אלטשולר שחם השתלמות; אלטשולר שחם פיצויים;
קרנות הפנסיה המתופעלות בחברת תפעול גמל בע"מ :אלטשולר שחם קרן פנסיה כללית ; אלטשולר שחם קרן פנסיה מקיפה;
אנו מאחלים לך ולנו המשך פעילות פורה ומניב .לשירותך תמיד!
אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ
עדכון אחרון26.07.2017 :
שמות הקרנות כוללים את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ומט"ח כמפורט בטבלה להלן:
שיעור חשיפה מירבי )בערך מוחלט(

מט"ח

מניות

0%

0

0

10%

A

1

30%

B

2

50%

C

3

120%

D

4

200%

E

5

+200%

F

6

