
איילון )4A( מניות בנקים
הקרן מחוייבת לחשיפה של לפחות 75% למניות הבנקים המקומיים*

בקרן הנאמנות קיימת יכולת פיזור אמיתית1 בבנקים הגדולים והבינוניים- בשונה מקרן הסל 
ובה משקלם של בנק  5 הבנקים הגדולים בלבד  5 הכוללת רק את  על מדד ת"א בנקים 

הפועלים ובנק לאומי מהווים כ-65%.
שלא  בנקאיות  אחזקה  וחברות  הקטנים  בבנקים  מפוזרת  השקעה  יכולת  קיימת  בקרן 

נכללות במדד ת"א בנקים 5 )פיבי, ירושלים(#.

מס' ני"ע  
5104922

דמי ניהול**: 
1.15%

אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ"י 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 המיידים. אין בתשואת ו/או מיקום ו/או דירוגי הקרן 

בעבר כדי להבטיח תשואה ו/או מיקום ו/או דירוג דומה בעתיד.

19 12, קומה     אבא הילל סילבר 
      ת.ד. 10957, מיקוד: 5250606, רמת גן
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תשואת הקרן בשנת 2020
01.01.20-31.12.20

19.66%-הקרן
21.85%-מדד ת"א בנקים 5 )נכס הייחוס(

תשואת הקרן מתחילת שנת  2021
01.01.21-31.03.21

14.02%הקרן
15.97%מדד ת"א בנקים 5 )נכס הייחוס(

תשואת הקרן בשנת 2019
01.01.19-31.12.19

28.21%הקרן
26.93%מדד ת"א בנקים 5 )נכס הייחוס(

תשואת הקרן ב-3 שנים האחרונות
01.04.18-31.03.21

21.62%הקרן
21.52%מדד ת"א בנקים 5 )נכס הייחוס(

סה"כ חשיפה למניות בקרן ^
הנתונים נכונים לתאריך 31.03.2021

משקלנייר

22.75%פועלים

22.25%לאומי

16.07%דיסקונט

14.99%מזרחי טפחות

11.96%בינלאומי

3.83%פיבי

3.39%ישראכרט

1.31%שירותי בנק אוטו

1.30%ירושלים

0.08%יצוא

 נתונים כלליים:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

נאמן הקרן: יובנק חברה לנאמנות בע"מ. מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע"מ. 
1 - להערכת מנהל הקרן בהתאם לנתונים וניתוחים כלכליים.

* מניות בנקים - מניות של בנק, בנק למשכנתאות, בנק למימון השקעות, בנק לקידום עסקים, מוסד כספי או חברת שירותים משותפת, הכל כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-1981 ו/או גוף הכלול 
במדד ת"א-בנקים-5 כפי שיתפרסם, מעת לעת, על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. 

** מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה )להלן ביחד: "השכר"( בקרנות שבניהולו במהלכה 
של שנה קלנדרית. מנהל הקרן יוכל להעלות את שכרו בקרן רק ביום 1.1.2022. )פרטים בענין חריגים נוספים להתחייבות האמורה מובאים בדוח מיום 03/03/2016 אסמכתא: 2016-03-040243(.

^ סה"כ חשיפה = אחזקה ישירה + חשיפה באמצעות קרנות סל.
# אין התחייבות תשקיפית לפעול כאמור.

4 =  עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט            A= עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט


