
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.

עיקרי מדיניות ההשקעות:

שיעור החשיפה בקרן למניות מימון ואשראי חוץ בנקאי, כהגדרתן להלן, לא יפחת מ-50%.

"מניות מימון ואשראי חוץ בנקאי" – מניות שהונפקו בידי חברות שעיסוקן העיקרי, בהתאם  בסעיף זה, 
החוץ  האשראי  ו/או  המימון  בתחום  המנפיק,  ידי  על  שפורסם  פומבי  דו"ח  ו/או  אחרון  תקופתי  לדו"ח 
בנקאיים, לרבות הלוואות חוץ בנקאיות, מסחר בממסרים דחויים )ניכיון שיקים(, הנפקת כרטיסי אשראי 
חוץ בנקאי ו/או שירותי סליקה חוץ בנקאיים )כגון: סליקת אשראי, סליקת כרטיסי חיוב, סליקת עסקאות 

מסחר ושירותי סליקה דיגיטליים(. 

 נתונים כלליים:
*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(.
^ למיטב ידיעת מנהל הקרן.

4 = עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט      B = עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט    

דמי ניהול*: 1.50% 

איילון )4B( מימון ואשראי חוץ בנקאי
מס' ני"ע 
5130323

לראשונה בישראל^

תשואת הקרן 
ב-12 החודשים האחרונים

)01.04.20-31.03.21(

תשואת הקרן 
מתחילת שנת 2021

)1.1.21-31.3.21(

20 האחזקות הגדולות בקרן נכון ל- 31.03.21
אחוז מקרןשם נכס

8.27נאוי
7.78פנינסולה

7.61שוהם ביזנס
7.37ישראכרט

7.33ערך פיננסים
7.21אס אר אקורד

7.2מימון ישיר
7.09אופל בלאנס

6.81שירותי בנק אוטו
6.59מניף

5.18הבורסה לני''ע בת''א
AMERICAN EXPRESS CO2.11

1.97יונט קרדיט שירותים פיננס
PAYPAL HOLDINGS INC1.76

MASTERCARD INC - A1.56
VISA INC-CLASS A SHARES1.5

1.47בלנדר
1.3מלרן

1.18וואליו קפיטל וואן בע''מ
1.04פננטפארק

48.51%

9.94%


