
 

 

 

 זירת הפעילות  פרטיים ומוסדיים. מיועדת למשקיעיםהשותפות ישראלית מוגבלת המתמחה בניהול תיק מניות  

 . מנהל הקרן ירכוש מניות S&P 500כאלה הנכללות במדד ארה"ב בעיקר מניות ואופציות בבורסות  הינה המרכזית

 להערכתו יניבו תשואת חסר. אשר של חברות אשר להערכתו צפויות להניב תשואה עודפת, ימכור בחסר מניות 

 החברה הכולל המידע של  על מאגר ונשענתעל המלצות מחלקת המחקר של בית ההשקעות  מתבססתהפעילות 

 וברמת חשיפה תוך ניהול סיכונים מבוקר כל זאת שנים.  20חברות עם היסטורית נתונים של + 1,000 -למעלה מ

  אקוויטי"., בפורמט פעולה המוכר כ"לונג שורט 200%שתגיע עד 

 

  

 תשואה שנתית 31/12 30/11 31/10 30/9 31/8 31/7 *30/6 13/6 2012

 15.66% 3.22% 2.07% -1.67% 2.89% 3.18% -1.45% 6.71% 0.00% הקרן

S&P500 0.00% 3.60% 1.26% 1.98% 2.42% 1.98%- 0.28% 0.71% 8.47% 
 13/6/2012* מתאריך    

 

 תשואה שנתית 31/12 30/11 31/10 30/9 31/8 31/7 30/6 31/5 30/4 31/3 28/2 31/1 2013

 45.89% 2.49% 3.32% 5.47% 4.67% -1.8% 6.77% -1.31% 6.21% 3.91% 3.70% -1% 6.51% הקרן

S&P500 5.04% 1.1% 3.60% 1.81% 2.08% 1.5%- 4.95% 3.13%- 2.97% 4.46% 2.80% 2.36% 29.60% 
 

 תשואה שנתית 31/12 30/11 31/10 30/9 31/8 31/7 30/6 31/5 30/4 31/3 28/2 31/1 2014

 15.17% 1.92% 1.23% 3.41% -3.99% 3.78% -0.55% 0.98% 0.50% 1.88% 3.22% 4.88% -2.67% הקרן

S&P500 3.56%- 4.31% 0.69% 0.62% 2.10% 1.91% 1.51%- 3.77% 1.55%- 2.32% 2.45% 0.42%- 11.39% 
 

2015 31/1 28/2 31/3 30/4 
 

31/5 

תשואה 
 שנתית

מתחילת 
 הפעילות

-%05.0 5.66% -1.60% 7.09% -4.66% הקרן  6.09% 106.18% 

S&P500 3.10%- 5.49% 1.74%- 0.85% 1.05% 2.36% 60.27% 
 *תשואת המדד איננה כוללת דיבידנד שהתקבל**   

                                                                                                                                                                                       גילוי נאות 
     ואינה  פעילות התשואה הנ"ל הינה מתחילתלמשקיע.  ל בסיס התקשרות פרטנית בין השותףההשקעה בקרן הינה בדרך של השקעה פרטית, ע

    השקעה בקרן אינה השקעה סחירה, וכפופה למגבלות לעניין מספר המשקיעים כקבוע מתייחסת לכל משקיע ע"פ תאריך התקשרותו לשותף הכללי. 
   בחוק ניירות ערך.
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S&P 500

 מידע כללי

תאריך תחילת פעילות:  
13/6/2012 

 31/05/2015דיווח לתאריך: 

 חודשיתתקופת הדיווח: 

 משהגיא בר מנהל השקעות: 

שותפות ישראלית  מבנה: 
 מוגבלת

משרד  עו"ד בן   יועץ משפטי: 
  נפתלי ארז

רווה רביד נאמנויות  נאמן: 
 בע"מלשוק ההון 

רו"ח   משרדרואה חשבון : 
 צאיג בן משה

 לשנה 2%דמי ניהול : 

מהרווח    20%: דמי הצלחה
השיגה   ובתנאי שהקרן

 לשנה( 3%לרבעון ) 0.75%

משוכה לגביית דמי הצלחה:  
 לשנה( 3%לרבעון ) 0.75%

כל סוף רבעון  מועדי משיכה : 
יום   30קלנדרי, התראה של 

 מראש

                                                        אלון זנדאיש קשר: 

Alon@monitar.co.il    

                      0507-313199 

 
 תיאור הקרן

 P&S 500 -בהשוואה למדד התשואה חודשית מצטברת 

 P&S 500 -בהשוואה למדד התשואה חודשית 

%27.60  

106.18% 


