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«¨ ´¥
שם הקרן לפי השיוי
®« (A ´£®¦©¦£מיות כללי
שם הקרן לאחר השיוי
®« (A ´£®¦©¦£מיות ®§£²¢±
שם הקרן באגלית לאחר השיוי
Epsilon Alpha Beta (4A) Factors Equity IL
השיוי בתמצית 
 ²
"שיעור חשיפת הקרן למיות הסחרות בישראל לא יפחת ממהשווי הקי של כסי הקרן".
´¡¦ ²
"שיעור החשיפה בקרן למיות הסחרות בישראל שבחרו עבור הקרן על בסיס הפקטורים הבאים ,כולם או חלקם ,לא יפחת מ :מיות
ערך ,דיבידד ,צמיחהLow Volatility ,ומומטום )להלן" :מיות פקטורים בישראל"( .
בחירת מיות הפקטורים בישראל בקרן תבוצע תוך שימוש במספר מודלים ממוחשבים כמותיים אשר בוחים ,מסים ומדרגים את המיות
בבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ על בסיס פרמטרים כגון שווי שוק ,תמורה יומית ,סטיית תקן ותשואה מצטברת ,וכן פקטורים וספים
ממשפחת הפקטורים המצויים לעיל .
בהתאם לתוצאות הדירוג של המיות באמצעות הפרמטרים השוים כאמור לעיל ,מתקבל סולם דירוג מתוכו בחרות עבור הקרן ,ככלל ,המיות
בעלות הדירוגים הגבוהים ביותר ,תוך שכחלק מההליך ליצירת החשיפה למיות האמורות ,בכוות מהל הקרן לפעול ,מעת לעת ,באסטרטגיית
לוג/שורט על מיות ,הכוללת קייה בלוג של מיות אשר להערכת מה¦¢²³ ²«¡²£¥¨´¦¬¦£®°©²£¡¨²¨¥©²££®¦¬©²±
של מדד מיות בישראל ו/או מיות בישראל אשר להערכת מהל הקרן ,על פי דירוגן כאמור ,מחירן צפוי לרדת או לעלות פחות ממיות הרכשות
לקרן בלוג כאמור".
 ²
"שיעור החשיפה בקרן לכסים שאים מיות הסחרות בארץ ,למעט למזומים ,לפיקדוות לזמן קצוב ולכסים וספים שיתן להחזיק בקרן
כספית ללא קוצרי בהתאם להוראות הדין ,לא יעלה על 
´¡¦ ²
"שיעור החשיפה בקרן לכסים שאים מיות פקטורים בישראל ,למעט למזומים ,לפיקדוות לזמן קצוב ולכסיםוספים שיתן להחזיק בקרן
כספית ללא קוצרי בהתאם להוראות הדין ,לא יעלה על 
 ²
"שיעור החשיפה לאג"ח שאיו בדירוג השקעה ¦¦¬¦¬£מהשווי הקי של כסי הקרן
 CCCCCCC
)*( "אג"ח שאיו בדירוג השקעה" ¼ אגרת חוב קוצרית ו/או אג"ח שהפיקה מדיה שאיה מדית ישראל ,שאיה מדורגת או שהיא מדורגת
בדירוג מוך מ  ( BBBאו דירוג מקביל לו .מקום שירידת דירוג אג"ח המוחזקות בקרן לדירוג מוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדייות
²¡¦²«£´²®¥©²±©´± ¡¤³¨³¡£¦©²±¦³´¬±³ממדייות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה".
´¡¦ ²
"שיעור החשיפה לאג"ח שאין בדירוג השקעה ¦¦¬¦¬£מהשווי הקי של כסי הקרן
 CCCCCCC
)*( "אג"ח שאין בדירוג השקעה" ¼ אגרת חוב קוצרית ו/או אג"ח שהפיקה מדיה שאיה מדית ישראל ,שאיה מדורגת או שהיא מדורגת
בדירוג מוך מ  ( BBBאו דירוג מקביל לו .מקום שירידת דירוג אג"ח המוחזקות בקרן לדירוג מוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדייות
ההשקעות של הקרן ,לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדייות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום£²¡¦¡³
ההוראות הבאות תוסרה ממדייות ההשקעות של הקרן :
"בכוות מהל ההשקעות לייצור מעת לעת חשיפה שלילית לאגרות חוב ו/או למיות וזאת בין היתר על ידי שאילה של י"ע כאמור ומכירתם
בחסר ,אך הוא איו מתחייב לפעול באופן האמור .מהל ההשקעות ימכור י"ע כאמור בחסר על מת להשתמש באסטרטגיות לוג/שורט.
להלן דוגמא לאסטרטגיות לוג/שורט בהן ישתמש מהל ההשקעות ,כולן או חלקן:
לוג/שורט על מיות אסטרטגיה שכוללת קייה בלוג של מיות שלהערכת מהל ההשקעות מחירן צפוי לעלות ומכירה בחסר )שורט( של מיות
שלהערכת מהל ההשקעות מחירן צפוי לרדת )כגון ,אסטרטגיות לוגשורט בין מיות הכללות באותו מדד או במדדים שוים ,אסטרטגיות
לוגשורט באותו עף או בין עפים(.
מטרתה של אסטרטגיה כאמור היה ,בין היתר ,יסיון להשיג רווח הובע מפער תשואות בין שתי קבוצות כסים שוות ולא מעליה/ירידה של
השוק הרלווטי".
עיקרי השיויים במדייות ההשקעות של הקרן :
אחרי השיוי
לפי השיוי
®±£
שיעור החשיפה בקרן למיות הסחרות בישראל שבחרו עבור
שיעור חשיפת הקרן למיות הסחרות בישראל לא
מיות
¨´¡®£¦§±¦¡§¦¥§£§£²¢±®«£«¦¬©²±
¨´¡®£מהשווי הקי של כסי הקרן.
 :מיות ערך ,דיבידד ,צמיחה Low Volatility ,ומומטום
)להלן" :מיות פקטורים בישראל"( .
בחירת מיות הפקטורים בישראל בקרן תבוצע תוך שימוש
¨«® §£¦¨ ²ממוחשבים כמותיים אשר בוחים ,מסים
ומדרגים את המיות בבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ על
«©±´ ´££¢« ´£¨£ ²¨´ ±³ £³ ©¥ §£²¢¨²® «£
ותשואה מצטברת ,וכן פקטורים וספים ממשפחת הפקטורים
המצויים לעיל .
בהתאם לתוצאות הדירוג של המיות באמצעות הפרמטרים
שוים כאמור לעיל ,מתקבל סולם דירוג מתוכו בחרות עבור
הקרן ,ככלל ,המיות בעלות הדירוגים הגבוהים ביותר ,תוך
שכחלק מההליך ליצירת החשיפה למיות האמורות ,בכוות מהל
הקרן לפעול ,מעת לעת ,באסטרטגיית לוג/שורט על מיות,
הכוללת קייה בלוג של מיות אשר להערכת מהל £®¦¬©²±
¨¦³ ¢²³ ²«¡²£¥¨´¦¬¦£®°©²£¡¨²¨¥©²£
מיות בישראל ו/או מיות בישראל אשר להערכת מהל הקרן ,על
פי דירוגן כאמור ,מחירן צפוי לרדת או לעלות פחות ממיות
הרכשות לקרן בלוג כאמור.
שיעור החשיפה בקרן לכסים שאים מיות הסחרו´ שיעור החשיפה בקרן לכסים שאים מיות פקטורים בישראל,
£¦¦¥
למעט למזומים ,לפיקדוות לזמן קצוב ולכסים וספים שיתן
בארץ ,למעט למזומים ,לפיקדוות לזמן קצוב
¦¡  ´£®«¥ ©²± ±£ללא קוצרי בהתאם להוראות הדין ,לא
ולכסים וספים שיתן להחזיק בקרן כספית ללא
¦¬¦¬£
קוצרי בהתאם להוראות הדין ,לא יעלה על 

בכוות מהל ההשקעות לייצור מעת לעת חשיפה
£¦¦¥
שלילית לאגרות חוב ו/או למיות וזאת בין היתר על
ידי שאילה של י"ע כאמור ומכירתם בחסר ,אך הוא
איו מתחייב לפעול באופן האמור .מהל ההשקעות
ימכור י"ע כאמור בחסר על מת להשתמש
באסטרטגיות לוג/שורט.
להלן דוגמא לאסטרטגיות לוג/שורט בהן ישתמש
מהל ההשקעות ,כולן או חלקן:
לוג/שורט על מיותאסטרטגיה שכוללת קייה בלוג
של מיות שלהערכת מהל ההשקעות מחירן צפוי
לעלות ומכירה בחסר )שורט( של מיות שלהערכת
מהל ההשקעות מחירן ´£¢²¢«©¥ ´²¦£®°
לוגשורט בין מיות הכללות באותו מדד או במדדים
שוים ,אסטרטגיות לוגשורט באותו עף או בין
עפים(.
מטרתה של אסטרטגיה כאמור היה ,בין היתר ,יסיון
להשיג רווח הובע מפער תשואות בין שתי קבוצות
כסים שוות ולא מעליה/ירידה של השוק הרלווטי.
שיעור החשיפה לאג"ח שאיו בדירוג השקעה*( לא
שיעור החשיפה לאג"ח שאין ¦¬¦¬£¦ ¬±³²£
¡
¦¬¦¬£מהשווי הקי של כסי הקרן
מהשווי הקי של כסי הקרן
שאין
BBBBBBB
BBBBBBB
²£
¬±³
)*( "אג"ח שאיו בדירוג השקעה" ¼ " (*) ¡ ´²אג"ח שאין בדירוג השקעה" ¼ אגרת חוב קוצרית ו/או
קוצרית ו/או אג"ח שהפיקה מדיה שאיה מדית
אג"ח שהפיקה מדיה שאיה מדית ישראל ,שאיה מדורגת או
ישראל ,שאיה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג מוך
שהיא מדורגת בדירוג מוך מ §±¨¦¦£±¨²£ BBB
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אג"ח המוחזקות בקרן לדירוג מוך מדירוג השקעה
מביאה לחריגה ממדייות ההשקעות של הקרן ,לא יחשב המשך
מביאה לחריגה ממדייות ההשקעות של הקרן ,לא
החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדייות ההשקעות למשך
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מדייות ההשקעות לאחר השיויר' לעיין מדייות ההשקעות של הקרן לאחר שיוי מדייות ההשקעות בדיווח מהל הקרן מיום 
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¦£®°להביא לשיוי סיווג הקרן לצורך פרסום בעיתון לפי תקות השקעות משותפות באמות )סיווג קרות לצורך פרסום(´¡«³
¦¦£¦£®°שיויטווח התודו´´®¦¡¤²¥¦£´¨©®´£¡££²£¡¨¦³לפחות מכסי הקרן¦יביא לשיוי סוג הקרן
לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקות השקעות משותפות באמות )עמלת הפצה( ,התשס"ו¦יביא לשיוי כס הייחוס של הקרן
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מדייות ¦©²±¦³´¬±³שותה ®©¨´¤¦¨£החודשים האחרוים.
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