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  לכבוד
  דירקטוריון/ חברי ועדת ההשקעות 

  ל"בדוא              קרן השתלמות וחיסכון לאחים ואחיות -יהב
  

  

  

  

  

  ,.נ.ג.א

  

  של פורום החוב ח תקופתי"סקירה כללית ודו –טיפול בחובות בעיתיים   : הנדון

  

  

כפי שזוהתה בשלב , םבות הבעייתייח תקופתי לגבי כל אגרות החוב הקונצרניות ובו גם מצבת החו"ב דו"מצ

  .זה

  

  .ח צעדים עיקריים שננקטו והסדרי חוב"וכן דו, וענפית תב ניתוח החוב בחלוקה גיאוגרפי"מצ, כמו כן

  
  

  

  

  

  

  

  

  ,בברכה

  

  ל"מנכס, דורון שחר

  מ"דש השקעות מוסדיים בע
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אחיות
דו"ח תקופתי - אג"ח קונצרני

נימוקיםסיווגאזור פעילותענףדירוגתשואהמח"משוויכמותשערשם ניירמספר נייר

 לא מסווגישראלסטרקצר+39.85218,00086,8730.714.31Aגלובל פיינס 3102 ליב1087717

 לא מסווגישראלמים125.331,170,9071,467,4981.780.75AAAמקורות 10877586.17%

 לא מסווגישראלנדלן יזמי בישראל-128.951,590,0002,050,3052.704.00A שכון מימון 10879237.5%

 לא מסווגישראלקמעונאות מזון+127.191,020,0001,297,3382.852.84A ריבוע הכחול א' 10881295.9%

 חוב בפיגורישראלליסינג0.00161,26600.000.00Dקאר אנד גו אג"ח %59.1088210

 לא מסווגישראלנדלן מניב בישראל-117.62416,668490,0840.452.18Aשיכון עובדים הנפ' 2005/10 1089127

 לא מסווגישראלמים127.562,880,0013,673,7291.890.94AAA מקורות חברת מים ב 08/2013 %5(1089200

 לא מסווגמעורבאחזקה123.12815,0001,003,4281.572.96A דלק פטרוליום א 2008/2013 1089598%5.7

לא מסווג - מרווח שווקים מתפתחיםנדלן יזמי בחול109.422,051,2502,244,4781.4311.75Bאפריקה נכסים א' 10896145.6%
 מעל 10%

 לא מסווגישראלנדלן מניב בישראל138.363,403,5734,709,1845.713.20AAמול הים סדרה א 2004/2019 1089879%6.25

 לא מסווגישראלנדלן מניב בישראל-116.64438,000510,8830.392.18Aשיכון עובדים 3 2006/2010 1091636%5.45

 לא מסווגישראלבנקים122.763,525,0004,327,2901.520.75AAגלילה הפקד אגחא1091925

 לא מסווגישראלמים119.78300,000359,3400.550.28AAA מקורות אג"ח ה 2008/2011 1092006%4.65

 לא מסווגישראלבנקים127.447,025,0008,952,6604.251.92AA גלילה הפקד אגחג1092139

 לא מסווגישראלבנקים+121.791,120,1951,364,2851.811.38Aאגוד הנפק התח א1092766

 לא מסווגישראלבנקים130.541,800,0012,349,7213.801.46AAבינל הנפק אגח ג1093681

 לא מסווגצפון אמריקהמגורים בחו"ל94.682,520,0872,386,0184.515.40Aאספיסיאל-עאג4רמ1094747

 לא מסווגישראלבנקים-120.703,493,3654,216,4911.921.15AAדקסה יש הנ אגחא1095058

 לא מסווגישראלבנקים-126.953,215,3914,081,9394.892.36AAדקסה יש הנ אגחב1095066

 לא מסווגישראלסלולר119.19155,077184,8361.020.65AAסלקום אגח א1096262

 לא מסווגישראלסלולר130.406,000,0007,824,0004.131.94AAסלקום אגח ב1096270

 לא מסווגישראלנדלן מניב בישראל+122.141,191,6671,455,5022.542.16Aארפורטאגח א1096320

 לא מסווגישראלביטוח123.005,015,0006,168,4505.322.75AAכללביט א'1097138
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אחיות
דו"ח תקופתי - אג"ח קונצרני

נימוקיםסיווגאזור פעילותענףדירוגתשואהמח"משוויכמותשערשם ניירמספר נייר

 לא מסווגישראלנדלן מניב בישראל123.832,000,0002,476,6003.993.08Aאמותאגח א1097385

 לא מסווגישראלנדלן מניב בישראל118.05733,900866,3691.441.24Aביג אגח א1097641

1097997D.I.V 143.22610,347874,1316.184.30מאוחד חברה להתAA-לא מסווגישראלתעשיה לא מחזורית 

 לא מסווגישראלנדלן מניב בישראל+118.481,085,4841,286,0814.233.26Aרבוע נדלן אגח ב1098656

 לא מסווגשווקים מתפתחיםנדלן יזמי בחול119.2322,22226,4961.813.64Aאלביט הדאגח א1098789

 לא מסווגישראלאחזקה121.051,400,0001,694,7001.790.79AAפיבי השק אגא-רמ1099290

 לא מסווגישראלביטוח127.94294,785377,1485.722.53AA הראל הנפקות אגח א1099738

 לא מסווגישראלקמעונאות דלק-121.526,276,7017,627,4462.281.19AAפז נפטאגח א1100056

 לא מסווגישראלקמעונאות דלק-125.066,600,0008,253,9604.091.95AA פז נפטאגח ב1100064

 לא מסווגצפון אמריקהאנרגיה102.9811,060,00011,389,5886.856.04Aאלון דלק אגא-רמ1101567

 לא מסווגישראלאנרגיה-132.072,243,0002,962,3308.064.76AAנתיביגז אגחא-רמ1103084

 לא מסווגישראלנדלן מניב בישראל125.696,222,0007,820,4324.842.71AAקנית נה אג א-רמ1103159

 לא מסווגישראלביטוח1122.80310,026380,7125.993.05AAמנורה הון אג1103670

 לא מסווגישראלקמעונאות מזון+118.8021,88225,9961.921.27Aרמי לוי אג"ח א1104264

 לא מסווגישראלבנקים-120.136,000,0007,207,8005.832.60AAבינל הנפק אגח ה1105576

 השגחה מיוחדתצפון אמריקהנדלן יזמי בחול79.844,531,1583,617,6772.784.61Aאלעד ראזדינטל סד' 1 110630111/2015

לא מסווג - מרווח שווקים מתפתחיםנדלן יזמי בחול91.893,001,8112,758,3642.5412.80Bאפריקה נכס ג-ל1106699
 מעל 10%

 לא מסווגישראלאנרגיה+124.637,600,0009,471,7746.193.32AAסופרגז אגח א-ל1106822

 לא מסווגשווקים מפותחיםנדלן יזמי בחול+110.602,836,5753,137,2524.418.23BBBביסיאראי אג1-רמ1107168

 לא מסווגשווקים מתפתחיםנדלן יזמי בחול115.322,500,0002,883,0002.573.91Aאלביט הדאגח ו1107234

 לא מסווגישראלסלולר125.202,570,9093,218,7784.421.99AAסלקום אגח ד1107333

 לא מסווגישראלאינטרנט+120.11700,000840,7702.692.36Aאינטרנט זהבאגחב1107341

 לא מסווגשווקים מפותחיםאחזקה+116.596,801,0007,929,2862.692.62Aדלק קב אגח כג1107465
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אחיות
דו"ח תקופתי - אג"ח קונצרני

נימוקיםסיווגאזור פעילותענףדירוגתשואהמח"משוויכמותשערשם ניירמספר נייר

 לא מסווגישראלאינטרנט+121.191,150,7141,394,5513.062.49Aסמייל אגח א1108232

לוח סילוקין משתנה לפי גבייה מנכסי בסיס. אין שינוי לא מסווגישראלסטרקצר-102.504,093,3394,195,6723.076.59BB גלובל פינ8אגח ד1108620
מהתנאים שנקבעו במועד מתן ההלוואה

 לא מסווגשווקים מתפתחיםנדלן יזמי בחול108.453,840,0004,164,4803.506.03Aפלאזה סנט אגח א1109495

 לא מסווגישראלבנקים-119.1210,000,00011,912,0004.011.86AAבינל הנפק אגח ז1110428

 לא מסווגמעורבאגרוכמייה-118.9310,816,02112,863,4941.911.20AAמכתשים אגן אגח1110923

 לא מסווגישראלבנקים-112.4929,00032,6222.841.54AA דקסה יש הנ אגחד1111160

 לא מסווגישראלביטוח2117.902,234,6472,634,6496.092.96AAכללבט.ק1114347

 לא מסווגישראלנדלן מניב בישראל111.3627,47730,5982.462.73Aבריטיש ישר אגח 11144122

 לא מסווגשווקים מפותחיםאחזקה+15108.062,272,3612,455,5135.017.29Aדלק קבוצה אג1115070

 לא מסווגישראלביטוח-1109.36308,119336,9596.223.33AAפניקס הון הת1115104

 חוב בפיגורישראלסטרקצר-102.50424,428435,0390.000.00BB גלובל 8 ד' חוב שלא שולם 111603711/09

 לא מסווגישראלנדלן יזמי בישראל+4104.0230,00031,2063.442.74Aנצבא.ק1116169

 לא מסווגשווקים מפותחיםנדלן מניב בחול+121.942,614,7003,188,3654.543.68Aגזית גלוב אגח ג1260306

 לא מסווגשווקים מפותחיםנדלן מניב בחול+111.338,142,2879,064,8087.925.08Aגזית גלוב אגח ד1260397

 לא מסווגישראלבנקים144.003,140,6804,522,5791.810.80AAפועלים הנפ הת א1940048

 לא מסווגישראלבנקים139.004,304,7725,983,6342.401.24AAפועלים הנפ הת ב1940063

 לא מסווגישראלבנקים143.321,464,4352,098,8285.382.11AAפועלים הנפ הת ד1940105

 לא מסווגישראלבנקים+25129.171,033,9441,335,5454.551.67AAפועלים הנפ אג1940360

 לא מסווגישראלבנקים10123.381,210,2851,493,2507.542.94AAפועלים הנפ הת1940402

 לא מסווגישראלנדלן מניב בישראל133.37464,125618,9932.293.93Aמבני תעשיה אג"ח 22698275102

 לא מסווגכלל העולםלא מחזורית64.271,528,572982,4601.8142.480תרו אג"ח %5.8 22721442003/2014

 לא מסווגישראלטלפוניה+120.18300,000360,5400.960.06AAבזק אגח 23000514

 לא מסווגישראלטלפוניה+130.754,000,0005,230,0003.291.20AAבזק אגח 23000695
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אחיות
דו"ח תקופתי - אג"ח קונצרני

נימוקיםסיווגאזור פעילותענףדירוגתשואהמח"משוויכמותשערשם ניירמספר נייר

 לא מסווגישראלטלפוניה+126.581,196,5001,514,5690.570.28AAבזק אג"ח 1102/8002 2303196%

 לא מסווגישראלבנקים+132.26950,5581,257,2081.400.67AAמז טפ הנפק 231001925

 לא מסווגישראלבנקים+143.58960,0001,378,3684.011.65AAמז טפ הנפק 231002726

 לא מסווגישראלבנקים147.86913,2581,350,3435.562.15AAמז טפ הנפק 231003527

 לא מסווגישראלבנקים120.866,730,9278,134,9986.242.62AAמז טפ הנפק 231006830

 לא מסווגישראלאנרגיה-120.911,244,4461,504,6601.343.23Aבתי זיקוק 27 א 2009/2013 2590073%5.5

 לא מסווגישראלנדלן מניב בישראל-126.714,186,6685,304,9272.701.43AAמליסרון אגח ג3230067

 לא מסווגישראלנדלן מניב בישראל-120.524,856,4355,852,9754.252.45AA מליסרון אגח ד3230083

 לא מסווגישראלנדלן מניב בישראל-118.393,960,0004,688,2447.273.46AAמליסרון  ה'  5.1% 3230091

 לא מסווגמערב אירופהנדלן מניב בחול130.613,552,0004,639,2671.811.70Aאלוני חץאגח ג3900099

 חוב בפיגורישראלתעשיה מחזורית0.0116,07620.000.000מפעלי פלדה אג"ח א3980018

 חוב בפיגורישראלתעשיה מחזורית0.0121,98720.000.000 מפעלי פלדה אג"ח א יתרה לפדיון3980042

 לא מסווגישראלשירותי מחשב-117.836,572,0007,743,7881.941.33AAמטריקסאגח א4450110

 לא מסווגמעורבשירותי מחשב120.2087,500105,1753.453.19Aטלדור אגח ב4770145

 לא מסווגישראלביטוח-125.367,660,0009,602,5764.512.49AAמנורה מבאגח א5660048

 לא מסווגמעורבאחזקה+117.743,322,8343,912,3051.842.33Aחברהלישראלאג5רמ5760129

 לא מסווגמעורבאחזקה+122.907,446,7369,152,0393.462.19A חברה לישראלאגח57601526

 לא מסווגישראלחשמל211.461,0972,3200.370.76AAחשמל 600001221

 לא מסווגישראלחשמל135.9820,359,37127,684,6733.031.45AA חשמל 600002022

 לא מסווגישראלחשמל135.022,498,0003,372,8004.892.83AAחשמלאגח יב-רמ6000046

 לא מסווגישראלחשמל139.3412,860,00017,919,1246.233.19AAחשמל צמוד2018רמ6000079

 לא מסווגישראלחשמל239.3542,860102,5850.500.30AA חשמל חב 600107797/2010

 לא מסווגישראלחשמל225.7745,000101,5960.020.26AAחשמל חב' 60010930102/59
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 לא מסווגישראלחשמל225.8237,50084,6830.030.26AAחשמל חב' 60011010102/59

 לא מסווגישראלחשמל139.05566,000787,0231.991.34AAחשמל ה. פרטית 2005/2014 6001119%5.9

 לא מסווגישראלבנקים+229.301,4463,3150.381.42AAלאומימשכ6020010152

 לא מסווגישראלבנקים+230.002,1394,9200.380.60AAלאומימשכ6020028153

 לא מסווגישראלבנקים+261.31191,285499,8422.291.11AAלאומי משכ פק 95/2015 6020242%4.25

 לא מסווגישראלבנקים+255.85209,061534,8781.910.94AAלאומי משכ פק' 60202834102/5

 לא מסווגישראלבנקים+149.54671,4841,004,1391.400.59AAלאומי משכ פק 97/2012 6020663%4.60

 לא מסווגישראלבנקים+146.26350,691512,9371.060.51AA לאומי משכ' פק' 97/2012 60206714.4%

 לא מסווגישראלבנקים+143.31766,8271,098,9341.320.62AAלאומי משכ פק' 60207053102/8

 לא מסווגישראלבנקים+145.27311,080451,9091.630.77AA לאומי משכ אגח 99/2013 6020747%5.20

 לא מסווגישראלבנקים143.425,339,3007,657,8582.891.89AAלאומי למשכ' כ.התחייב6021059

 לא מסווגישראלבנקים+141.202,457,0113,469,3563.001.55AAלאומי למשכ' פק' 60210756102

 לא מסווגישראלבנקים+140.99507,681715,7893.121.62AAלאומי משכ' פק' 02/2016 60211335.38%

 לא מסווגישראלבנקים+149.193,220,0004,803,8735.512.20AAלאומי למשכ פק 2016 6021190%5.60

 לא מסווגישראלבנקים+135.301,602,5552,168,2043.821.87AAלאומי למשכ' פק' 60214067102

 לא מסווגישראלבנקים+132.342,706,1453,581,2424.301.97AAלאומי למשכ' חלופה ג6021620

 לא מסווגישראלבנקים240.43105,178252,8821.020.60AA דיסקונט משכ פקדון 92/2012 %3.6070270

 לא מסווגישראלבנקים220.8764,114141,6101.510.87AAדיסקונט משכ' פק' 6070304310

 לא מסווגישראלבנקים152.94269,030411,4580.990.51AAדיסקונט משכ' פק' 6070650110

 לא מסווגישראלבנקים150.70349,622526,8910.890.55AAדיסקונט משכ' פק' 6070684210

 לא מסווגישראלבנקים149.09440,209656,3260.900.54AA דיסקונט משכ פק 97/2012 6070700%4.6

 לא מסווגישראלבנקים144.57292,404422,7321.090.59AAדיסקונט משכ' פק' 6070759210

 לא מסווגישראלבנקים143.35250,033358,4121.160.66AAדיסקונט משכ' פק' 6070767210

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


אחיות
דו"ח תקופתי - אג"ח קונצרני

נימוקיםסיווגאזור פעילותענףדירוגתשואהמח"משוויכמותשערשם ניירמספר נייר

 לא מסווגישראלבנקים141.332,089,5282,953,1472.591.48AAדיסקונט משכ' פק' 6070890510

 לא מסווגישראלבנקים130.72216,750283,3250.850.37AAדיסקונט משכ' ש"ה 6070916110

 לא מסווגישראלבנקים140.611,494,4722,101,4372.991.75AAדיסקונט משכ' פק' 6070932610

 לא מסווגישראלאחזקה+123.951,820,7752,256,8511.540.67Aכלל תעשאגח יב6080170

 לא מסווגישראלאחזקה+132.591,431,4291,897,9311.151.76Aכלל תעשיות אג"ח 2006/2012 6082010%5.7

 השגחה מיוחדתמעורבנדלן יזמי בחול2591.94548,617504,3981.9210.110אפריקה השקעות אג6110340

 השגחה מיוחדתמעורבנדלן יזמי בחול2663.041,952,1761,230,6525.6415.640אפריקה השקעות אג6110365

 לא מסווגשווקים מפותחיםנדלן מניב בישראל122.00600,000732,0001.523.80BBBהכשרת ישוב אג612006710

 לא מסווגישראללא מחזורית+121.061,944,0942,353,5203.682.03A נייר חדרה אגח 63200713

 לא מסווגישראלקמעונאות דלק123.70899,5001,112,6822.852.66Aדלק ישראל אגח א6360069

 לא מסווגמעורבאחזקה+1.65%124.39463,600576,6720.831.21Aדסק'ש א6390108

 לא מסווגישראלאחזקה+125.361,097,5001,375,8262.672.80Aדיסקונט השק ב 2006/2015 6390116%5.5

 לא מסווגמעורבאחזקה+120.89679,545821,5021.320.93Aדיסק השקאגח ג6390140

 לא מסווגישראלאחזקה+127.242,000,0002,544,8003.582.27Aדיסק השקאגח ד6390157

 לא מסווגמעורבאחזקה+117.98473,447558,5738.844.59Aדיסק השקאגח ו6390207

 לא מסווגישראלבנקים+129.46170,000220,0890.030.83A דיסקונט ש"ה 639281506/2010

 לא מסווגישראלבנקים+130.69434,000567,2030.580.94Aדיסקונט שטר הון 63928721102

 לא מסווגישראלבנקים+169.00188,403318,4000.190.26AAלאומי פקדון 0102/69 6401012

 לא מסווגישראלבנקים+163.44230,948377,4670.400.30AAלאומי פקדון 96/2011 6401020%4.6

 לא מסווגישראלבנקים+163.4472,001117,6790.410.30AAלאומי פקדון 1102/69 6401046

 לא מסווגישראלבנקים+161.60138,623224,0120.410.30AAלאומי פקדון 1102/69 6401061

 לא מסווגישראלבנקים+161.5485,812138,6190.440.30AA לאומי פקדון 96/2011 6401087%4.65

 לא מסווגישראלבנקים+161.59140,436226,9250.440.30AAלאומי פקדון 1102/69 6401095
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 לא מסווגישראלבנקים+159.74138,737221,6200.520.33AAלאומי פקדון 1102/69 6401103

 לא מסווגישראלבנקים+146.29367,707537,9181.100.51AAלאומי פקדון 2102/79 6401160

 לא מסווגישראלבנקים142.311,010,0001,437,3602.051.44AAלאומי שטר הון 64013355.9%

 לא מסווגישראלבנקים+170.1291,901156,3400.240.26AAפועלים פקדון 64758590102/59

 לא מסווגישראלבנקים+165.4994,320156,0940.320.27AAפועלים פקדון 96/2011 %4.7(6475917

 לא מסווגישראלבנקים+161.68182,307294,7590.450.30AAפועלים פקדון 64759581102/69

 לא מסווגישראלבנקים+155.36118,010183,3350.600.32AAפועלים פקדון 64760891102/69

 לא מסווגישראלבנקים+153.54161,680248,2480.780.42AAפועלים פקדון 64761471102/79

 לא מסווגישראלבנקים+152.33125,377190,9810.820.41AAפועלים פקדון 64761962102/79

 לא מסווגישראלבנקים+150.81225,312339,7940.890.47AAפועלים פקדון 64762382102/79

 לא מסווגישראלבנקים+150.0617,04425,5760.970.46AAפועלים פקדון 64762462102/79

 לא מסווגישראלבנקים+149.10106,232158,3880.930.46AAפועלים פקדון 97/2012 %4.55 (6476253

 לא מסווגישראלבנקים+144.6361,54089,0061.130.58AAפועלים פקדון 64763452102/79

 לא מסווגישראלבנקים+143.48108,240155,3041.190.56AAפועלים פקדון 98/2012 %4.5(6476360

 לא מסווגישראלבנקים+146.0151,60375,3471.400.68AAפועלים פקדון 64765763102/89

 לא מסווגישראלבנקים+137.40499,013685,6391.850.87AAפועלים פקדון 31/99 6476725%

 לא מסווגישראלבנקים+138.491,115,9811,545,5612.121.07AAפועלים פקדון 64768404102/99

 לא מסווגישראלבנקים+136.17462,169629,3443.101.54AAפועלים פיקדון 2001/2016 64771865.3%

 לא מסווגישראלבנקים+138.64600,227832,1643.451.66AAפועלים פקדון 64772447102/80

 לא מסווגישראלבנקים+136.615,397,7747,374,1583.461.66AAפועלים פקדון 64772517102/80

 לא מסווגישראלבנקים+137.212,160,3042,964,0753.491.65AAפועלים פקדון 2008/2017 %4.8(6477269

 לא מסווגישראלבנקים+131.52932,7631,226,8013.221.60AAמשכן פקדון %5.5 64777156102

 לא מסווגישראלבנקים+170.1193,895159,7220.220.26AAפועלים פקדון 95/2010 6624696%4.6
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 לא מסווגישראלבנקים+169.01190,673322,2520.170.26AAפועלים פקדון 66247040102/69

 לא מסווגישראלבנקים+141.6628,14239,8671.330.63AAפועלים פקדון 66251642102/89

 לא מסווגישראלבנקים145.54432,780629,8831.500.93AAפועלים שטר הון66255455.55%

 לא מסווגישראלבנקים165.66310,159513,7960.310.29AAפועלים שטר הון %4.90 66255522000/2011

 לא מסווגישראלבנקים152.54245,279374,1510.860.48AAפועלים שטר הון66256365.00%

 לא מסווגישראלבנקים152.48236,532360,6670.820.47AAפועלים שטר הון 66256514.69%

 לא מסווגישראלבנקים151.17312,045471,7100.880.54AAפועלים שטר הון 66256774.59%

 לא מסווגישראלבנקים149.32203,650304,0920.920.53AAפועלים שטר הון 66256854.75%

 לא מסווגישראלבנקים143.61348,395500,3211.180.66AAפועלים שטר הון 6625693%56.4

 לא מסווגישראלבנקים137.11638,514875,4461.841.09AAפועלים שטר הון66257195.65%

 לא מסווגישראלבנקים143.182,640,0003,779,8412.851.79AAפועלים שטר הון 6626089/6102

 לא מסווגישראלבנקים+266.1134,52791,8790.630.37AAטפחות פקדון 1102/19 6680326

 לא מסווגישראלבנקים+249.64122,580306,0140.870.40AA טפחות פקדון 92/2012 6680441%4.00

 לא מסווגישראלבנקים+249.43122,580305,7520.930.46AAטפחות פקדון 2102/29 6680458

 לא מסווגישראלבנקים+243.8482,055200,0860.990.45AA טפחות פקדון 92/2012 6680482%3.75

 לא מסווגישראלבנקים+170.6826,38245,0280.160.26AAטפחות פקדון 0102/59 6681134

 לא מסווגישראלבנקים+165.4964,930107,4550.330.27AAטפחות פקדון 1102/69 6681183

 לא מסווגישראלבנקים+161.75201,144325,3450.410.30AA טפחות פקדון 96/2011 6681217%4.85

 לא מסווגישראלבנקים+159.9442,58468,1090.510.33AAטפחות פקדון 1102/69 6681233

 לא מסווגישראלבנקים+155.35114,470177,8260.620.32AAטפחות פקדון 1102/69 6681316

 לא מסווגישראלבנקים+153.68307,625472,7460.770.42AAטפחות פקדון 1102/79 6681340

 לא מסווגישראלבנקים+152.3766,211100,8850.860.41AAטפחות פקדון 1102/79 6681365

 לא מסווגישראלבנקים+152.4959,89391,3330.780.41AA טפחות פקדון 66813814.9
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 לא מסווגישראלבנקים+150.96237,539358,5960.880.47AAטפחות פיקדון 97/2012 66814234.75%

 לא מסווגישראלבנקים+149.0931,60647,1230.940.46AA טפחות פקדון 97/2012 6681431%4.55

 לא מסווגישראלבנקים+147.60149,671220,9211.010.52AAטפחות פקדון 2102/79 6681480

 לא מסווגישראלבנקים+144.6372,286104,5471.130.58AAטפחות פיקדון 97/2012 66815634.45%

 לא מסווגישראלבנקים+143.48121,228173,9441.190.56AAטפחות פקדון 2102/89 6681613

 לא מסווגישראלבנקים+143.65288,692414,7021.230.56AAטפחות פקדון 2102/89 6681647

 לא מסווגישראלבנקים+142.552,707,6243,859,5882.571.19AA טפחות פקדון 2001/2015 6682421%6.31

 לא מסווגישראלבנקים+142.762,162,6533,087,4532.631.28AAטפחות פקדון 66824965102/000

 לא מסווגישראלבנקים+137.721,335,1551,838,7712.951.48AA טפחות פיקדון 01/2016 66827935.3%

 לא מסווגישראלבנקים+141.01702,248990,2633.221.60AAטפחות פקדון 66828276102/600

 לא מסווגישראלבנקים+140.15723,8971,014,5583.271.60AAטפחות פקדון 6102/50 6682835

 לא מסווגישראלבנקים+141.52607,967860,3813.391.67AAטפחות פקדון 66828926102/500

 לא מסווגישראלבנקים+140.97607,237856,0433.411.66AA טפחות פקדון 2005/2016 6682918%5.55

 לא מסווגישראלבנקים+138.54719,292996,5173.451.66AAטפחות פקדון 7102/60 6682967

 לא מסווגישראלבנקים+135.301,602,5552,168,2043.821.87AAטפחות פקדון 66831227102/300

 לא מסווגישראלבנקים+136.21817,9801,114,2003.831.96AAטפחות פקדון 66831978102/400

 לא מסווגישראלבנקים170.6858,36799,6230.140.26AAבינלאומי למשכ' פקדון6740112

 לא מסווגישראלבנקים152.2167,367102,5410.860.48AAבינלאומי למשכ' פק' 67401951

 לא מסווגישראלבנקים143.22202,943290,6621.190.66AAבינלאומי למשכ פק 98/2012 %4.6740229

 לא מסווגישראלבנקים143.14339,507485,9851.270.74AAבינלאומי למשכ' פק' 674023798/2012

 לא מסווגישראלבנקים129.782,037,6472,644,4873.852.11AAבינלאומי למשכ' פק' 674028603/2018

 לא מסווגישראלבנקים+141.671,370,3131,941,3881.310.63AAמזרחי פקדון 2102/89 6851083

 לא מסווגישראלבנקים+141.651,385,4681,962,4931.350.63AAמזרחי פקדון 2102/89 6851091
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 לא מסווגישראלבנקים+144.29487,419703,3191.370.68AAמזרחי פקדון 3102/89 6851109

 לא מסווגישראלבנקים126.23268,333338,7090.470.30AA מזרחי שטר הון 2005/2010 6851398%6.25

 לא מסווגישראלבנקים129.771,400,0001,816,8010.500.44AAמזרחי ש"ה 1102/60 6851455%0

 לא מסווגישראלבנקים+140.001,607,6192,250,6502.651.31AAמזרחי פקדון 5102/00 6851505

 לא מסווגישראלבנקים+140.472,600,3953,652,7363.411.66AAמזרחי פקדון 68516536102/200

 לא מסווגישראלנדלן מניב בישראל+119.851,532,2531,836,4051.401.14Aנכסים ובנין אג"ח ב6990121

 לא מסווגישראלנדלן מניב בישראל+122.8820,00024,5763.582.94Aנכסים ובנ אגח ג6990139

 חוב בפיגורישראלבנקים158.856591,0470.7952.770כרמל משכנתאות דחיית תשלומי קרן7100019

 חוב בפיגורישראלבנקים158.859140.7952.770כרמל משכנתאות דחיית תשלומי ריב7100027

 לא מסווגישראלבנקים-240.8592,586222,9901.030.84AAאגוד פקדון 2102/29 7102437%

 לא מסווגישראלבנקים-240.5518,37844,2081.030.84AAאגוד פקדון 2102/29 7102445%

לא מסווג - מרווח ישראלבנקים146.5014,63821,4451.0146.640כרמל משכנתאות93/09 %4.00(לשעבר7102510
מעל 10%

תיק משכנתאות מנוהל, מנוטרל מהלוואות בפיגור, אינו 
מדורג

 לא מסווגשווקים מפותחיםנדלן מניב בחול118.614,900,0005,811,8902.993.70A גזיתאגח ו7230279

 לא מסווגישראלבנקים+244.9516,92041,4460.960.45AA אדנים פקדון 92/2012 7251051%4.15

 לא מסווגישראלבנקים+245.086,36915,6090.970.45AAאדנים פקדון 2102/29 7251069

 לא מסווגישראלבנקים+241.3913,78333,2721.020.51AAאדנים פקדון 2102/29 7251143

 לא מסווגישראלבנקים+231.2019,87345,9461.370.63AA אדנים פקדון 93/2012 7251234%3.45

 לא מסווגישראלבנקים+149.1768,673102,4390.940.45AAאדנים פקדון 2102/79 7251721

 לא מסווגישראלבנקים+147.59241,235356,0441.030.52AA אדנים פקדון 97/2012 7251762%4.60

 לא מסווגישראלבנקים+146.44176,084257,8571.110.51AAאדנים פקדון 2102/79 7251788

 לא מסווגישראלבנקים+146.61196,983288,8061.070.51AAאדנים פקדון 2102/79 7251804

 לא מסווגישראלבנקים+143.65271,327389,7531.230.56AAאדנים פקדון 2102/89 7251945

 לא מסווגישראלבנקים+143.66342,619492,2151.280.63AAאדנים פקדון 2102/89 7252026
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 לא מסווגישראלבנקים+139.78300,910420,5992.040.95AAאדנים פקדון 4102/10 7252455

 לא מסווגישראלבנקים+275.0536,26999,7560.581.07A ירושלים פקדון 91/2011 7264153%4.25

 לא מסווגישראלבנקים+223.558,20218,3361.431.68Aירושלים פקדון 72644683102/3

 לא מסווגישראלבנקים+143.23121,795174,4471.151.53Aירושלים פקדון 72649972102/7

 לא מסווגישראלבנקים+142.99392,033560,5671.371.72Aירושלים פקדון 72650853102/8

 חוב בפיגורישראלבנקים211.825751,2180.5352.990 ירושלים משכנתאות דחיית תשלומי7270796

 חוב בפיגורישראלבנקים211.8236760.5352.990 ירושלים משכנתאות דחיית תשלומי7270804

לא מסווג - מרווח ישראלבנקים214.691,3902,9840.4953.280ירושלים משכנתאות 92/2011 7270812%4.90
מעל 10%

תיק משכנתאות מנוהל, מנוטרל מהלוואות בפיגור, אינו 
מדורג

 לא מסווגישראלבנקים-170.6825,68143,8320.160.26AAמרכנתיל פקדון 72900260102/5

 לא מסווגישראלבנקים-165.4744,42673,5120.310.33AA מרכנתיל פקדון 96/2011 7290075%4.70

 לא מסווגישראלבנקים-161.6139,19663,3450.440.40AAמרכנתיל פקדון 72900911102/6

 לא מסווגישראלבנקים+131.33450,000590,9690.580.99Aמרכנתיל שטר הון 72901334102

 לא מסווגישראלבנקים-130.583,607,4584,710,5683.802.82AAמרכנתיל פקדון צמוד 7290299%

 לא מסווגישראלבנקים-131.673,561,8464,689,8863.952.89AAמרכנתיל פקדון %53.5 7290331

 לא מסווגישראלבנקים163.4261,812101,0140.410.33AAבינלאומי פקדון 7341050/1102

 לא מסווגישראלבנקים161.5767,047108,3290.430.32AAבינלאומי פקדון 7341076/1102

 לא מסווגישראלבנקים161.57133,187215,1920.430.32AAבינלאומי פקדון 7341084/1102

 לא מסווגישראלבנקים161.57133,187215,1870.440.32AAבינלאומי פקדון 96/2011 7341118%4.70

 לא מסווגישראלבנקים159.70241,671385,9480.530.38AAבינלאומי פקדון 7341134/1102

 לא מסווגישראלבנקים152.15134,342204,3990.860.48AAבינלאומי פקדון 97/2011 7341209%4.70

 לא מסווגישראלבנקים152.11420,984640,3660.820.47AA בינלאומי פיקדון 73412176.25%

 לא מסווגישראלבנקים143.05338,593484,3531.270.74AAבינלאומי פקדון 7341357/2102

 לא מסווגישראלבנקים-139.791,364,0001,906,6851.891.67AAבינלאומי ש"ה 99/2013 7341514%5.75
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אחיות
דו"ח תקופתי - אג"ח קונצרני

נימוקיםסיווגאזור פעילותענףדירוגתשואהמח"משוויכמותשערשם ניירמספר נייר

 לא מסווגישראלבנקים141.163,081,9154,350,5512.581.49AAבינלאומי פקדון 7341985/0002

 לא מסווגישראלבנקים140.922,073,2352,921,5612.621.48AAבינלאומי פיקדון 73419936.4%

 לא מסווגישראלבנקים-140.861,560,0002,197,4442.772.40AAבינלאומי ש"ה 73420415102/60

 לא מסווגישראלבנקים135.491,295,6351,755,4143.471.86AAבינלאומי פקדון 2003/2017 7342181%4.65

 לא מסווגישראלבנקים134.432,882,1053,874,4143.922.17AAבינלאומי פקדון 7342280/8102

 לא מסווגמעורבאחזקה+126.201,520,0001,918,2401.622.21Aאידיבי אגח ב-רמ7360035

 לא מסווגמעורבאחזקה+121.911,025,0001,249,5782.411.70Aאידיביאגח ג7360043

 לא מסווגמעורבאחזקה+120.823,131,5773,783,5716.634.27Aאידיבי אחז אגחד7360068

 לא מסווגישראלבנקים+144.989,751,56114,137,8134.121.66AAלאומי מימון 7410087176

 לא מסווגישראלבנקים124.82690,500861,8824.401.88AAלאומימימון הת ז7410152

 לא מסווגישראלבנקים8125.444,500,0005,644,8005.622.36AAלאומי מימון אג7410160

 לא מסווגמעורבמזון+116.0321,00024,3661.040.32AAשטראוסאגח א7460108

 לא מסווגמעורבמזון+126.04146,266184,3545.052.04AAשטראוסאגח ב7460140

 לא מסווגישראלבנקים+131.473,600,0004,732,9203.932.41Aדיסקונט מנ הת א7480015

 לא מסווגישראלנדלן מניב בישראל-127.981,034,2871,323,6801.951.66AAגב ים אגח 3 נש7590078

 לא מסווגישראלנדלן מניב בישראל-124.877,600,0009,490,1205.142.67AA גב ים אגח ה7590110

 לא מסווגישראלנדלן מניב בישראל-116.2621,03224,4529.924.56AAגב ים אגח ו7590128

 לא מסווגישראלקמעונאות מזון128.823,435,9994,426,2541.270.61AAשופרסל סדרה 2 2007/2012 %4.8 (7770118

 לא מסווגמעורבאחזקה+124.461,407,8971,752,2690.540.88Aאידיבי פת אגח ה7980097

 לא מסווגמעורבאחזקה+121.28405,531491,8281.951.05Aאידיבי פת אגח ח7980139

 לא מסווגמעורבאחזקה+106.113,040,0003,225,7444.575.98Aאידיבי פת אגח י7980162

 לא מסווגמעורבאחזקה+137.35403,333553,9781.442.11Aאי.די.בי. פתוח ג 7980501310
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אחיות
דו"ח תקופתי - אג"ח קונצרני

נימוקיםסיווגאזור פעילותענףדירוגתשואהמח"משוויכמותשערשם ניירמספר נייר

סיכום

שיעור החזקהשווי החזקהסיווג

1.0%                                      5,352,727השגחה מיוחדת

0.0%                                                 -חוב מסופק

0.1%                                         437,398חוב בפיגור

לא מסווג - מרווח 
0.9%                                      5,027,271מעל 10%

98.0%                                  541,016,865לא מסווג

100.0%                                  551,834,260סה"כ
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איזור פעילותענף

שיעור החזקהשווי החזקהאזור פעילותשיעור החזקהשווי החזקהענף 

79.8%        440,511,153ישראל2.3%             12,863,494אגרוכמייה

8.0%          43,912,165מעורב8.9%             49,154,633אחזקה

3.2%          17,393,283צפון אמריקה0.4%               2,235,321אינטרנט

0.8%            4,639,267מערב אירופה4.6%             25,328,351אנרגיה

5.9%          32,319,114שווקים מפותחים3.5%             19,500,494ביטוח

2.2%          12,076,817שווקים מתפתחים42.0%            231,854,052בנקים

0.2%               982,460כלל העולם9.1%             50,054,804חשמל

100.0%        551,834,260סה"כ1.3%               7,105,109טלפוניה

0.6%               3,335,981לא מחזורית

0.4%               2,386,018מגורים בחו"ל

0.0%                  208,720מזון

1.0%               5,500,567מים

3.7%             20,566,796נדלן יזמי בחול

0.4%               2,081,511נדלן יזמי בישראל

4.1%             22,704,330נדלן מניב בחול

9.0%             49,542,107נדלן מניב בישראל

0.9%               4,717,584סטרקצר

2.0%             11,227,614סלולר

3.1%             16,994,088קמעונאות דלק

1.0%               5,749,588קמעונאות מזון

1.4%               7,848,963שירותי מחשב

0.2%                  874,131תעשיה לא מחזורית

0.0%                             4תעשיה מחזורית

100.0%            551,834,260סה"כ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


אחיות
דו"ח תקופתי - אג"ח בעייתי

סיווגאזור פעילותענףמנפיקקבוצת לוויםשווישם ניירמספר נייר

השגחה מיוחדתמעורבנדלן יזמי בחולאפריקהלב לבייב261,230,652אפריקה השקעות אג6110365
השגחה מיוחדתמעורבנדלן יזמי בחולאפריקהלב לבייב25504,398אפריקה השקעות אג6110340
חוב בפיגורישראלסטרקצרגלובלגלובל360,170 גלובל 8 ד' חוב שלא שולם 111603711/09
חוב בפיגורישראלבנקיםבנק ירושליםמשפחת שובל1,218 ירושלים משכנתאות דחיית תשלומי7270796
חוב בפיגורישראלבנקיםכרמל איגודלנדאו החזקות1,047כרמל משכנתאות דחיית תשלומי קרן7100019
חוב בפיגורישראלבנקיםבנק ירושליםמשפחת שובל76 ירושלים משכנתאות דחיית תשלומי7270804
חוב בפיגורישראלבנקיםכרמל איגודלנדאו החזקות14כרמל משכנתאות דחיית תשלומי ריב7100027
חוב בפיגורישראלתעשיה מחזוריתפלדהפלדה2 מפעלי פלדה אג"ח א יתרה לפדיון3980042
חוב בפיגורישראלתעשיה מחזוריתפלדהפלדה2מפעלי פלדה אג"ח א3980018
חוב בפיגורישראלליסינגקאר אנד גוקאר אנד גו0קאר אנד גו אג"ח %59.1088210
השגחה מיוחדתצפון אמריקהנדלן יזמי בחולאלעד רזידנשיאלתשובה3,617,677אלעד ראזדינטל סד' 1 110630111/2015

מנפיקקבוצת לווים

אחוז מהחובשווי כספישם הלווהאחוז מהחובשווי כספישם הלווה
3,617,6770.32%אלעד רזידנשיאל4,817,7280.42%גלובל
1,735,0500.15%אפריקה7,188,8100.63%לב לבייב

857,3850.08%בנק ירושלים43,9500.00%לנדאו החזקות
4,817,7280.42%גלובל857,3850.08%משפחת שובל

43,9500.00%כרמל איגוד40.00%פלדה
40.00%פלדה00.00%קאר אנד גו
00.00%קאר אנד גו24,870,1832.18%תשובה
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  2010 יוני,  עיקריים –צעדים שננקטו והסדרי חוב  –ח תקופתי "דו
  

אפריקה 

  ישראל
 הסדר החוב אושר על ידי בית המשפט •

 .ח על פי עקרונות ההסדר"התקבלו הניירות בגין האג •

 .שינוי סיווג להשגחה מיוחדת •

•   

  

  
 8גלובל פיננס 

חוב שלא  ד
 שולם

   

 מסווג כחוב בספק •

. ש.לבצע שערוך מחדש של הח הומלץ לאחר ביצוע הסדר אפריקה •

 .בהתאם לערכים של הניירות הסחירים שהתקבלו במסגרת ההסדר

מערך התפעול יבחן אחת לתקופה את שווי הנכסים הסחירים בהשוואה  •

  .לשער הקבוע ויעדכן בהתאם
  

  
  

כרמל 

  משכנתאות
  וירושלים
  משכנתאות

  

הלוואות בפיגור שלא שולמו מתוך התיק הכולל של . תיק משכנתאות מנוהל •

 .המשכנתאות

. בסדרה נפרדתבפיגור הבנק המתפעל את תיק ההלוואות מסווג את החוב  •

  .פיגורסדרה זאת מסווגת כחוב ב

  
  
  

  קאר אנד גו

  
  

  .ע בחדלות פירעון היסטוריים"ני •
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