
27,266,300.00  

מספר
נייר

תאור
נייר

שערכמותתיאור סוג חוב
שווי
נייר

שיעור 
מקופה

315,000.00126.22397,593.001.46%חוב רגילדלק קבוצה  אגח יח1115823

393,827.7098.19386,699.421.42%חוב רגילעזריאלי אגח ב1134436

302,575.50126.10381,547.711.40%חוב רגילבריטיש ישראל אגח ג1117423

279,000.00131.06365,657.401.34%חוב רגילגזית גלוב אגח ד1260397

237,600.00129.75308,286.001.13%חוב רגילאמות אגח א1097385

250,920.00120.55302,484.061.11%חוב רגילח ב"אמות אג1126630

245,552.00116.01284,864.881.04%חוב רגיל6ח "בזק  אג2300143

252,000.00110.35278,082.001.02%חוב רגיללאומי התח נד יב6040273

240,000.00114.00273,600.001.00%חוב רגילנכסים ובנין אגח ו6990188

211,555.59127.12268,929.470.99%חוב רגילאלוני חץ אגח ו3900206

222,105.13115.41256,331.530.94%חוב רגיל2016/2023 4.90%'ו' מליסרון סד3230125

255,000.0098.96252,348.000.93%חוב רגיל39מזרחי טפחות הנפקות 2310159

204,120.00114.44233,594.930.86%חוב רגיל8אלוני חץ אגח 3900271

160,334.22131.33210,566.930.77%חוב רגילגזית גלוב אגח ג1260306

159,600.01123.62197,297.530.72%חוב רגילגזית גלוב אגח ט1260462

155,788.41126.50197,072.340.72%חוב רגילגב ים אגח ה7590110

138,666.74123.29170,962.220.63%חוב רגיללאומי התח נד  ח6040232

119,542.00142.24170,036.540.62%חוב רגילגב ים אגח ו7590128

118,224.75117.22138,583.050.51%חוב רגיל6ח "וילאר אג4160115

125,000.00103.36129,200.000.47%חוב רגילח א"מויניאן אג1135656

120,000.14105.97127,164.150.47%חוב רגילמכתשים אגן אגח ד1110931

93,000.00131.45122,248.500.45%חוב רגיל10פועלים הנפקות התחיבות 1940402

97,722.51110.05107,543.620.39%חוב רגילח א"אלביט מערכות אג1119635

85,714.29121.16103,851.430.38%חוב רגיל'דלתא אגח ה6270136

81,536.56126.29102,972.520.38%חוב רגילפועלים הנפקות התחיבות ט1940386

80,566.67124.0399,926.840.37%חוב רגילסלקום אגח ב1096270

89,706.75110.0498,713.310.36%חוב רגילבי קומיונק אגח ב1120872

80,666.67107.3786,611.800.32%חוב רגיל9ח "חברה לישראל אג5760202

54,666.75126.2869,033.170.25%חוב רגילנכסים ובנין אגח ג6990139

51,633.34123.9964,020.180.23%חוב רגיל'סלקום אגח ד1107333

46,166.76115.3953,271.820.20%חוב רגילפועלים הנפקות התחיבות יב1940428

42,601.67124.3152,958.140.19%חוב רגילוילאר אגח ד4160099

35,000.00122.8042,980.000.16%חוב רגילמכתשים אגן אגח ב1110915

25,363.65135.1734,284.050.13%חוב רגילהראל הנפקות אגח א1099738

1134436( 28,425.30100.0028,425.300.10%חוב רגילפדיון לקבל)עזריאלי אגח ב

16,800.00113.6619,094.880.07%חוב רגיל5ח "ניצבא אחזקות אג1120468

10,300.00120.2012,380.600.05%חוב רגיל2ח "כללביט אג1114347

8,182.50134.7611,026.740.04%חוב רגיל'ח  א"כללביט אג1097138

9,500.00113.1310,747.350.04%חוב רגילפניקס הון התחיבות א1115104

5,443,966   6,450,991₪  23.66%

תיאור סוג חובתאור מנפיק
שווי
נייר

שיעור מקופה

2.84% 773,521.86חוב רגילגזית גלוב

2.24% 610,770.06חוב רגילאמות

1.84% 502,524.40חוב רגילאלוני חץ

1.65% 449,044.22חוב רגיללאומי

1.52% 415,124.72חוב רגילעזריאלי קבוצה

1.46% 397,593.00חוב רגילדלק קבוצה

1.40% 381,547.71חוב רגילבריטיש ישראל

1.35% 367,108.88חוב רגילגב ים

השתלמות אחיות ללא מניות- פירוט כל החובות 



1.26% 342,633.17חוב רגילנכסים ובנין

1.04% 284,864.88חוב רגילבזק

1.02% 278,492.84חוב רגילפועלים

0.94% 256,331.53חוב רגילמליסרון

0.93% 252,348.00חוב רגילמזרחי טפחות הנפ

0.70% 191,541.19חוב רגילוילאר

0.62% 170,144.15חוב רגילתעשיות. א.מ

0.60% 163,947.02חוב רגילסלקום

0.47% 129,200.00חוב רגילמויניאן

0.39% 107,543.62חוב רגילאלביט מערכות

0.38% 103,851.43חוב רגילדלתא

0.36%   98,713.31חוב רגילבי קומיונקיישנס

0.32%   86,611.80חוב רגילחברה לישראל

0.13%   34,284.05חוב רגילהראל השקעות

0.09%   23,407.34חוב רגילכלל עסקי ביטוח

0.07%   19,094.88חוב רגילנצבא

0.04%   10,747.35חוב רגיל(ש)פניקס

6,450,991₪  23.66%

שיעור מקופהשווי חוב רגילתאור ענף

14.63%                         3,989,398.40ן ובינוי"נדל

3.59%                            979,885.06בנקים

2.01%                            547,525.21תקשורת ומדיה

1.78%                            484,204.80השקעה ואחזקות

0.62%                            170,144.15גומי ופלסטיק, כימיה

0.39%                            107,543.62ביטחוניות

0.38%                            103,851.43אופנה והלבשה

0.25%                              68,438.74ביטוח

6,450,991₪                                23.66%

שיעור מקופהשווי חוב רגילקבוצת לווים

3.29%                            897,096.41קבוצת אידיבי

4.08%                         1,113,294.46חץ- קבוצת ורטהיים

0.13%                              34,284.05קבוצת המבורגר

3.83%                         1,043,780.99ללא קבוצת לווים

1.50%                            408,340.35קבוצת תשובה

3.26%                            890,227.24קבוצת ליאורה עופר

0.39%                            107,543.62קבוצת מיכאל פדרמן

0.07%                              19,094.88קבוצת חיים צוף

1.41%                            383,578.19שאול' קבוצת אלוביץ

1.52%                            415,124.72קבוצת עזריאלי

2.84%                            773,521.86קבוצת כצמן

1.02%                            278,492.84קבוצת אריסון

0.32%                              86,611.80קבוצת עידן עופר

6,450,991₪                                23.66%

שיעור מקופהשווי חוב רגילתיאור מדינת חשיפה

23.19%                         6,321,791.41ישראל

0.47%                            129,200.00ארצות הברית

6,450,991₪                                23.66%


