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הגרמניDAX-במדד השינויים 

כך  ( מדד הדאקס)-DAX30חברות נוספות למדד ה10הודיעה הבורסה הגרמנית על כוונתה להוסיף , לאוקטובר5-ה,  ביום שני האחרון

50-חברות ל60-יופחת מ, DAX Midcap-ה, מדד החברות בינוניות של הדאקס, על פי אותה הצעה. חברות40שהמדד יכלול בתוכו 

.חברות

כאשר לאחר מכן , הבורסה הגרמנית ביקשה מציבור המשקיעים להציע בחודש הקרוב חברות שלדעתם יכולות להיכלל במדד הדאקס

.  תבחן הועדה את הערות הציבור ותפרסם מסקנותיה כאשר עדכון המדד בפועל צפוי להתבצע החל מחודש מרץ בשנה הבאה

אחת ממטרות המהלך הינה לתקן את התדמית השלילית שנוצרה לבורסה הגרמנית ולמדד הדאקס כתוצאה מקריסתה של חברת  

וליצור מסגרת נהלים חדשה להרכב המדד אשר תאפשר מלבד שקיפות ויציבות גם מהירות בביצוע החלפות  ( Wirecard)ווירקארד 

.  הדאקסחודשים עד שהחברה נפלטה בסופו של דבר ממדד 3בו לקח כמעט ווירקארדבהרכב המדד אשר ימנע הישנות מקרה 

נדה נוספת וזאת לשנות את הגיוון במשקלות הסקטורים השונים במדד כך שיתאים יותר  'מאחורי התהליך מסתתרת גם אג, להערכתנו

שנתפס כארכאי ומיושן מכיל משקל גבוה של חברות  הדאקסמדד . למגמות הפופולאריות בקרב המשקיעים בהתאם לרוח התקופה

כימיקלים וחברות רכב ביחס למדדים מובילים בעולם ובעקבות השינוי ניתן לצפות כי יינתן משקל גבוה יותר לענפי הטכנולוגיה 

.   והתעשייה

:30הדאקסהרכב נוכחי של מדד 

סחירות ושיעור אחזקות  , שיוך למדדי המשנה, הקריטריונים שקבעה הנהלה הבורסה בנוגע להשתייכות למדד הדגל כוללים בין היתר

וחלק  ק"מהנאסדהחודשים האחרונים וזאת בשונה 12הנהלת הבורסה דורשת בנוסף כי החברות יהיו רווחיות במהלך . ציבור כמקובל

החברות  , כמו כן. חברות זרות יוכלו להגיש מועמדות בכפוף להעברת המטה לאחת ממדינות האיחוד האירופאי. מהבורסות באסיה

. ידרשו לעמוד בסטנדרטים גבוהים של ניהול תאגידי ודיווחים שוטפים
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סחירות ושיעור אחזקות  , שיוך למדדי המשנה, הקריטריונים שקבעה הנהלה הבורסה בנוגע להשתייכות למדד הדגל כוללים בין היתר

וחלק מהבורסות ק"מהנאסדהחודשים האחרונים וזאת בשונה 12בנוסף דורשת גם החברות יהיו רווחיות במהלך . ציבור כמקובל

החברות ידרשו לעמוד  , כמו כן. חברות זרות יוכלו להגיש מועמדות בכפוף להעברת המטה לאחת ממדינות האיחוד האירופאי. באסיה

.  בסטנדרטים גבוהים של ניהול תאגידי ודיווחים שוטפים

חברות בעלות הסיכוי הטוב ביותר להיכלל במדד המעודכן בהתאם לקריטריונים שפורסמו ועל פי ניתוח 15מחלקת המחקר שלנו סיננה 

:החברות והסקטורים השונים הן פועלות

,  אם בשל סחירות או בשל סיבות אחרות, רשימה זו אינה סופית וניתן להעריך כי חברות נוספות אשר כרגע אינן עונות לדרישות הסף

.  עשויות לפעול באופן אקטיבי לשם הכללות במדד

מבחינה של תהליכים דומים שבוצעו על ידי בורסות מובילות בעולם להגדלת מספר החברות המשתייכות למדד הדגל והתאמתו למגמות  

צפוי לעורר הרבה עניין בקרב קהילת המשקיעים הגלובאליים בשנה  הדאקסניתן להניח בסבירות גבוהה כי מדד , ההשקעה הנוכחיות

.  הקרובה

ע  "למכור ני/   להחזיק / או שידול לקנות , הצעה, מ ואין באמור כאן משום המלצה"בעפרטנרססקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד ומייצגת את דעותיהם של עובדי אושן 
הסקירה אינה מתיימרת      להיות ניתוח מלא של כ. הסקירה מבוססת על מידע אשר החברה סבורה כי הוא מהימן אך אינה יכולה לערוב לכך. או נכסים פיננסיים כלשהם

שיווק להש/ אין  הסקירה מהווה ייעוץ . לל הנושאים המפורטים בה והדעות המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה והן עשויות להשתנות מעת לעת ללא הודעה נוספת
או אח/או לצדדים קשורים עניין ו/או       ללקוחותינו ו/יובהר כי עשוי להיות לנו ו. קעות ואינה תחליף   לייעוץ אישי ללקוחות בהתחשב נתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא

לשדר או לפרסם ברבי, להפיץ, לשכפל, לצלם, אין להעתיק,  מ"בעפרטנרסהסקירה הינה רכושה של חברת אושן . נכסים פיננסים המפורטים בסקירה/ זקות בניירות ערך 
.או חלקים ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש מטעם החברה/ם הן במישרין והן בעקיפין את הסקירה ו


